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Bouw Museum Arnhem
nadert voltooiing
Ruim een jaar geleden berichtte Bouwen in Gelderland over de eerste bouwactiviteiten in het kader van Museum Arnhem. Wethouder Hans de Vroome
meldde destijds al dat hij een “rotsvast vertrouwen” had in het welslagen van
het omvangrijke en gecompliceerde project.
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Museum
Arnhem:

een sfeerimpressie

Met de oplevering in zicht blikt

In oktober sprak Erwin van

projectleider Erwin van Harxen

Harxen uit dat Rots Bouw zich

van bouwkundig hoofd-

prima thuis voelt in uitdagende

aannemer Rots Bouw op ons

en complexe omgevingen.

verzoek kort terug. De conclusie:

“Ik had het toen, met de

“Het project had de nodige

engineering in het achterhoofd,

uitdaging in zich, en dat bleek

met name over de technische

ook tijdens de bouw.”

en bouwkundige aspecten

“Het project
had de
nodige
uitdaging in
zich, en
dat bleek
ook tijdens
de bouw.”

Erwin van Harxen
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zoals de palenwandconstructie die nodig was voor de
kelder die naast het bestaande gebouw gesitueerd is en
de veertien meter lange overkragende constructie.
In verreweg de meeste projecten geldt, dat wanneer je
de ruwbouw afgerond hebt, de grootste bouwkundige
uitdagingen wel achter de rug zijn. In deze opdracht is
dat niet het geval. Vooral qua planning zijn de uitdagingen
legio. Dan heb ik het zowel over leveringszekerheid
van materialen, maar ook over beschikbaarheid van
vakmensen, onder andere bij onze onderaannemers.”

“Het
kwaliteitsniveau is hoog bij
het Museum
Arnhem.”

“Door de incidentele stagnatie voor sommige
grondstoffen en onderdelen hebben we wel met
enige regelmaat de routing moeten omgooien.”
Bouwen in Gelderland
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“Alles
gebeurt in
transparantie.”
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Van Harxen toont zich content

kwaliteitsniveau is hoog bij het

met het verloop van het project.

Museum Arnhem. Als er dan

“Door de incidentele stagnatie

door externe omstandigheden

voor sommige grondstoffen en

soms wat tijdsdruk ontstaat dan

onderdelen hebben we wel met

gaat het erom dat je dat als

enige regelmaat de routing

team oplost. Dat bepaalt mede

moeten omgooien in overleg

het eindresultaat. Ook hebben

met de opdrachtgever over de

we zeer frequent contact

planning. Dat is altijd gelukt

met onze opdrachtgever, de

in een goede sfeer. Dat is een

gemeente Arnhem en de

compliment waard voor

gebruiker, het Museum. Alles

alle betrokkenen, want het

gebeurt in transparantie.”

