B&S WERKT AAN KANTOORPANDEN RIJKSMUSEUM
Ook na de grote verbouwing blijft het Rijksmuseum in beweging. Nu alle
kunstschatten weer alle ruimte hebben wordt momenteel hard gewerkt aan meer
werkruimte voor de medewerkers. Dat betekent ook voor Breedveld & Schröder weer
werk aan de winkel!
De werkzaamheden zijn verdeeld over twee projecten. Een pand bij het Amsterdamse ZuiDerbad en
een pand aan de Jan Luijkenstraat. ,,De Technische Dienst van het Rijksmuseum beschikt over te
weinig ruimte en daarom heeft het museum het naastgelegen gedeelte van het Zuiderbad gehuurd,
dat voorheen als timmerwerkplaats en parkeerruimte voor medewerkers van het Zuiderbad en het
Rijksmuseum werd gebruikt. Dit wordt nu verbouwd tot kantoorruimte voor o.a. de Technische
Dienst en er komt tevens een vergaderruimte’’, vertelt B&S-projectleider Jeffrey Vogtschmidt. B&S
is hier verantwoordelijk voor het standaard elektronische installatiewerk. ,,Daarnaast doen we ook
de beveiliging en bekabeling naar het Ateliergebouw voor de nodige koppelingen. Dat is geen
standaard installatie, maar wij weten inmiddels exact wat de eisen voor het Rijksmuseum zijn.
Verder zorgen wij ook voor de koppelingen van het datanetwerk, zodat de medewerkers ook in dit
gebouw kunnen werken via het interne systeem’’, aldus Jeffrey, die de oplevering van het pand net
na de bouwvak verwacht. ,,Het bijzondere van het werk hier is dat de elektrotechnische installatie
grotendeels op de grond wordt uitgevoerd. Dit door de beperkte hoogte in het gebouw. Er komt een
verhoogde vloer en we gaan veel werken met vloerpotten en luiken. Daarnaast komen er enkele
plafondeilanden tussen de balken voor verlichting en dergelijke.
Ook wordt tussen het Zuiderbad en het atelier van het Rijksmuseum de oude authentieke poort weer
teruggeplaatst, die tijdens de grote verbouwing is weggehaald. Daar gaan we nog een stukje
toegangscontrole doen.’’ Aan de Jan Luijkenstraat naast de Philipsvleugel van het Rijksmuseum
wordt hard gewerkt aan de herinrichting van een pand met vier verdiepingen en een kelder. ,,Dit
was tijdens de grote verbouwing van het Rijksmuseum het hoofdkwartier van de bouwdirectie en
architecten en waren er enkele kamers om te overnachten voor buitenlandse gasten. Tijdens de
verbouwing van de Philipsvleugel werden de ruimtes vaak voor vergaderingen gebruikt. Nu dit
allemaal klaar is wordt het pand ingericht als kantoorruimte voor het museum. Ook hier zijn wij
verantwoordelijk voor de elektrotechnische installatie, waaronder verlichting, wandcontactdozen,
data en beveiliging.’’

