Nieuwsbrief over de bouw van het
Depot Boijmans Van Beuningen
Rotterdam, vrijdag 7 december 2018

Beste omwonende(n) en/of belangstellende(n),

www.bambouwtdepot.nl

U zult het ongetwijfeld al hebben waargenomen. We gaan met de bouw van het Depot
Boijmans Van Beuningen nu snel de hoogte in. Dit moment willen we graag aangrijpen om u
weer nader te informeren over de voortgang van onze werkzaamheden. In deze uitgave ook
aandacht voor het Depot Journaal #2 met ook in deze editie nieuwe wetenswaardigheden over
dit bijzondere gebouw.
Persaandacht:
Op 14 november jl. werd de regionale- en vakpers rondgeleid en geïnformeerd over de
ontkisting (het uit de houten bekisting komen van het gebouw) en de start van de opbouw van
de tweede verdieping (d.m.v. prefab elementen). In diverse media zijn uitgebreide artikelen
verschenen. Lees het persbericht en bekijk de RTV Rijnmond reportage op
www.bambouwtdepot.nl.
Bouwnieuws
Alle buitenbekistingen van de 1ste verdieping zijn nu verwijderd en we zijn bezig om de
bekistingen van de begane grond te verwijderen. Hierdoor wordt steeds meer de definitieve
dubbel gekromde vorm zichtbaar. De gebruikte materialen van de bekisting verwerkt BAM
circulair. Het staal gaat voor hergebruik retour naar BAM Materieel in Lelystad en het gebruikte
hout wordt verwerkt tot pallets.
De betonnen binnenwanden en de 64 prefab
elementen voor de buitenwanden van de 2e
verdieping zijn inmiddels geplaatst. We zijn trots
op het resultaat. Zoals bedacht, verwacht en
gehoopt paste het allemaal precies! Hulde aan
de maatvoerders en timmerlieden.
Op de foto kunt u zien dat de rechterhelft van
de 3e verdiepingsvloer al is bekist en
grotendeels van wapening is voorzien. In dat
deel wordt binnenkort beton gestort.

Prefab elementen tweede verdieping

Daar waar nu “gaten” te zien zijn in de betonnen gevel komen ramen.

Om ervoor te zorgen dat de gevel luchtdicht
wordt (nodig voor een goede klimaatbeheersing in het gebouw vanwege de kunst)
plakken we onder andere de naden tussen
de prefab betonnen buitenelementen af.

Naden afgeplakt

Het gele ‘plateau’ dat u op de foto ziet is een
zogenaamde ‘uitsteeksteiger’. Hierop kan, met
behulp van de kraan, materiaal worden geplaatst
waarna het naar binnen kan worden gereden of
gedragen.

Uitsteeksteiger

Op naar het hoogste punt!
Zoals al eerder aangegeven gaat de bouw nu vanwege het toepassen van prefab-elementen
een stuk sneller dan het eerste deel. We verwachten rond mei 2019 het hoogste punt te
bereiken.
Depot Journaal #2:
Om bezoekers, Rotterdammers en geïnteresseerden te
informeren over en te betrekken bij het nieuwe depot,
maakt Museum Boijmans Van Beuningen tot aan de
opening zesmaal een Depot Journaal.
Het tweede nummer is zojuist verschenen. In het 48
pagina tellende blad leest u alles over de constructie
van het gebouw en het ontwerp van het entreegebied
door kunstenaar John Körmeling. Ook maakt u kennis
met een aantal verborgen schatten van de
duizelingwekkende hoeveelheid werken (151.000!) die
iedereen straks kan ontdekken in het depot. Wilt u ook
een exemplaar van het Depot Journaal op de deurmat
ontvangen? Stuur dan een email met uw volledige
naam en adres plus de vermelding ‘ontvangst Depot
Journaal #2’ naar info@boijmans.nl. U kunt de
journaals ook downloaden op boijmans.nl/depot.

Vernieuwing BAMbouwtdepot.nl:
Momenteel bereiden we verbeteringen van bambouwtdepot.nl voor. Niet alleen qua vormgeving
maar ook inhoudelijk wordt de website aangepast waardoor deze meer past bij de uitstraling
van het Depot Boijmans Van Beuningen. Op bambouwtdepot.nl vindt u alle informatie over
onze werkzaamheden, nieuwsartikelen, fotografie en is er de mogelijkheid tot het stellen van
vragen die betrekking hebben op de bouwwerkzaamheden.

Stand van zaken 28/11/2018

Overige informatie:
Heeft u een vraag over de bouw of een opmerking over bijvoorbeeld de logistiek op dit project?
Stel dan uw vraag via het contactformulier op onze website. Wij zullen hierop binnen twee
werkdagen reageren. Bellen mag natuurlijk ook altijd.
De omgevingsmanager, Jasper van den Dikkenberg, is bereikbaar op M. +31 (0) 6 538 61 369.

