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UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST KUNSTWERK en INRICHTING VOORPLEIN

Geachte heer / mevrouw,
De uitvoering van de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg is in volle gang. Wij, NACH (New Amsterdam Court
House), zijn trots op hetgeen wij realiseren met veel verschillende partijen. De komende tijd zal steeds meer van het
nieuwe gebouw zichtbaar worden.

Naast het gebouw wordt er ook een plein gerealiseerd. Dit Voorplein zal de bezoeker van de rechtbank ontvangen en
vormt een verbinding met de stad. Om het speciale karakter van dit plein te benadrukken, wordt het verrijkt met een
kunstwerk.
Graag nodigen wij u op vrijdag 8 februari van 15:45 – 18:00 uur uit voor een informatiebijeenkomst in de Rechtbank
Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij het ontwerp van het Voorplein toe en maken wij de kunstenaar van
het kunstwerk bekend.

Aandeelhouders NACH DBMO BV
Heijmans Utiliteit BV
Facilicom Bedrijfsdiensten BV

NACH DBMO bv
Projectlocatie: Oostmaaslaan 71 | 3063 AN | ROTTERDAM
Telefoon: +31 (0)10 266 26 00 | E-mail: NACH_DBMO@heijmans.nl |
www.denieuwerechtbank.amsterdam
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New Amsterdam Court House

Programma informatiebijeenkomst vrijdag 8 februari 15:45 – 18:00

Locatie Rechtbank Amsterdam - Borgerhoff Mulderzaal
Inloop van 15:45 uur
1. Ontvangst en welkom (16:00 uur)
2. Korte terugblik en vooruitblik uitvoering nieuwe rechtbank
3. Toelichting ontwerp Voorplein – architect KAAN
4. Bekendmaking kunstenaar – kunstwerk Voorplein
5. Afronding onder het genot van een hapje en een drankje
Op onze website www.denieuwerechtbank.amsterdam is de laatste informatie te vinden (tab nieuws).
Staat het antwoord op uw vraag onverhoopt niet op onze site vermeld? Stuur in dat geval uw vraag per e-mail aan
NACH_DBMO@heijmans.nl of vul het feedback formulier in op onze website (tab feedback). In beide gevallen nemen
wij spoedig contact met u op.
Met vriendelijke groet,

Bauke van der Goot
Omgevingsmanager NACH
www.denieuwerechtbank.amsterdam

2

