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Hoge hekken verdwijnen bij school Het Rotsoord
Wijkkrant Aanzet is tijdens de open
dag van school Het Rotsoord aan de
Slotlaan met veel enthousiasme ontvangen. Het Rotsoord geeft speciaal
basis- en voortgezet onderwijs aan
leerlingen met gehoor-, spraak- of taalproblemen. Het komend jaar wordt de
school verbouwd.
Leerlingen Els en Lotte nemen de rondleiding voor hun rekening. Het schoolgebouw
is nu nog omringd met hoge hekken. Dat
maakt het voor sommige mensen lastig om
de ingang te vinden. Gelukkig gaat dat veranderen. De hekken gaan tegen de vlakte en de
school wordt verbouwd. Het ontwerp voor
het nieuwe schoolgebouw is bijna klaar. Vanwege de verbouwing verhuizen docenten en
leerlingen in de zomer naar Lagenoord in
Utrecht. Daar blijven ze tot de kerstvakantie
van 2013. In de tussentijd start de bouw van
het nieuwe gebouw.
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Meedenken
De leerlingen denken mee over de verbouwing. ‘Toen de architecten begonnen, mochten we bij het docentenoverleg zijn. We vertelden hoe het schoolgebouw nu aanvoelt en
hoe we het willen’, vertellen Bob en Alex van
de leerlingenraad.
Moderne praktijk
De lokalen ogen knus en modern. Dat laatste komt ook door de splinternieuwe digiborden. In het praktijklokaal leven leerlingen
zich uit als kapster of als ziekenverzorgende.
Je vindt er leerlingen die het leuk vinden om
te leren door te doen. Anderen zijn buiten in
de tuin te vinden. Daar verbouwen ze eigen
fruit en groente.
Modegoeroe
Onze gids Els volgt een studierichting waarin
ze van alles leert over horeca en voeding. In
het ‘crealokaal’ praat ze over haar passie, want
haar vrije uurtjes brengt ze daar vaak door.
Dat heeft te maken met haar ambitie. Later
wil ze modeontwerpster worden. Daarop reageert medeleerling Lotte adrem: ‘Je kunt al
mooi tekenen dus dat scheelt weer.’

Zin in verbouwing
Docent Joelle Schoondebeek is betrokken
bij de studierichting die gaat over economie
en handel. Het leslokaal heeft veel weg heeft
van een echt kantoor. Ze kijkt uit naar de verhuizing: ‘Ik begin binnenkort om alles in te
pakken. Een nieuw schoolgebouw geeft een
fris gevoel.’ (AvtH)

Leren door te doen.

Man met korte armpjes
In het geschiedenislokaal hangt een poster
van Napoleon. Onze fotograaf wijst erop
dat deze man – die bij de leerlingen vooral
bekend staat als ‘de man met de korte armpjes’- ooit nog door onze wijk trok. Els weet
dat: ‘Ik vind dat soort dingen heel interessant.’
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Bob & Alex van de leerlingenraad.
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Binnenkort (h)eerlijke koffie bij
Nieuw Rotsoord

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord blijft in beweging. Mede dankzij de hulp
van vele buurtvrijwilligers is een nieuwe keuken geplaatst, een barmuur gemetseld, zijn wandtegeltjes gezet en vloertegels gelegd.
Dankzij een donatie van koffiebrander
Dore Sip staat er een luxe koffiezetapparaat waar vers gemalen bonen de basis zijn
voor een heerlijk kopje Max Havelaar of
Fair Trade koffie. Om gediplomeerde koffie te serveren gaan de vaste krachten binnenkort op cursus bij de Utrechtse Koffieschool. Zij dragen hun opgedane kennis
over aan de barvrijwilligers, zodat een ieder straks kan genieten van diverse soorten kopjes koffie. Ook de theeliefhebbers
komen aan hun trekken. Het assortiment
wordt nog steeds uitgebreid met de meest
exclusieve smaken. En met regelmaat is er
ook verse cake en appeltaart verkrijgbaar.
Plannen en dromen
Alle vergunningen voor de verbouwing
zijn rond. Desondanks heeft de wijkwethouder nog steeds geen subsidie toegekend en ligt de aanvraag nog bij het college
van B&W. Nieuw Rotsoord heeft ondertussen contact opgenomen met Stortplaats
van dromen, een alternatief ontwerp- en
bouwbedrijf. Zij maken van tweedehands
deuren en afval unieke werken. Deze manier van duurzaam bouwen past precies
in het concept. De Stortplaats ontwikkelt
nu een plan voor de uitbouw van de serre.
Dus, ook al is er vertraging: de tijd wordt
zinvol ingevuld met nog mooiere plannen.

Zonnepanelen
Los van de verbouwing zet Nieuw Rotsoord zich met buurtbewoners in voor het
collectief aanschaffen van zonnepanelen,
zodat deze goedkoop aangeschaft kunnen
worden. (HdR)
Voor meer informatie of aanmelden als
vrijwilliger (vooral voor de horeca): 0302541662 of beheerder@nieuwrotsoord.nl.

High tea in de lentezon.

TED KIEKT

Prima schaatsvloer bij de Detmoldstraat.
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Schaatskoorts in Hoograven
Het was lang wachten op de eerste
sneeuw van 2012. In februari vielen eindelijk de eerste vlokken. Het was koud
en de temperatuur kwam niet meer boven nul. Met het dalen van de temperatuur, steeg de ijskoorts. Ook bij Edo
Plantinga, bewoner van Rivierenwijk. Hij
spande zich in voor een instant-ijsbaan
in Hoograven, op de kruising van de Diamantweg en Rotsoord. Dit mooie stuk
braakliggende grond zou een perfecte
ijsbaan zijn. Kwestie van wat water uit
de Vaartse Rijn pompen en op laten vriezen. Via Twitter, Facebook en aanzetnet.
nl verzamelde Edo man- en daadkracht.
Een mooi initiatief. Toch kwam de ijsbaan er niet. Want de vrieskou veranderde de vijver bij de Detmoldstraat in notime in een spiegelgladde ijsvloer. (TvA)

HE BUUR Kindermusical Noach in
Horeca
Ik hou van (het leven in) de stad.
Utrecht, Amsterdam, Londen, New
York, het kan mij niet groot genoeg
zijn. Heerlijk, temidden van de grote
mensenmassa anoniem rondbanjeren
door lange winkelstraten, terwijl het
drukke verkeer toeterend zijn weg
zoekt. Heerlijk, die keuze uit tientallen,
zo niet honderden cafe’s, restaurants,
bioscopen, musea en theaters. Heerlijk, lekker op een terras zitten en al die
voorbijgangers bekijken onder het genot van een drankje. Het maakt me wel
eens jaloers op de mensen die in het
centrum van de stad wonen: al die mogelijkheden tot vertier, op loopafstand!
In Hoograven hebben we niets van dat
alles, nou ja, afgezien van het drukke
verkeer dan. In sommige opzichten
doet de wijk echt denken aan een dorp,
met dat verschil dat wij geen dorpsplein hebben waar het dorpscafé zich
tegenover de kerk bevindt. In feite is
er in de hele wijk nauwelijks horeca te
vinden, op een chinees restaurant of
snackbar na. Collega-redactielid Henk
schreef al eerder over het gebrekkige
aanbod van terrassen in Hoograven,
een situatie waarin sindsdien nog weinig verandering is gekomen.
Gelukkig is sinds kort restaurant
LE:EN geopend. Ondanks de wat afgelegen lokatie wordt het in Aziatische
tapas gespecialiseerde restaurant iedere avond druk bezocht. Dat LE:EN
in een behoefte voorziet blijkt wel uit
het feit dat ik er twee keer gegeten heb
en er beide keren diverse bekenden
uit de wijk tegen kwam. ‘Eindelijk een
restaurant in de buurt!’, was steeds de
gezamenlijke verzuchting. Ik hoop en
verwacht, mede gezien de vele plannen
voor de strook langs de Vaartsche Rijn,
dat het niet bij dat ene restaurant blijft.
Zodat we elkaar in de toekomst bij
verschillende horeca-gelegenheden in
onze wijk tegen het lijf kunnen lopen:
Hee buur, jij ook hier?
Remco van Dam

Utrecht-Zuid

Terwijl een groot aantal voorstellingen in de commerciële musicalwereld
kampt met slechte kritieken en lege zalen, draait in Hoograven al enige tijd
een zeer succesvol musicalproject.

De cast van de musical Noach. (foto: Henk Provily)

Onder de artistieke leiding van Ko Zwanenburg en Marjon Moed werd in 2008 in
de Marcuskerk en in de Nicolaikerk de musical ‘Jozef ’ uitgevoerd, met als hoofdrolspelers en –speelsters tientallen kinderen
uit Utrecht-Zuid. Het grote succes van die
musical leidde tot een tweede voorstelling;
‘Mozes’, die wederom voor ‘uitverkochte
zalen’ werd gespeeld. Na zoveel succes en
enthousiasme kon een nieuwe musical natuurlijk niet uitblijven en dus wordt in 2012
een derde voorstelling gespeeld: Noach.
Succesnummer
Eigenlijk is dit al de achtste musical, legt
coördinator Anne-Marie Rutgers uit: ‘De
Marcuskerk had in de jaren negentig een
Jeugdcantorij. Eén van de doelstellingen
van de Jeugdcantorij was om kinderen uit
de wijk laagdrempelig de mogelijkheid te
bieden om te zingen. Om de twee jaar werd
ook een musical gespeeld, tot groot plezier
van spelers en toeschouwers.’ Door een teruglopend ledenaantal werd de Jeugdcantorij in 2007 echter opgeheven. Met name
het doordeweeks oefenen bleek voor de
drukke agenda’s van ouders en kinderen
een te groot struikelblok. Rutgers: ‘Toen
hebben we gekeken of we niet op projectbasis een musical konden organiseren en
dat bleek een schot in de roos.’
Leuk en spannend
De ruim 40 deelnemende kinderen beleven er inderdaad veel plezier aan, zo beaamt Heleen (12 jaar, in de musical de
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schoondochter van Noach): ‘Het is leuk
en spannend om met een grote groep te
zingen en te acteren op een podium. Het is
ook heel goed georganiseerd.’ Dat laatste
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de tekst
en de muziek door professionals worden
verzorgd – Karel Deurloo en Berry van
Berkum – terwijl vele ouders en andere
vrijwilligers zorgen voor het ontwerpen en
maken van kostuums en rekwisieten. Verder is er een heus musicalkamp, waarbij de
kinderen een weekend in Austerlitz verblijven om twee dagen achtereen te kunnen
oefenen (en lol te maken).
Er zijn nog kaarten
De musical over de man en zijn ark vol dieren staat voor half april op de agenda. Er
is een speciale website waarop een logboek
wordt bijgehouden en waar voortdurend
nieuwe foto’s te zien zijn. De voorstellingen staan gepland voor 14, 15, 21 en 22
april. De kaartverkoop start eind maart/
begin april. Meer informatie is te vinden
op www.musical-noach.nl. (RvD)

Scene uit de musical Mozes. (foto: Henk Provily)

Verkoop nieuwbouw Neerlandia succes
Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw op Neerlandia – het voormalige
Prozeeterrein – aan de Verlengde Hoogravenseweg is goedgekeurd. Er
komen 130 woningen, 150 m2 horeca en commerciële voorzieningen. De
woningverkoop is inmiddels gestart. Lithos bouw & ontwikkeling gaat over
de verkoop.
Paul Dijkman, bedrijfsleider Lithos: ‘De
woningverkoop gaat boven verwachting.
Natuurlijk realiseert iedereen zich dat het
lastige tijden zijn op de huizenmarkt. Toch
is het gelukt om alle woningen van het type
plantsoenwoning te verkopen. Ook zijn
vier van de dertien tuinwoningen verkocht.
Niet alleen mensen van buiten Hoograven
hebben interesse in de nieuwbouw. Ook
bewoners uit de wijk verhuizen naar Neerlandia. We hebben nog eengezinswoningen en appartementen in de voormalige
Neerlandia hal in de aanbieding. Die komen naar verwachting in de loop van 2012
in de verkoop.’
Horeca
Paul: ‘Voor de horeca is nog geen concrete
invulling. Naar verwachting wordt dit een
restaurant met terras op de kop van de
Neerlandia hal. De andere voorzieningen
zijn in de voormalige hal, het nieuwe paviljoen. Er komen vier units van 100 m2.
Daar kan bijvoorbeeld een bedrijfsruimte
komen, of een kantoor of een atelier.’

Asbest en vervuiling
In het nabijgelegen Liesbospark is asbest
gevonden. Is er ook gevaar voor asbest op
Neerlandia? Paul: ’In de oude hallen is inderdaad asbest gevonden. Dit is inmiddels
voor een groot deel verwijderd. Voordat
de bouw start, controleren wij opnieuw
op aanwezigheid van asbest. Als dat er is,
wordt alles grondig verwijderd. Daarnaast
blijkt uit bodemonderzoek dat de grond

Voor meer informatie:
www.utrechtneerlandia.nl/www.lithos.nl

Yvonne Huis in ’t Veld

Zelf woont ze in het centrum, maar werken in Hoograven bevalt haar heel goed.
‘Ik heb fijne collega’s en de samenwerking
met huisartsen in de wijk wordt steeds
nauwer. Het zal prettig zijn om over een
jaar of drie samen in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Oud Wulvenlaan te
zitten.’ Yvonne werkt ook samen met gynaecologen, urologen en verloskundigen.

Sinds juni 2011 werkt Yvonne Huis in
’t Veld als fysiotherapeut in Hoograven. Zij is aangesloten bij Fysiotherapiepraktijk Haalboom & Van der Kleij
aan de Julianaweg. Yvonne heeft zich
de afgelopen jaren gespecialiseerd in
bekkenklachten en is nu officieel geregistreerd als bekkenfysiotherapeut.

Planning
‘Momenteel zijn de bouwvoorbereidingen in volle gang. Wij willen direct na de
bouwvak de bestaande fabriek slopen, en
het grondwerk ten behoeve van het bouwrijp maken aanpakken. Daarna start de
bouw.’ (EB)

Waar vroeger de draadnagelfabriek Neerlandia stond, komen straks tachtig woningen en vijftig
appartementen.

NIEUWE AANWAS

Yvonne Huis in ‘t Veld.

vervuild is. Daarom heeft Lithos een saneringsplan geschreven. Op basis daarvan
saneren wij het hele terrein grondig. Dan is
Neerlandia één van de schoonste plekken
in de stad.’

Genante klachten
Wat doet een bekkenfysiotherapeut precies? Yvonne: ‘Ik behandel alleen volwassenen, zowel mannen als vrouwen. Het
gaat dan om klachten aan het bekken, de
lage rug, de blaas en darmen, en ook seksuele klachten. Urineverlies is de klacht
die het vaakst voorkomt. En het zijn zeker niet alleen ouderen die daar last van
hebben. Daarnaast zijn er veel patiënten
die heel vaak moeten plassen, bijvoorbeeld twee keer per uur, of drie keer in
een nacht. Ook behandel ik veel mensen
met obstipatieklachten of een moeizame
ontlasting. Dit soort klachten is heel belemmerend in het dagelijks leven. Mensen
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gaan door hun probleem bijvoorbeeld
minder vaak de deur uit of sporten minder. Het allerleukste van mijn werk vind
ik als ik mensen van hun klachten af kan
helpen, zodat ze die dingen weer kunnen
doen.’
Simpele oplossingen
Yvonne Huis in ’t Veld geeft tips om problemen aan het bekken te voorkomen:
‘Voor zwangere vrouwen is het zoeken
van een goede houding belangrijk en voor
iedereen geldt: neem de tijd om je blaas
en darmen te legen.’ De fysiotherapeute
constateert dat mensen vaak lang rondlopen met klachten, zoals ongewild urineverlies bij jonge moeders. ‘Zij denken
dan dat dat erbij hoort, acht weken na de
bevalling. Gelukkig kun je door simpele
oplossingen, zoals oefeningen voor de
bekkenbodemspieren, al snel beter functioneren. Patiënten kunnen ook zonder
verwijzing bij mij terecht.’ (LE)
Meer informatie:
www.haalboomenvanderkleij.nl.

Korfbalster Teja sportvrijwilliger 2011
Tijdens de feestelijke uitreiking van de Utrechtse Sportprijzen op 15 februari,
is de Hoogravense korfbalster Teja Willemse verkozen tot sportvrijwilliger
van 2011. In het Duisenberg Auditorium van de Rabobank werden in totaal
zeven Sportprijzen toegekend.
Utrechtse sporters, verenigingen en vrijwilligers geëerd. De Sportprijs bestaat uit
een beeldje en een oorkonde.
Volgens de jury is Teja het voorbeeld van
een echte vrijwilliger: ‘Teja is als stille kracht
een begrip binnen de korfbalclub Hoograven en niet weg te denken uit het verenigingsleven. Valt er een gat of is er een
vacature in bestuur of commissie dan vult
Teja die vrijwel altijd onopgemerkt in. Teja
is ruim negen jaar vicevoorzitter en vervult
een grote rol in commissiewerk: Jeugd
Technische Commissie, wedstrijdsecretariaat, ledenwerfcommissie, noem maar
op.’ Dit alles doet Teja naast haar betaalde baan in het Sint Antonius-ziekenhuis.
Teja: ‘Met deze prijs ben ik superblij.’
(foto: Gabi Curelaru)

Teja: ‘Ik ben er hartstikke blij mee. Natuurlijk weet ik dat mijn werk gewaardeerd
wordt. Maar deze prijs is toch echt prachtig.’ Met de Utrechtse Sportprijzen worden

Lange lijst verdiensten
En Teja’s lijst met verdiensten gaat nog
even door. Want ze maakt ook de indeling
van scheidsrechters, is vanaf haar zestiende
vrijwel onafgebroken jeugdtrainer en doet
buiten de vereniging ook het nodige. Ze
geeft korfballessen op scholen en was ver-

IN GESPREK MET...
Mieke Scheffer coördineert de kinderen tienerkledingbeurzen en speelgoedbeurs in buurthuis Ravelijn. De kinderen tienerkledingbeurs is traditioneel in
maart en september en de speelgoedbeurs in oktober. Dit jaar verandert er
veel bij de beurzen.
Mieke: ‘De kinder-en tienerkledingbeurs
is op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. Het
inleveruurtje voor thuis geprijsde kleding
is donderdagavond 8 maart. Normaal
gesproken was de kledingbeurs op donderdag en vrijdag, en het inleveren op
woensdagavond. Het besluit om van dagen te veranderen heeft een aantal redenen. Door op zaterdag de vrije verkoop te
houden, hopen we meer mensen in staat
te stellen om te komen kopen. Verder
werd het voor ons steeds moeilijker om
op werkdagen vrijwilligers te vinden. We
hopen dat het op zaterdag makkelijker is
om voldoende vrijwilligers op de been te
krijgen.’

gen kleding thuis prijzen. Mieke: ‘Wij
denken mensen daarmee tegemoet te komen. Men kan nu labelen op een moment
dat het hen zelf uitkomt. Het is mogelijk
om prijstangen daarvoor bij ons te lenen.
Iedereen die inlevert krijgt een voorrangsnummer voor de verkoop op vrijdagavond. Degenen die het thuis prijzen niet

Thuis prijzen
Klanten kunnen vanaf nu hun in te bren-

Teja (derde van links) met andere Sportprijswinnaars op het podium. (foto: Gabi Curelaru)

enigingsondersteuner voor het wijkproject
‘tijd voor korfbal’. Ondanks dat het project
is afgelopen sport Teja nog wekelijks met
een groep allochtone vrouwen in De Tol.
Dik verdiend
Teja: ‘Het beeldje staat nu bij mij thuis.
Maar ik neem het binnenkort mee naar het
clubhuis, zodat iedereen het kan bekijken.
Dat wethouder Sport Rinda den Besten de
prijs uitreikte was heel speciaal. En als je
ziet wat ik allemaal doe, heb ik de prijs best
wel verdiend!’ (ER)

Mieke Scheffer
zien zitten, kunnen dit samen met een
vrijwilliger doen in het buurthuis op vrijdag.’ Om dit alles mogelijk te maken is er
een website. Via de site kunnen klanten
een klantnummer aanvragen. (EB)
Kijk voor meer info op
www.beurzenhoograven.nl.

Mieke Scheffer (midden) samen met vrijwilligers.
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AGENDA Werken en borrelen in
de Watertoren

3 t/m 31 maart
Expositie Het verleden van
Rotsoord (HKTH), bibliotheek
Smaragdplein
12 maart
Internationaal koken, De Tol
4 april
Kermis in Tolsteeg
Kortingsbonnen op
kermiskorting.nl
14 en 15, 21 en 22 april
Musical Noach
Marcuskerk en Nicolaikerk
31 mei
2-jarig bestaan HOTZO
Iedere dinsdag v.a. 17.00 uur
Zaalvoetbal voor jongeren
(16-27) Sporthal Hoograven
Meer info op
aanzetnet.nl/agenda
Ook een activiteit?
redactieaanzet@yahoo.com

TOEN EN NU
Rotsoord
De Historische Kring Tolsteeg-Hoograven (HKTH) boog zich de afgelopen periode over de historie van Rotsoord vóór
1900. Dit terrein, waar tegenwoordig o.a.
de Harley Davidsonclub en de Pastoefabriek te vinden zijn, had sinds 1660 zeer
uiteenlopende bewoners. Zo had Adrian
van Oort hier al in 1700 drie buitenplaatsen, een grote steenfabriek en een namaakmarmerfabriek. Men fabriceerde tegeltableaus, die zelfs aan kloosterkerken in
Lissabon werden geleverd. Abraham Keer
werd vanwege zijn uitvindingen de meest
spraakmakende bewoner en Huub Schillemans, leverancier van tegels aan de Tepe
kerken, de meest ondergewaardeerde.
De HKTH organiseert op 3 maart in de
openbare bibliotheek aan het Smaragdplein een presentatie over (het verleden
van) Rotsoord. De bijbehorende expositie
is tot en met 31 maart te zien. (RvD)

Met het plan Water Toren Centrum UTRECHT (WTC Utrecht) won het Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen de prijsvraag voor de herbestemming van de Watertoren op Rotsoord. Dit bureau mag het 37 meter hoge
monument naar eigen ontwerp verbouwen en herbestemmen.
Ingenieur Daan Briedé van het Architectuurbureau: ‘Ons ontwerp richt zich op
een grondige verbouwing van het interieur
van de toren. Een snelle lift tot op het dak
gecombineerd met een vluchttrap maakt
de monumentale toren een efficiënt verzamelgebouw voor verschillende bedrijven.’
Prachtige plannen
‘De verschillende ruimtes in de toren
hebben mede door hun ronde vorm een
unieke sfeer. Zo zijn de vier lagen in de
‘sokkel’, met een hoogte van ca. 4,5 meter
en een muurdikte van 1 meter, kasteelachtig te noemen. Op de begane grond komt
een receptie met een koffiebar en lunchgelegenheid. De verdiepingen lenen zich
uitstekend als vergaderruimte. Helemaal
onderin de toren komen de toiletten.’ Het
unieke karakter van de watertoren wordt
goed zichtbaar bij de monumentale watertank. Onder de tank komt een multifunctionele ruimte voor zelfstandig ondernemers. Vanuit deze zogeheten ‘lekvloer’
onder de tank geven verschillende trappen
toegang tot de ruimte tussen de watertank
en de trommel. Daar komen acht werkplekken.
Uniek uitzicht
Daan: ‘De monumentale watertank is overigens een verhaal apart. De inhoud van
de tank is 1000m³. Dit staat gelijk aan 1
miljoen liter water, drie eengezinswoningen of het gewicht van 100 vrachtwagens.
Straks biedt de tank ruimte aan drie bedrijven verdeeld over vier verdiepingen. Door
in de tank verschillende openingen te snijden, worden de ramen in de gemetselde
ombouw van de tank benut. Zo hebben
alle ruimtes een uniek uitzicht over de stad.

Bovenin de tank komt een restaurant. Dit
restaurant krijgt ook een dakpaviljoen met
rondom een terras.’
Bruisend
Met de ontwikkeling van de Watertoren
op Rotsoord wordt een ooit voor publiek
gesloten industrieel monument permanent
opengesteld. Daan: ‘Ons concept is kansrijk doordat de verschillende ondernemers
elkaar in functie zullen versterken of aanvullen. Met de combinatie van restaurant,
vergaderruimtes en (creatieve) bedrijven
die op een unieke locatie willen zitten,
wordt dit in Hoograven een bruisend centrum van werken en recreëren.’
Volgend jaar klaar
Na een lange periode van rust wordt de
watertoren vanaf eind 2012 verbouwd
icoon. In het najaar van 2013 is de feestelijke opening. Daarna is de toren permanent open voor publiek en ondernemers.
(ER)
Geïnteresseerde ondernemers kunnen
contact opnemen met het Architectuurbureau: www.architectuurbureau.nl.

Panoramaview vanaf het dak.

De buitenkant van de watertoren blijft hetzelfde. Binnenin is er straks een expositieruimte,
zzp-center, vergaderruimte en een top-restaurant.
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