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Essen, 13 december 2017

Modernisering beurs op koers wat betreft tijd en financiën

Messe Essen viert de afsluiting van de eerste bouwfase
Op de 28. november vond in de beurs van Essen een feestelijke plechtigheid plaats
met zo'n 500 gasten uit de politiek, het bedrijfsleven, de media en de
beursbranche, om de stipte afsluiting van de eerste moderniseringsfase van de
Messe Essen te vieren. Met de opening van de nieuwe, 2000 m² grote, glazen foyer
met direct aansluitend nieuwe congresruimtes, heeft het in mei 2016 gestarte
bouwproject zijn belangrijkste mijlpaal bereikt. Tegelijkertijd wordt de eerste helft
van de nieuwe, 11.000 m² grote hal 6 met uitzicht op het Grugapark in bedrijf
genomen. Prof. Dr. Andreas Pinkwart, minister voor economische zaken van
Noordrijn-Westfalen, feliciteerde de stand en de beurs persoonlijk met het nieuwe
architectonische landmerk.
Ca. 2300 ton staal, 125 km kabel, 15.000 m² gietasfalt en 3000 m² tegels ... Dit is
slechts een deel van de bouwstoffen die het algemene aannemersbedrijf Implenia
sinds het begin van de werkzaamheden op 2 mei 2016 heeft verwerkt. Zo'n
anderhalf jaar na aanvang van het project staat vast dat Messe Essen haar
tussentijdse doelstellingen binnen de gestelde tijd en binnen de begroting heeft
bereikt, zodat het geplande evenementenprogramma niet in gevaar komt.
Voldoende aanleiding dus om de succesvolle afsluiting van de eerste bouwfase en
de inwijding van de nieuwe foyer-oost te vieren, samen met ca. 500 gasten, onder
wie klanten en partners van Messe Essen.
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“Het nieuwe portaal van het beursgebouw oost combineert een hoog
verblijfscomfort met moderne expositievoorwaarden. Hiermee dekt Messe Essen
zich in voor de toekomst en geeft bovendien impulsen aan Noordrijn-Westfalen
als vestigingsplaats voor industrieën”, vat Prof. Dr. Andreas Pinkwart, minister voor
economie, innovatie, digitalisering en energie van Noordrijn-Westfalen het project
samen.
Nieuw visitikaartje voor de stad Essen
In Essen wordt nu een van de technisch meest innovatieve beursterreinen van
Duitsland in gebruik genomen. Eenvoudige oriëntatie, logistische flexibiliteit en een
moderne infrastructuur voldoen aan de belangrijkste eisen van standhouders,
gastorganisatoren en bezoekers. "Met de nieuwe Messe Essen zenden we een
sterk signaal uit naar Essen als vestigingsplaats voor industrieën", aldus Thomas
Kufen, burgemeester van de stad Essen en voorzitter van de raad van toezicht van
de Messe Essen. "Met de open vormgegeven en uitnodigende nieuwe ingang van
het beursgebouw onderstrepen we dat we graag gasten uit de hele wereld
ontvangen. De nieuwe foyer is een nieuw uithangbord voor onze beurs en onze
stad – eentje die gezien mag worden.”
Heldere structuren en open architectuur als filosofie
De ca. 2000 m² grote glazen foyer bij de oostelijke ingang dient voortaan als
uitnodigend vertrekpunt voor een bezoek aan de beurs. Door middel van het
markante, ver uitstekende afdak is de foyer direct verbonden met de metro.
Vanwege de royale zeer lichtdoorlatende architectuur is het gebouw ook geschikt
als zelfstandige locatie voor evenementen.
De foyer biedt rechtstreeks toegang naar het nieuwe perscentrum oost en naar de
nieuwe congresruimtes in het congrescentrum oost, die allemaal zijn voorzien van
de modernste techniek en via de transparante beursbrug zijn verbonden met de
Grugahal.
Vanuit de foyer kunnen de bezoekers ook direct naar de beurshallen die in het
kader van de modernisering een nieuwe constructie hebben gekregen. Zo zijn er
uit 18 soms kleine en deels uit twee verdiepingen bestaande hallen in totaal acht
grote hallen op één niveau ontstaan. Dit vereenvoudigt de oriëntatie en de logistiek
en biedt de standbouw volledig nieuwe mogelijkheden. Het totaaloppervlak van
110.000 m² blijf ook na afronding van de modernisering behouden.
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Planningsdoelen van de eerste bouwfase volledig vervuld
Dat de eerste bouwfase bij lopende beursactiviteiten volgens plan kon worden
afgesloten, was te danken aan de minutieuze bepaling van de afzonderlijke stappen
in het bouwproces en de afstemming ervan met het evenementenprogramma. “Ik
ben erg blij dat we de eerste bouwfase volledig volgens plan hebben uitgevoerd,
zowel wat tijd als financiën betreft", zegt Oliver P. Kuhrt, bedrijfsleider van de
Messe Essen. “Uiteindelijk heeft de op de dag nauwkeurige planning van de
verbouwing en de professionele samenwerking tussen ons team van Messe Essen
Team en de externe vaklieden zich geloond. Mijn dank gaat uit naar alle
betrokkenen en naar al onze klanten en bezoekers voor hun geduld.“
De volgende stappen
De volgende bouwfase is nu gepland voor de nazomer van 2018 met de sloop van
de hallen 4, 4A en 5. In de plaats hiervan komt het zuidelijke deel van de nieuwe
hal 6. Hier komt dan ook de exclusieve gastenclub met eigen ingang en
afzonderlijke toegangsweg. Tegelijkertijd vindt de technische modernisering van de
hallen op het noordelijke terrein plaats. De afsluiting van het totale project met een
investeringsvolume van ca. 90 miljoen euro staat gepland voor de herfst van 2019.
Meer informatie: https://www.messe-essen.de/messeplatz-essen/modernisierung/

