Nieuwsbrief over de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, Woensdag 22 november 2017

www.bambouwtdepot.nl

Beste mensen,

Met deze nieuwsbrief willen wij u bijpraten over de nieuwbouw van het Depot Boijmans Van Beuningen.
Dit keer met nieuws over Parfum de BoemBoem, de informatieavond over de vergroening van het
Museumpark en uiteraard met een update over de bouw.
Bouwnieuws
Zoals u mogelijk al gezien heeft zijn we met een aantal werkzaamheden al een eindje boven de grond
uitgekomen. De ronde fundering waarop de wanden worden geplaatst is nu bijna klaar. Het eerste
wapeningsstaal van de wanden is geplaatst, net als de eerste bekistingselementen die perfect passen.
Deze bekistingen zijn 6 meter hoog en vormen de wanden van de begane grond tot aan de eerste
verdieping. Daarbovenop komt dan nog een ring van 6,5 meter hoog voor de wanden van de eerste
verdieping.

3D animatie van de bekistingen

Eerste buitenbekisting

Het is nu zaak de ronde ring verder af te maken, net als de fundering in het midden. De begane
grondvloer kan dan worden gemaakt en dan kunnen we verder de lucht in.
De komende tijd zijn er op en rond de bouwplaats nog verschillende activiteiten, zoals u hieronder kunt
lezen.
Parfum de BoemBoem
Op 16 december is de wintereditie van Parfum De BoemBoem op de bouwplaats van het Depot. In april
van dit jaar was er ook een editie van Parfum de BoemBoem. Deze was een groot succes met twee
groepen bezoekers van elk 125 mensen. U kunt daar dit keer ook bij aanwezig zijn. Voor verdere
informatie en aankoop van kaarten verwijs ik u naar de volgende links:

Website: http://www.parfumdeboemboem.nl/route/16-december-2017-speciale-wintereditie-bijdepot-boijmans-van-beuningen/
Ticketlink: http://bit.ly/2gj3uiV
Voor ontvangers van deze nieuwsbrief zijn vijf gratis kaarten beschikbaar. U kunt zich hiervoor opgeven
via: mma.vanderpoel@rotterdam.nl. De eerste vijf e-mails die binnenkomen ontvangen een gratis kaart
voor de eerste route die start om 11.30 uur.
Uitnodiging van de gemeente Rotterdam:
Inloopavond 13 december a.s. over ontwerp buitenruimte Museumpark
In 2016 is er een inrichtingsplan gemaakt voor de buitenruimte Museumpark. Het voorlopig ontwerp is
eind 2016 met de omgeving besproken. Input daarop is zoveel mogelijk meegenomen in het definitief
ontwerp. We werken ernaar toe om de uitvoering daarvan te starten nadat de bouw van het Depot
gereed is in 2019. Op woensdagavond 13 december a.s. willen wij dit ontwerp bij u toetsen:
•
•

U kunt op een voor u geschikt moment tussen 19.00 en 21.30 binnenkomen.
In de zaal ligt informatiemateriaal en er zijn collega’s van de gemeente aanwezig om uw vragen
te beantwoorden.
• Op twee momenten (19.30 uur en 20.30 uur) houden wij een centrale presentatie over het
ontwerp.
De inloopavond wordt gehouden in Arminius, Museumpark 3
Meer info op: www.rotterdam.nl/vergroeningmuseumpark
Vragen/opmerkingen? vergroeningmuseumpark@rotterdam.nl
Klankbordgroep
Rondom de bouw van het Depot is een klankbordgroep in het leven geroepen van betrokken mensen uit
de buurt. Met deze klankbordgroep heb ik contact over de voortgang en bespreken we, samen met de
gemeente, eventuele klachten of ideeën. Dit doen we om ervoor te zorgen dat u als omwonende zo min
mogelijk overlast ervaart en zo goed mogelijk wordt geïnformeerd. U kunt met uw vragen en
opmerkingen natuurlijk rechtstreeks met mij contact opnemen, maar u kunt ook enkele van de
klankbordgroepleden benaderen. Hieronder staan hun namen en contactgegevens. Zij helpen u graag
verder en zullen eventuele vragen en opmerkingen aan mij doorgeven.
•
•
•

Mevr. Liesbeth van Heel: m.vanheel@erasmusmc.nl
Dhr. Lucas van Zuijlen: lucasvanzuijlen@gmail.com, tel 06-22 49 22 09
Dhr. Jannes Mulder: janneshmulder@gmail.com

Overige informatie:
Website: www.bambouwtdepot.nl. Hierop vindt u de nieuwsbrieven, vragen over bereikbaarheid,
veiligheid, webcam, foto’s en nieuws. Ten slotte vindt u op de website een vragen- en
klachtenformulier. Hierop kunt u bijvoorbeeld een vraag over de bouw of een klacht over het
bouwverkeer kwijt. U krijgt van ons zo snel mogelijk een antwoord. Bellen mag ook altijd.
Met vriendelijke groet,
Jasper van den Dikkenberg, Omgevingsmanager BAM Bouw en Techniek
Tel.: 06-538 61 369

