Nieuwsbrief over de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, vrijdag 2 maart 2018

Beste mensen,

www.bambouwtdepot.nl

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten over de nieuwbouw van het Depot Boijmans Van
Beuningen. Dit keer over de laatste stand van zaken rondom de bouw, de rondleiding door Parfum de
BoemBoem, de eerste editie van het Depot Journaal en de laatste stand van zaken van het
inrichtingsplan omgeving Museumpark.
Bouwnieuws
Zoals u mogelijk al heeft gehoord of gelezen hebben we in de afgelopen periode de funderingspalen in
het midden van de bouwput gecontroleerd op hun sterkte. Dit is gebeurd door een zware last (zie foto)
tot wel 400.000 kilo te plaatsen op een aantal palen en te testen of de palen voldoende sterk zijn. .
Gelukkig zijn alle palen goedgekeurd en kunnen we verder bouwen.

Intussen is de buitenbekisting van de wand van de toekomstige begane grond van het Depot nu rondom
geheel gesloten en wordt er hard gewerkt aan de vloer van de begane grond. Het is nu wachten op het
wapeningsstaal dat in de wanden moet komen. Als de wandwapening geplaatst is kan de
binnenbekisting worden gesteld en het beton worden gestort.

beeld van de webcam op
www.bambouwtdepot.nl

Parfum de Boem Boem
Op 16 december jl. vond de wintereditie van Parfum De Boem Boem op de bouwplaats van het Depot
plaats. Het was koud en winderig, maar gelukkig wel droog. De artiesten Winterdagen en M. brachten
een prachtige ode aan de bouwlocatie. Daarna kregen alle deelnemers een rondleiding over de
bouwplaats met een toelichting over de werkzaamheden. Als afsluiting een optreden van een goede
rapper die de hele groep nog aan het dansen kreeg!

Wilt u ook een keer deelnemen? Waarschijnlijk vindt de volgende editie van Parfum de BoemBoem in
april plaats. Ik houd u op de hoogte!
Depot Journaal:
Museum Boijmans Van Beuningen geeft gedurende de bouw, tot en met de opening, zes Depot
Journaals ’ uit. Daarin wordt van alles verteld over het Depot en vindt u interviews met betrokkenen.
Benieuwd naar de eerste editie? Download deze hier.
(bericht van de gemeente)
Inrichtingsplan omgeving Museumpark definitief
Het definitieve inrichtingsplan voor de vergroening van de buitenruimte aan de noordkant van het
Museumpark is in januari jl. vastgesteld door de Stuurgroep Binnenstad. Daaraan vooraf zijn in
december 2017 de wensen uit de omgeving tijdens een inloopavond, waar mogelijk, nog meegenomen.
Bekijk de meest opvallende elementen uit de inrichting op www.rotterdam.nl/vergroeningmuseumpark

Overige informatie:
Website: www.bambouwtdepot.nl. Daar vindt u de nieuwsbrieven, vragen over bereikbaarheid,
veiligheid, webcam, foto’s en nieuws. Ten slotte vindt u op de website een vragen- en
klachtenformulier. Daar 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

