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Geachte burgemeester, overige aanwezigen namens het College van Burgemeester en
wethouders, de vertegenwoordigers van de Stichting Breda 750 en niet in de laatste plaats
onze founders, het hoogste punt en een nieuw hoogtepunt in het Topolis is bereikt.

Het Topolis heeft reeds de nodige hoogtepunten meegemaakt en zal er naar onze stellige
overtuiging nog vele gaan kennen met name ook in de programmering.
Graag maak ik u deelgenoot van een aantal van onze hoogtepunten als Stichting Bouw
Topolis.

Het eerste hoogtepunt was in feite het initiatief om tot een Topolis te komen.
Een initiatief dat reeds stamt uit februari 2000. Het is geïnitieerd door diverse directeuren van
Culturele Instellingen en kunstenaars in Breda om het feestjaar een verbijzondering mee te
geven in cultureel, maatschappelijk en sociaal opzicht.
In februari 2001 heeft het Topolis in een brainstormsessie met 16 architecten zijn huidige vorm
gekregen.

Maar dan moet het uiteindelijk ook nog gebouwd worden.

Het tweede hoogtepunt werd gevormd door de overweldigende medewerking die door onze
founders werd getoond op 6 november 2001. In slechts één bijeenkomst bleek het Topolis een
haalbaar project.
Een circa 160 aan de bouw en de stad Breda verwante bedrijven bouwen mee aan Topolis,
zowel in natura als geld. Het enthousiasme waarmee wordt samengewerkt, ook door partijen
die normaal elkaars concurrenten zijn, is daarbij zeker vermeldenswaard.

Het derde hoogtepunt bestond uit het bereiken van het echte hoogste punt op 1 maart 2002.
Een spectaculaire en zelfs enigszins emotionele gebeurtenis voor alle betrokkenen bij de
Stichting Bouw Topolis. Om met een dergelijk kort voorspel en zoveel betrokken partijen tot
dit hoogtepunt te komen kan een geweldige prestatie genoemd worden.

Van het vierde hoogtepunt bent u vandaag getuige en deelnemer.
Een hoogtepunt dat mede tot stand gekomen is gekomen door de medewerking vanuit de
gemeente Breda en het klimaat waarin dergelijke initiatieven, die ook belangrijk zijn voor het
welzijn en welleven van een stad, tot stand kunnen komen.
Het bovenstaande overigens zonder inbreuk te doen op de gemeentebegroting. Hoewel,
wellicht toch een kleine positieve invloed, alle legesnota’s zijn door ons betaald.

Het vijfde hoogtepunt gaan wij met u vieren op 28 april 2002, de opening van het Topolis.
Ik kan u overigens melden dat Topolis is genomineerd voor de Staalprijs 2002 zodat wij
wellicht ook nog een zesde hoogtepunt kunnen vieren.

De andere hoogtepunten zullen ingevuld worden door de Stichting Breda 750. De eerste
presentaties van het veelzijdige programma gedurende de vijf maanden dat Topolis open is,
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heeft u reeds gehad. Wij verwachten dat de Stichting Breda 750 daarbij ruimschoots onze
hoogtepunten zal overtreffen. Uiteindelijk is daar het Topolis voor bedoeld.

U kunt zich wellicht voorstellen dat er niet alleen hoogtepunten zijn. Om de hoogtepunten te
kunnen beleven, zijn reeds de nodige dieptepunten overwonnen. Het belangrijkste dieptepunt
moet nog komen; de sluiting en demontage van het Topolis op 15 september 2002. Echter hoe
zwaarder dit dieptepunt hoe beter het Topolis blijkbaar tot zijn recht is gekomen zodat er
uiteindelijk weer sprake is van een hoogtepunt.

Wat ons betreft heeft Topolis al een belangrijk deel van haar doelstelling bereikt; De Spiegel
van de stad, waarin inmiddels ook de Groene Koepel en de FNV zich gespiegeld hebben.

Alle vermelde hoogtepunten worden vervat in een videofilm met de welluidende Bredase titel
“The making of Topolis”. Daarnaast wordt een op Topolis geïnspireerd torenboek
“Hoogtevrees en diep verlangen” uitgegeven. U kunt zich reeds bij voorinschrijving verzekeren
van de ontvangst van deze historische uitgaven.

Rest mij de bouwers een zeer voorspoedige afbouw en de Stichting Breda 750 een zeer
succesvolle programmering te wensen.

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


