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De Stichting Bouw Topolis voorziet in de oprichting en demontage van het Topolis.

Ten behoeve van de exploitatie en programmering zal het Topolis om niet worden aangeboden c.q.
overgedragen aan de Stichting Breda 750.

De Stichting Breda 750 voorziet in de organisatie van tal van activiteiten en festiviteiten in het kader van de
viering van 750 jarig bestaan van de Stad Breda in het feestjaar 2002.

Als centraal punt voor deze viering is door de Stichting Breda 750 gekozen voor het stadspark c.q. het
Valkenberg park in het centrum van Breda. Ook buiten het feestjaar kent dit stadspark overigens een veelvoud
aan, veelal jaarlijks terugkerende, activiteiten.

Het Topolis voorziet in een zeer markante verschijningsvorm als (tijdelijk) icoon c.q. beeldmerk tijdens het
feestjaar en vormt een beelddrager voor diverse uitingen. Onder andere wordt daartoe een grootbeeldscherm in
de torens geplaatst, zijn diverse kunstenaars gevraagd het Topolis aan te kleden en vinden er tal van exposities
plaats. Het biedt tevens huisvesting aan de Stichting Breda 750 alsmede diverse door haar georganiseerde en te
organiseren activiteiten.

De beeldmerk- en beelddragers functie verschaft de uitstraling aan de viering van het 750 jarig bestaan en is
het verbindende element tussen de diverse festiviteiten en activiteiten.. Het is tevens het centrale
ontmoetingspunt tijdens de viering.

Het Topolis heeft een tijdelijk karakter, de opening is gepland op 30 april 2002 tijdens de Koninginnedag
viering in het Valkenbergpark. De sluiting is gepland op 15 september 2002 waarna de Stichting Bouw Topolis
zal zorgdragen voor demontage van het Topolis. Na demontage zal de lokatie in de oorspronkelijke staat
worden teruggebracht.

Hieronder volgt een korte historische schets:
C Het Topolis is ontstaan uit een brainstormsessie in februari 2000 met diverse directeuren van Culturele

instellingen in Breda en kunstenaars. Het doel daarbij was om het feestjaar een verbijzondering mee te
geven in cultureel, maatschappelijk en sociaal opzicht;

C In maart 2000 heeft dit geleid tot een officieel voorstel aan de Stichting Breda 750 tot realisatie van het
Topolis. In het bijgesloten voorstel worden de doelstellingen en overwegingen nader toegelicht.

C In mei/juni 2000 is dit voorstel door de Stichting Breda 750 overgenomen en is mede in overleg met de
gemeente Breda gezocht naar draagvlak binnen de stad;

C In februari 2001 heeft op initiatief van de Stichting Breda 750 gedurende een weekend een brainstorm
sessie plaatsgevonden met 16 architecten waarin het huidige Topolis zijn vorm heeft gekregen. In de
bijgesloten artist impressions wordt dit nader gevisualiseerd;

C daarna zijn verdere initiatieven ontplooid om tot realisatie te kunnen komen waaronder haalbaarheids-
en lokatieonderzoeken;

C In juni/juli 2001 bleek er voldoende draagvlak gecreëerd om realisatie mogelijk te maken. Alsdan is op
basis van een concreet Plan van Aanpak een organisatie structuur opgezet. Daaruit is de Stichting Bouw
Topolis ontstaan.

De Stichting Bouw Topolis kent een veertig tal medewerkers die zich op vrijwilligersbasis inspannen om tot
realisatie (en demontage) van het Topolis te komen. Zoals in bijgesloten organisatiestructuur weergegeven zijn
deze medewerkers actief in de Stuurgroep, Sponsorgroep, PR Communicatie groep, Bouwgroep,
Coördinatiegroep en Programmagroep. De Stichting Bouw Topolis wordt daarbij, zowel in natura als geld,
ondersteund door circa 140, aan de bouw en de stad Breda, verwante bedrijven.
Deze bedrijven verzorgen gezamenlijk de realisatie (en demontage) van het Topolis in een van de grootste
bouwteams van Nederland.
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Het bovenvermelde staat nog los van alle mensen die actief zijn met de programmering, aankleding en de
organisatie van festiviteiten en activiteiten in het Topolis.

Van het bovenvermelde is overigens een video beschikbaar waarin tevens een gedigitaliseerd Topolis is
geplaatst in zijn omgeving. Deze video verschaft een realistisch beeld van het uiteindelijk beoogde Topolis.

Zoals wij hebben begrepen is een vertoning van deze video niet mogelijk en zou dit op principiële bezwaren
stuiten van bezwaarmaker. Wij hebben derhalve enige plaatjes uit deze video bijgesloten.

Ten aanzien van de lokatie merken wij graag het navolgende op:
In het geschetste proces om tot realisatie te komen heeft de lokatiekeuze uiteraard een zeer nadrukkelijke rol
gespeeld.
Onder andere de navolgende lokaties zijn daarbij onderzocht en zorgvuldig afgewogen:
C Kasteelplein ter plaatse van KMA cadettenflat
C groenstrook nabij CSM fabriek en spoor;
C op de brug bij het Valkenbergpark;
C in de singel naast deze brug;
C het Chasseveld;
C het Chassepark;
C voormalige Turfschip lokatie;
C voormalig politiekantoor aan de Markendaalseweg;
C het Valkenbergpark.

Om tal van redenen, die wij desgewenst per lokatie kunnen toelichten, bleken lokaties ongeschikt of niet
mogelijk waaronder:
C verlies van parkeerplaatsen;
C onzekerheid omtrent de beschikbaarheid van een lokatie onder andere in verband met (toekomstige)

bouwactiviteiten;
C een te zware inbreuk op omgeving;
C een te zware aantasting van de lokatie;
C te afgelegen;
C veiligheid;
C een te zware inbreuk c.q. onderbreking van bestaande verkeersstromen en voorzieningen;
C het blokkeren van andere, al dan niet jaarlijks terugkerende, activiteiten op een lokatie;

In nauw overleg met de gemeente Breda is door de Stichting Breda 750 uiteindelijk gekozen voor het
Valkenberg park.
Overwegingen zijn daarbij onder andere geweest:
C de Stichting Breda 750 heeft gekozen voor het Valkenbergpark als centrale plaats voor de viering van

het 750 jarig bestaan. Hetgeen overigens eveneens het geval was tijdens de viering van het 700 jarig
bestaan;

C bij de viering van het 750 jarig bestaan is aansluiting gezocht bij tal van activiteiten die reeds op
terugkerende basis in het Valkenbergpark plaatsvinden;

C het Valkenbergpark beoogd juist een culturele, sociale en maatschappelijke ontmoetingsplaats te zijn
hetgeen uitstekend aansluit bij de doelstelling van Topolis;

C het Valkenbergpark heeft vanuit het gemeentelijk beleid eveneens een recreatieve en
evenementenbestemming.

Binnen het Valkenbergpark is daarbij zorgvuldig gezocht naar een lokatie die het minst inbreuk veroorzaakt.
De huidige lokatie nabij het in aanbouw zijnde theehuis met alle voorzieningen die daarvoor reeds nodig zijn
zoals bijvoorbeeld electra, riolering en dergelijke beperkt het aantal ingrepen in het park. De onderhavige
lokatie pleegt de minste inbreuk op de beplanting.
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De onderhavige bomen hebben een zeer beperkte omvang, zoals uit bijgesloten foto’s blijkt. Een van de bomen
heeft zelfs een dermate beperkte omvang dat deze eigenlijk niet onder de bomenverordening van de gemeente
Breda valt en zelfs zonder enige vergunning gerooid zou kunnen worden. Uit zorgvuldigheid is daar
vooralsnog niet voor gekozen.

Tot slot van deze algemene toelichting willen wij nog graag het navolgende onder uw aandacht brengen:
C het Topolis heeft een tijdelijk karakter en pleegt geen permanente inbreuk op het park en/of de

gebouwde omgeving van de stad;
C het Topolis kent geen grootschalig gebruik, het bebouwde begane grond oppervlak beslaat circa 180 m2;
C de lokatiekeuze heeft zeer zorgvuldig plaatsgevonden met inachtname van een zo minimaal mogelijke, 

tijdelijke, inbreuk op de omgeving;
C het Topolis wordt gerealiseerd in het kader van de viering van het 750 jarig bestaan en eventueel uitstel

van realisatie zal zeer waarschijnlijk afstel zal betekenen;
C een viering van het feestjaar zonder Topolis zal veel van haar glans verliezen en ook in de toekomstige

geschiedschrijving van de Stad een permanente indruk achterlaten;
C een viering van het feestjaar zonder Topolis betekent het verlies van een belangrijk en essentieel

onderdeel van de totale programmering van feestactiviteiten
C het Topolis laat, behoudens een herinnering en mogelijk geschiedkundige mijlpaal, geen andere

blijvende indruk en of schade achter;
C de bouw is reeds gestart en in de planning zit geen ruimte voor eventuele vertraging aangezien de

programmering en de reeds uitbestede exploitatie start op 30 april 2002;
C het belang van de bomen wordt uitdrukkelijk onderschreven en daarmede is en wordt zeer zorgvuldig 

omgegaan.

Het primaire bezwaar betreft de (verplanting) van bomen. Daarvoor kunnen wij nog inhoudelijk het navolgende
opmerken.

a. Men stelt dat de tijdelijke verplaatsing van bomen uiterst riskant is. Blijkbaar heeft men de stukken niet
goed gelezen. Er is geen sprake van een tijdelijke verplaatsing van bomen. Er worden wel vier bomen
verplaatst, doch definitief. Die betreffende bomen worden niet enige maanden later weer teruggeplaatst.

b. Men stelt dat er geen kostbare bomen zouden moeten wijken voor een tijdelijk bouwwerk. Ook hier
wederom een verkeerde weergave van de werkelijkheid. De bomen verdwijnen niet, doch worden in
hetzelfde park herplaatst. Bovendien worden, na het afbreken van het bouwwerk, op dezelfde plaats
nieuwe bomen aangeplant. Dit betekent, dat er derhalve meer groen terugkeert in het park dan er al was.

c. Deskundigen kunnen aantonen en hebben aangetoond (zie bijgesloten artikel uit de Stem d.d. 23 januari
2002) dat de betreffende bomen goed verplaatst kunnen worden.

d. Door De Groene Koepel worden er een aantal feiten en omstandigheden bijgehaald, die niet relevant
zijn bij de belangenafweging. Zo geeft men aan dat het park eerder gereconstrueerd is, waarbij een
aantal bomen is gekapt. Blijkbaar was dit destijds nodig en wenselijk. De vroegere (oude) situatie kan bij
de huidige afweging van belangen geen rol spelen. Immers, er moet worden gekeken naar een wijziging
in de huidige situatie.

e. Het feit dat er momenteel een zieke boom is en een aantal bomen door schimmels zijn aangetast is
eveneens niet relevant. Door de verplaatsing van de vier genoemde bomen treedt er immers geen
wijziging op in die situatie. Kortom, bij de belangenafweging kan enkel een rol spelen de mogelijke
risico’s met betrekking tot de vier te verplaatsen bomen.

f. Tenslotte wordt nog verwezen naar het feit, dat er 47 bomen zijn gekapt aan de rand van het park in
verband met een flatgebouw met ondergrondse parkeergarage. Ook dit is een omstandigheid die bij de
belangenafweging geen rol kan spelen nu er reeds vanuit moet worden gegaan dat deze bomen niet
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aanwezig zijn. Het betreft hier een aan te tasten belang door de plaatsing van een tijdelijk bouwwerk.
Blijkbaar is er destijds geen reden geweest voor De Groene Koepel om bezwaren in te dienen tegen het
kappen van die 47 bomen (althans dat nemen wij aan).

g. De Groene Koepel maakt haar eigen stellingen ongeloofwaardig door aan te geven dat men geen
bezwaar heeft gemaakt tegen het verplanten van twee eiken in verband met het theehuis. Dit betekent
toch ook, dat het aantal bomen afneemt. Bij de verplaatsing van deze twee eiken zijn er toch ook risico’s
aanwezig. Wij zien dan dat de Groene Koepel bij de motivatie in de problemen komt; men stelt dat men
geen bezwaar heeft ingediend, omdat dit in de oorspronkelijke planopzet was voorzien. Toen had toch
ook het natuurbelang en de bescherming van het aantal bomen te gelden?

h. Tenslotte kan gemeld worden dat er
1. Geen of slechts zeer beperkte risico’s zijn bij de verplanting;
2. Dat er meer groen terugkomt dan er aanwezig was;
3. Er sprake is van een tijdelijke situatie;
4. Er sprake is van een bijzonder belang (centraal punt in de stad, Breda 750 jaar bestaan, unieke

samenwerking tussen een groot aantal betrokken ondernemingen).

Jan G.H.R. van den Heuvel
Voorzitter Stichting Bouw Topolis


