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Inieiding

In het tweede deel van de Project start Up (PSU) Nazorg Westraven op 24
September 2012 Is gesproken over de projectscope, de kritische succesfectoren,
de projectorganisatle en het proces. De projectorganisatie wordt in een separaat
memo besproken. De overlge onderwerpen worden in deze memo besproken.

Projectscope
In de bijlage van dit memo Is de projectscope van het project Nazorg Westraven
aangegeven (Memo Definitie projecten Westraven). Voor de volledigheld zljn ook
de overige lopende projecten genoemd. De vijver wordt als onderdeel van het
project Nazorg beschouwd, hoewel deze een apart projectnummer heeft. In de
PSU is besproken dat de lijst met onderdeien van het project Nazorg een
dynamische lijst is, die goed bewaakt dient te worden. De stuurgroep is eigenaar
van deze lijst. Periodiek dient nagegaan te worden of de lijst nog actueel is, wat
de status van de onderdeien is, weike onderdeien afgehandeld zijn, en weike
onderwerpen mogelijk toegevoegd moeten worden. Daarbij moeten de
consequenties voor tijd en geld betrokken worden,

. De volgende stap is dat per onderdeel van de lijst
wordt aangegeven wat onder het onderdeel begrepen wordt.

Kritische succesfactoren

In de PSU zljn de volgende kritische succesfactoren voor het project Nazorg
benoemd:

1. helder, eenduidig en open en eerlljk communiceren en
verwachtingsmanagement integreren bijvoorbeetd in de aanpak
2. ̂ ^n gezlcht vormen naar de stuurgroepen
3. stuur houden op het geheel

4. zeggen wat je doet en doen wat je zegt, afspraak is afspraak
5. het project is succesvol als we rekening houdend met de projecten die
lopen (Optimaiisatie, CLC), het herstel zo snel mogelijk opiossen en tc^ een
passende financiSle afwikkeling komen.
6. prioriteit moet In aflopende schaal gelegd worden bij 1. het niet door
kunnen gaan van projecten 2. voorkomen emstige overlast 3. gezichtsverlles
7. inspannen voor een optimaal tijdpad, echter zorgvuldig de tijd nemen voor
gedegen voorbereiding en onderzoek.

De onder 1 genoemde kritische succesftictor betekent dat het aanstellen van een
communicatieadviseur voor aile projecten in Westraven een noodzaak is.

Datum

28 September 2012
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Sst^is

28 »epte»T>i)ef 20X2

KsokxsiS

Vettier zljn ae volgenae zaken oesproken: RHi»oebouw-«itenrt
1. De stuurgroep stuurt op het proces en de resuftaten en niet op de inhoud; oirecoe projeaen
2. Duideliike afspraken over de financiele verantwoordeliikheid maken rto»««iie<iien

bespoedigt oe ooorlooptijd van oe Diverse oeeiprojecten. uit is een
verantwoordelijkheid van de stuurgroep;
3. Daar waar mogefijk (reiatief) eenvoudig op te tossen deeiprojecten
prioriteren vanwege signaalwerking richting gebruikers.

Proces

Globaai zai het oroces als volat veriopen:
1. Aannemers in gebreke stelfen (reeds gebeurd) :
2. Verzamelen dossier per onderdeel (lopende actie);
3. Standpuntbepaling Rgd juridisphe positie per onderdeel (lopende actie);
4. Nader onderzoek naar probleem of mogelijke opiossing per onderdeel indien
noodzakelijk (nog uit te voeren)

5. Aannemer uitnodigen voor toelichting op ingebrekestelling (nog uit te voeren);
6. Opstellen Pixigramma van Eisen project, met projectdemarcatie, kostenraming
en voorstel kostenverdeling (nog uit te voeren);

7. Stuurgroepbesluit over kostenverdeling RWS/Rgd (nog uit te voeren);
8. Voortjerelding uitvoering (nog uit te voeren);
9. Aanbesteding (nog uit te voeren);

10. Uitvoering en opievering (nog uit te voeren).

Meerdere van bovenstaande processtappen worden gelijktijdlg opgepakt De
doorlooptijd van de verschillende deeiprojecten varieert. Processtappen kunnen
afwijken per deelproject.

Wjiage
Definitie projecten Westraven (voorlopig) d.d. 2b September 2012 (kenmerk
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Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:

Datum:

Te plannen: K!ck-off bijeenkomst RWS-CD en RVB T&P tbv dossiers Westraven|
donderdag 16 april 2020 19:17:59

; raoof van 26
/estraven'. Meer

Beste j
Zoals Belobfd hadden wij, n.a.v. het SPC Overleg met j
februari jl. nog een punt openstaan, betreffende o.a. 'de diverse
specifiek hierbij vooral het projectdossler:
Afgelopen^^ekheb^n^ intern RVB, met9|||^^^H||H (codrdinerend asset rnanagervoor
I&W], (Sectlehoofd Rljksl^ntoren ̂  Projecten 2) en |

(projectmanager voor o.a. Westravenj
<unnen schakelen.
laat Ik via het secretariaat Jou en dat van j

|) een video afspr^Kinplannen.
Dij is meervoudig:

A. Kennismaken.

B. Horioges geiijk zetten op de projecten, specifiek maar ook generiek.
C. Afspraken maken, hoe beide organisaties, de directie gesprekken gaan voeren. O.a. voor

het Westraven project Vijver.
D. Wat verder ter tafel komt, van belang is voor beide organisatie om beter te kunnen

werken.

G^glaatikvi^e

0ns ooel hierbij is r

H.l

In een vervoig van onze afspraken, wil ik nameiijk daarna doorpakken op een aantai andere
strategische RWS vragen die ook voor het RVB van beiang zijn.
Strategisch vraagstukken in het domein van vastgoed/gronden/verkoop/verhuur, etc.. Deze
zaken meer op de samenwerkingsradar van RVB T&P en RVB P&P te gaan brengen.
Aangezien ik siechts een werkmier ben in dit heie RVB-proces ben, moeten we ook even gaan
kijken; hoe dit ai ioopt, en wat wij met eikaar gaan organiseren / versneiien.
Ik zou totslotjnadatheteeretege^ heeft piaatsgevonden, ook de verbinding gaan ieggen
richting ||||H||H voor deze items.
Vertrou^no^^iierDi^olaoena^te hebben gemformeerd, fijne avond.
Met vriendelijke groet.

Accountmanager

• MInistehe van Economische Zaken en Klimaat

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsetkwaliteit

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 j 2511CW | Den Haag

Postbus 20952 | 2500 EZ j Den Haag

telefoon:! ■ (Rijksvastgoedbedrijf)

jlSriiksoverheid.nl
Het Riiksvastgoedbedhjf zet vastgoed in voor de realisatie von rijksoverheidsdoelen, In samenwerking met, en met oog voor de

omgeving.
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Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:
Datum:

RE: Westraven - vijver - Informatiebijeenkonist

donderdag 7 mei 2020 08:48:27

Goedemon en

veei succes morgen, en i

Greet,

oor graag wa e u omsten znn

ienior projectmanager huisvesting en vastgoed

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht

Buiten

reik-

wijdte
wob-

verzoek

MilBj 1
.

HPrws.nl
www.ril :33t,nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

woens mei

es

2020 14:20

raven - vijver - informatiebijeenkomst

Van:
Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

Ik kreeg je telefonisch niet te pakken
Aanstaande vrijdag hebben we van 10.00 uur tot 12.00 uur een bijeenkomst met de 3
uitgenodigde aannemers voor het herstel van de vijver.
Wellicht ook Interessant en leuk als jlj daar ook bij bent. En jlj zou kort lets kunnen vertelle
over de belangen van RWS en reiatie met overlast en de bedrljfsvoering die natuurlljk door
moet gaan.
Doe! van de bijeenkomst Is dat we kort nog even het project/proces toellchten waarna ze de
bestaande vijver gaan bezlchtlgen.
Natuurlljk nemen we de coronamaatregelen In acht.
Mocht je er bij willen zljn, laat het me svp zsm weten.
Groet,

maan me

ommunica

@rws.nl>

|g|@rws.ni>
<soverheid.nl>

e rondom projecten

Van
Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:
Hallo Irene,
Hierbij een terugkoppeling van de vijver.
- Stand van zaken : 30 aprll Is de ultvraag vijver gepubliceerd
- Heeft de huldlge coronacrisis hier Invloed op? Zo ja, weike? Vooralsnog nIet
- Start project zle planning hieronder
- TIjdsduur project zle planning hieronder
- Gewenste communlcatieondersteuning?; zeker als het gaat starten -
- Kan hierover al lets gecommunlceerd worden? Bijvoorbeeld op Intranetpagina Optlmallsatle

Westraven die over (ver)bouwprojecten In en rondom Westraven gaat? Of bijvoorbeeld op
Intranet NIeuws Westraven? Helaas nog nIet

Planning aanbestedingsprocedure op hoofdiijnen

Aanmeiden Informatiesessie en bezoek van de

locatie
Uiterlljk 2 werkdagen voor deze
Informatiesessie

Informatiesessie en bezoek van de locatie 8 mei 2020 10:00 - 12:00

Indlenen vragen 8i rislcoanalyse voor het
eerste dialooggesprek

Uiterlijk 4 werkdagen voor het eerste
dialooggesprek

Eerste dialooggesprekken 20 mei 2020 ; een sessle van 75 minuten

binnen tijdsblok 9:00 - 13:30



Indlenen dialoogproducten, risicoanalyse &
vragen voor het tweede dialooggesprek

Ulterlijk 4 werkdagen voor het tweede
dialooggesprek

Tweede dlalooggesprekken/presentaties 3 jull 2020 : een sessie van 120 minuten
binnen het tijdsblok 9:00 - 17:00

Ulterste datum Indlenen verzoeken om nadere

inllchtingen
10 jull 2020

Publlcatie Nota van Inllchtingen 16 jull 2020
Slultingsdatum indlenen Inschrijving 8 September 2020 9:30
Mededeling gunnlngsbeslissing &
beroepsperlode tegen gunnlngsbeslissing (7
kalenderdagen)

29 September 2020

Opdrachtverstrekking & ondertekenen
overeenkomst

13 oktober 2020

Met vriendelijk groet.

enior projectmanager huisvesting en vastgoed

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht

M

^  j@rws.nl
www.riikswaterstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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Van;

Aan:

Onderwerp;

Datum:

RE: Reacde vijver Westraven RWS Vl.O

maandag 18 mei 2020 09:25:50

Doe ik,

Dank!

Va n:

Verzonden: zondag 17 mei 2020 22:49

Onderwerp: FW: Reactie vijver Westraven RWS Vl.O

Dag^^ zie laatste versie. Graag aandacht voor jullie interne proces. Wil jij dit trekken.
HHmilstem jij dit af op jouw projecten niveau?
Dank en greet en fijne werkweek.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberrv.com)

Van:

Datum: vrijdag 15 mei 2020 4:22 PM

Aan:MiMBSi^iS^I^II[^^W@riiksoverheid.nl>

Kopie: |Biii!HIBMttBlrt!^M^@riiksQverheid.nl>. j
||jmmjJ||jjJ||@Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Reactie vijver Westraven RWS Vl.O

Hoi|Q
Bedankt voor de waardevolle aanvulllng. Ik heb het verwerkt In het bijgevoegde voorstel. Indian niet akkoord, hoor ik hat

graag.

Uit da mall van||^begrijp ik dat ar door RWS nu aan aantal stappen moetan worden gezet om hun eigen organisatia
over de harinrlchting van de vijver te informeran. Uitaraard is hat balangrijk dat dit gabaurt voordat journalisten erover

gaan publiceren.

Ik zai mijn communicatiacollega van RWS laten weten dat hij de informatie intern bij RWS moat besprekan, zodat vanuit

twee kanten zaker wordt gesteld dat de informatie da juista personen bij RWS beraikt.

Is ar aan redan bekend waarom RWS dit nog niet mat hun medewerkers zou hebban gedeeld?

Met vriendelijke groet,

Woordvoerder

Financien en Bestuursadvisering / Communicatle

Rljksvastgoedbedrljf

Ministerle van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles

Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag |

Postbus 16169 I 2500 SO | Den Haag

ilSriiksoverheid.nl

httn://www riiksvastgnedhedriif nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: |||||||||j||||||^^
Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 10:20



|@rijksoverheid.nl>;|
|@Riiksoverheid.nl>

Onderwerp: Reactie vijver Westraven RWS Vl.O

Ik kan vinden in de tekst alleen toch een aanvulling, ik denk dat het belangrljk is dat we melden dat we maar een dee! van

de vijver gaan herstellen. Ik weet bijvoorbeeld niet wat de gemiddelde RWS medewerker weet over de plannen met de

vijver en als ze dit lezen dan lljkt het alsof we alles gaan herstellen. De reactie wordt ook aan RWS voorgelegd?

Greet,
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Van:

Aan:

Onderwerp:

Datum:

Bijiagen:

FW: concept-nieuwsbericht aanbesteding vijver

dinsdag 20 oktober 2020 13:43:56

NIeuwsbericht aanbesteding viiver rond 16-10-2Q.docx

Hallo Ml
We graag communiceren over de vijver - zie berlcht. Wanneer Is er definltief gegund?
Ben zelf ook benieuwd naar de verdere planning. Er staat nu een PSU gepland maar hoe en
wanneer verdere realisatie?

Moor graag,
Groet,

senior projectmanager huisvesting en vastgoed

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Griffloenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 I 3500 GE Utrecht

m
www.rlil<

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

_(a rws.nl
ggt.nl

Verzohden: vrijclag 16 oktober 2020 10:46
Aan: ______________
Onderwerp: concept-nieuwsbericht aanbesteding vijver
Hai|M|l,
BIjgaananet concept-nieuwsbericht over de aanbesteding van de vijver. Kljk maar of dit is wat
je bedoelt.

Ik weet niet of dit ontwerp zo al vast llgt en of het vragen gaat oproepen.
loor graag van je.

FIjn weekend!
Vr.gr.

11.1

'."r
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Van:

Aan:

Ondetvrerp:

Datum:

FW: Concept Westraven

woensdag 18 november 2020 17:08:00

Ik begri]p dat jullie ook door RTV Utrecht bevraagd zijn. Kunnen we het onderstaande nog even
bespreken?
Groeten,

Van:

Verzonden: woensdag 18 november 2020 16:47

Aan: j@rtvutrecht.nr
Onderwerp: RE: Concept Westraven
HoilM,
BedanW voor de inzage In het voorgenomen artlkel. Het e.e.a. moest Ik even navragen en Ik
begrljp dat|^| je inmlddels ook een mall hierover had gestuurd. Op de genoemde feiten
hebben wlj verder geen aanvullingen.
Met vriendelijke groet,

voordvoerder

Financien en Bestuursadvisering / Communicatie
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 j 2511 CW j Den Haag | |HH
Postbus 16169 I 2500 BD j Den Haag

i@rl1ksoverheid.nl

httD://www.ri1ksvastQoedbedrlif.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: @rtvutrecht.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 13:37

Onderwerp: Concept Westraven

Bestejimil,
Hieronder mijn concept over Westraven. Jullie mogen nog commentaar leveren.

Met vriendelijke groet.

RTV Utrecht

Vijver Rijkswaterstaat blijkt al 12 jaar zo lek als een mandje, schade twee miljoen euro

De vijver rond het kantoor Westraven blijkt lekt. Dat is de reden dat de betonnen bak al tien

droog staat. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben jaren volgehouden dat

problemen met algengroei in het water de oorzaak was van het droog staan. Maar nu blijkt dat

het Rijk al die tijd een ernstig gebrek heeft verzwegen: de vijver van Rijkswaterstaat is zo lek als

een mandje.

Het oorspronkelijke plan was om een ondiepe vijver aan te leggen, met 30 centimeter glashelder

water. Dan zou het gebouw en de lucht in het water gespiegeld worden, zo had

landschapsarchitect Wesup in 2006 bedacht. Ook de bodem van betontegels moest zichtbaar

zijn. Het water moest dagelijks ververst worden. Dat zou gratis water moeten zijn uit het

Amsterdamrijnkanaal, dat naast het gebouw ligt. Maar al snel na de opievering ging het hopeloos

fout: algen vertroebelde het water. "De vijver is groot en ondiep, het water te warm en er is te



weinig doorstroming", is de conclusle.

De algen werden verwijderd, maar dat was siechts een tijdelijke opiossing, de alg kwam net zo

hard weer terug. Er dreigde zelfs een boete van de handhavers van Rljkswaterstaat voor de eigen

gebouwbeheerder omdat deze met alg verontreinigd water in het kanaal loosde. Het

Rijksvastgoedbedrijf en Rljkswaterstaat besioten vervolgens om de vijver droogte zetten om op

zoek te gaan naar een opiossing.

In december 2009 schrijft een ambtenaar van de 'directie frontoffice' in een memo dat er van de

vijver weliicht beter een parkeerplaats gemaakt kan worden of een piek voor zonnepanelen.

Maar dat plan haalt het niet. Voor de Directeur Generaal van Rljkswaterstaat is de vijver in zijn

oorspronkelijke vorm namelijk 'heilig', schrijft een collega in een brief. Pas als deze directeur

vertrekt is er ruimte voor andere ideeen, staat in een memo van 2017.

KADERTEKST

De droge vijver rond het gebouw Westraven van Rljkswaterstaat heeft al tien jaar de

belangstelling van RTV Utrecht. Rljkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben gedurende

die tien jaar steeds volgehouden dat algen het probleem waren. TerwijI omvangrijke lekkages de

werkelijke reden zijn dat dat de vijver al tien jaar droog staat. RTV Utrecht heeft met een beroep

de Wet Openbaarheid van Bestuur alle documenten opgevraagd over de vijver. Dat leverde een

stapel papier op van vele honderden vellen. Daaruit blijkt ondubbelzinnig dat het grote probleem

met de vijver de lekkages zijn.

In 2009 maakt de Rijksgebouwendienst zich zorgen over de kosten van het herstel. Die worden

op dat moment geraamd op een half miljoen euro. Men vreest imagoschade. Een ambtenaar

schrijft: "In herinnering staat nog publiciteit LEF-center (5 miljoen) en nu 0,5 miljoen in het water

voor vijver. Krantenkoppen zijn snel gevuld." Het LEF-center was een kostbaar vergadercentrum

van Rljkswaterstaat in hetzelfde gebouw. Er worden dus in het diepste geheim plannen gemaakt,

in 2011 moet de vijver gereed zijn. Maar die datum wordt niet gehaald. Dat komt omdat de

vijver zo lek als een mandje blijkt te zijn.

Als de vijver gevuld wordt, blijkt dat er 23 m3 water per uur verdwijnt. Dat is evenveel water als

een persoon in een half jaar gebruikt. Er volgt een onderzoek. De vijver blijkt op meerdere

punten lek. Adviesbureau SmitsRinsma schrijft onder andere in een rapport: "De oorzaak van het

weglekken van water uit de vijver moet gezocht worden in de gekozen constructie (...)." De

aannemer zou de verbinding tussen een waterdichte bodem en betonranden niet goed hebben

gemaakt, kitranden zijn slecht en de overlap tussen waterdichte matten is onvoldoende. Dat

wordt deels veroorzaakt doordat de grond onder de vijver verzakt.

De Rijksgebouwendienst stelt de aannemers BAM en Ballast Nedam aansprakelijk. Maar die zijn

het daar niet mee eens. Zij voeren aan dat de waterdichte matten zijn uitgedroogd nadat de

vijver drie jaar lang droog stond. In de documenten die bij de opievering zijn verstrekt staat dat

de vijver in verband met schade aan die matten niet langer dan een week droog mag staan. Ook

voeren de aannemers aan dat een schoonmaakbedrijf de voegen heeft vernield bij het

schoonspuiten van de vijver met een hogedrukspuit en harde bezems.

Wat volgt is een lawine aan mails, onderzoeken en discussies. Het compromis is dat BAM de

vijver gaat herstellen en daarbij een fikse korting op de aanneemsom geeft. In november 2017

wordt een nieuw contract getekend. De planning is dat de vijver in 2018 hersteld is. Maar die

datum wordt niet gehaald. Als de offerte bij het Rijk op de mat valt, vallen de rekenmeesters van

Rljkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf namelijk van hun stoel, de aangeboden prijs is veel

hoger dan verwacht mag worden. En weer volgt en een lawine aan documenten,

tegenbegrotingen en discussies. Het contract met BAM wordt uiteindelijk verbroken. Een

ambtenaar schrijft in 2020: "Inmiddels hebben we afscheid genomen van de BAM wegens de

buitengewoon hoge inschrijving van de BAM"



Het Rijk schrijft een nieuwe onderhandse aanbesteding uit. Vorige maand is die opdracht

gegund. Er komt een hele andere vijver. Wat de oorspronkelijke vijver 6600 ml groot, de nieuwe

vijver wordt nog niet eens de helft. Het wordt vijver met doorzicht, geen helderwater, maar een

biologische en ecologische vijver, die zichzelf in stand meet houden. Hij meet een stuk dieper

worden, met een natuurlijke bodem, geen tegels en maar wel veel waterplanten. Over twee jaar

meet hij klaar zijn. De rest van de lekke vijver wordt op termijn opgevuld met struiken, bomen en

planten. De verandering van inzicht is mogelijk nadat de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat

het veld heeft geruimd, zo staat in een memo. Een betonnen bak als vijver is 'niet heilig meer'.

En de kosten? Die liepen de afgelopen jaren stevig op. Begin 2011 werd het herstel geraamd op

maximaal 40.000 euro. Later dat jaar ging men uit van een half miljoen euro. Anno 2020 denkt

men dat het herstei van de halve vijver uitkomt op een bedrag van minimaal 1,4 miljoen euro.

Het opvullen met planten van de rest van de vijver zit daar nog niet bij. En ondertussen is er ook

veel geld uitgegeven aan onderzoek en pogingen de algen te bestrijden, die rekening is inmiddels

opgelopen tot 488.300 euro. Het herstel van de lekke vijver van Rijkswaterstaat gaat dus rond de

twee miljoen euro kosten.

RTV Utrecht is de omroep voor de provincie en stad Utrecht. Deze e-mail is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is horen wij dat
graag. RTV UTRECHT Postbus 1012 3500 BA Utrecht tel 030 8 500 600
www.rtvutrecht.nl

:

i  -
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Van:

Aan:

Onderwerp:

Datum:

RE: Persvragen RTV Utrecht vijver Westraven

dinsdag 9 juni 2020 10:04:30

Vanmiddag even bellen is prima. Schikt 16 uur?
Greet

Van: I
Verzonden: maandag 8 juni 2020 17:52
Aan:

Ondemerp: RE: Persvragen RTV Utrecht vijver Westraven

Zie de tekst in de bijiage. Hierin zijn onze twee varianten samengevoegd. In de track changes kan je zien welke
wijzigingen ik heb gemaakt ten opzichte van je laatste bericht.
Morgen even over bellen?

Met vriendelijke greet,

Woordvocrder

FinanciSn en Bestuursadvisering / Communicatie
Rijksvastgoedbedrijr
Ministcrie van Binnenlandse Zakcn en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 12500 BD | Den Haag

liflirUkspverlield.nl

litln://wwvv.rilksvastgoedbedriif.nl

Werkdagen; maandag, dinsdag, don^rdag en vrijdag_

Onderwerp: RE: Persvragen RTV Utrecht vijver Westraven

Intussen is er wat gesleuteld nog door onze bestuursstaf aan bet antwoord voor RTV Utrecht. Hierbij de tekst:

A#

mm 11.1

Na jouw akkoord wil ik RTV Utrecht gaan beantwoorden. Ter info: intern komt er ook een nieuwsbericht op
ons intranet Ik informeer nu alle betrokkenen en het bericht zai ergens
volgende week vvel geplaatst worden.
Vriendelijke groet

Van:

Verzonden: donderdag 4]uni 2
Aan: @rijk?Qverhei(l-nl>

11.1



Ondenwrp: RE; Persviagen RTV Utrecht vijvcr Westraven
Beste^Q,
De inJ^Stic tot nog toe roept bier intern nog vragen op. Kan er niet wat meer gezegd
worden waaiom vo<u: deze invnlling wordt gekozen? En je gaf al aan dat er nog geen
ontwerp is, wanneer is dat er wel? Wat kunnen we nu al zeggen over hoe het er straks uit
zaizioi?

Ikhocffgraagnog van je.
Qroeti

Verzondai met Blackfimy Woik
fwww.blackfaen-vcQint

ran. AM

Van:

DatVK

Aan:

Ondwwtp;

13a iny ook een pnoMi Mnpdk.

I
loer

ivyverWMtraven

Fkadta (• BKlwanaiMMrtm / CooHMilatfte
nqksTKlgecdbcdrtjr
SMsitrte BlMMtaukdM Zakc* «l^ataktqica^iks
Korte VooAool 712Sn CWI Den HMg ijK
PodteieiaiZSOOBDIDenH^

hnp/AywarjmTcsvTstaoedbgAiifjil

WeAd^fSK awHli^ dinMkg, dawktihig en v(q<hg

V«a:
Verzonden: woensdag 3 juni 2i

Aan:

Ottdmvin^
Bcstel

jg)rjjteoverfaeii4,inl>
jre^ vijver Westravai

idbtcraan

. Ik hd> contact gchad met de

Ik nd voor dat ik cxKlcr&taandc tan onze rcdactie ttnur, zodat ztj cr ceo irtilccl intern van konncn malfcn.
Er is al veel contact hicr intern over geweest Met ||||||||||P, onze HID en de infaondcHjk bctrolrkenea Ik infonnccr deze
vanmiddag over de aai^ak. Die is wat my betiefi:
Zoals bc^voken ccrst een artikel op intranet Rijkswatentaat, dan met het met jon a%estemde artikd de pen infinmeren.
Het Ujkt mq logisch dat ik dat doe aangezien het contact al gelegd is. Ook am nn naar een aantal weken doorvemnjzen
naar jnllie ofde beantwootding door jnllie lijkt mij niet vcrstandig. Het antwoord zal ik jon cent vootleggcn.
Isdatakkootd?

Vriendeliyke I

11.1

nrai

@rijlfsoverheidnl>

|^|P|||||(g)rws.nl>
It vgver Westraven

VaniL
Verztmd

Aan: I
Ondrrwnp:

HieAyrSjichting van dcsitnatie op dit moment:
Vijvcn hefaben ecu delicaat ecosysteem waardoor het vioden van een goede balans, en daanmee een goede
wateiknraliteit, sonts moeilijk kan zijn. De vijver cm het gebouw Westraven kieeg helaas last van le veel ongewenste
begroeiing en het was daardoot met mogelijk een goede balans te krijgen en de wateikwaliteit te waarfamgen. Doocdat de
vyver de afgelopenjaren droog stood werd op ondeihoiid bcsiMard terwyl gczocht wctd naar een oplossing. De vyver



latygt CCD Ikcmricliting. De huidige xtnldK lutstraliny zal wonka gewijzigd dmt een deel met een natuuriijke groene
vijver en een ded bqgt een kodsdtapuiirickting. In de groene vyver wordt een biologticfa evenwuht beoogd, wat beter
in txut ix am de watokwaliteit in beknt te houden en ODderfaoudsvriendeUjk is. dit moment woidt gezo^t naar een
geschikte monenter en we verwKhtcn de optkacin voor de groene vyvcr eind dit juur te ln«nn«i gmmen. Dc
hndsck^mnricktiag vtti het overige ded vxtlgt op ten Inter moment.
Dc nccm ann dnt dit innnddeb ode in toegdkk aan||[||||||||||||. Kan je me laten weten op wdke wyze jttllie hier intern
aandndw aan bestedcn?

ZoDen we VTifdig even bespcdccn of KWS of bet R.VB bet autwooed aan R.TV Uliedkt geeD?
Mm vfiendcbike giod,

"  .1
'ooidvoewrr

nuncMa m Bestanrmdrtocrlttg / Cwnamnlcatle
K^ByastfBtdbedi^f
Mlatitrrte mai mwatalaadw Zdttn en KndiarqicHPdadM
Kara VOataoi 712S11CWI Den Iteg |||||B

it<l«»|lSOOBD|DmMaag

tainYA—f .1

!«vi^
Vm

V(

Amb:

Oadmmp:

Lnkt bet nog om tdcst over de vijver aan te leveten?
Vri

mei

i^^Q!!SJQ>

<g)riik50verheidtil>
vijver Westraven

met

tg)rjilcsoverheirt nl>

vtjver Westraven

V«

Ve

Aam:j
Onderwer]^

Dcbeb wrnnddclsmeer infonnatie over delaatste stand van aken en mimlf Of iMwftMiiMti »»«n
Utiedit

Kfocfat je dit nog niet gedaan hed>en:

Je ban KlV Utrecht laten weten datjc de vngen hd>t doorgestmiRi naar bet Ripcsvas^oedbeddji^ ab eigenaar van bet
on dat bet RVS 2.S m. een tydate van de stand van zaken a eeft.

Dcbegt^dat

biiR^(o.a.
met dit moment wardenlanavant

fiirmrtid.meiover

Kumenwe eventd

U.I

U.I

bcspidcen?

AJvmt bcdankt en mochten we eOcaar vanda^ met meer qprdcen een goed wedend gewotsL
Met viieaddiike groet.

Wcxxdvoerder

Plaaartfa mi BxtiiiirsMlvtwtMg / rMwmimlf w«
R^tsvastgoedbedrijf
MMsterte van Btnamtandsc Zafcen en KanlabrlJIuidatles
KaraVocriiaat7|2SUCW|OenHaag||~^
PodbmlU® 12500 BDI Den Haag

ltt:Z2HHKflteiKeis*riDitiil

Wofedagen: aaaonda^ dinsdag, dondetdag en vrqdi^
Vm:! |@rws.nl>



Verzonden: vrijdag 15 mei

vijver Westraven
Beste^^,
Is het al gelukt om wat informatie boven water te krijgen? Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Mi
j @rws.nl

www.njl^aterstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

2020 11:13

@rijksoverheid.nl>
estraven

Van:[
Verzonden:

Aan:|
Onderwerp: Perevragen RTV Utrecht vijv^
Beste^^,
Onlangs zijn wij benaderd door RTV Utrecht over de vijver bij het gebouw Westraven in Utrecht waar wij als
Rijkswaterstaat bewoner van zijn. Hieronder wordt verder gerefereerd aan de vijver als "slotgracht".

Met mijn collega van onze facilitaire afdeling heb ik hierover contact gehad en nav zijn contact met jouw collega^-S^
ben ik doorverwezen.

Graag kom ik samen tot een beantwoording van onderstaande vragen. Wij worden hieronder benoemd, maar van de

meeste vragen meet het antwoord van jullie komen.

We kunnen hierover bellen, maar via de mail vind ik ook prima. Alvast bedankt voor de reactie.

Hieronder de vragen:

• Komt er nog water in de slotgracht?
• Of hebben jullie de pogingen definitief opgegeven?
• Wat is de oorzaak dat het Rijkswaterstaat maar niet wil lukken om water om het

eigen gebouw te laten stromen?
• Als jullie het hebben opgegeven, wat zijn dan de plannen met de slotgracht?
• Als jullie het niet hebben opgegeven, hoe ziet de toekomst er uit, wanneer stroomt er

weer water en welke oplossing hebben jullie op het oog?
• En tenslotte wat heeft het hele project slotgracht inmiddels in totaal gekost?

Met vriendelijke groet.

Communicatieadviseur

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

J@tws.nl
www.i^k^terstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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Van:

Aan:

Onderwerp: FW; WOB-verzoek Vijver kantoorgebouw Westraven Griffioenlaan Utrecht

Datum: dinsdag 16 juni 2020 11:14:43

Beste|
Zojuist ook even een voicemail bericht bij je achtergelaten. Hierbij stuur ik je een WOB verzoek door van de journalist
die het artikel over de vijver heeft geschreven.

https://www.rtvutrecht.nl/nieiiws/2059186/rykswaterstaat-heeft-na-13-jaar-oplossing-voor-
eigen-vijver.html
Graag overleg ik met jou op welke manier wij dit gaan oppakken. Ik heb al contact gelegd met een jurist die WOB
verzoeken begeleid binnen RWS.
Graag zo spoedig mogelijk contact.

Groet

Van:^
Verzonden: zaterdaglT]uni 2020 23:42
Aan: I
Onderwerp: WOB-verzodk^ Vijver kantoorgebouw Westraven Griffioenlaan Utrecht

In 2010 werd mij verteld dat algen het probleem met de vijver rond het gebouw Westraven
waren. In je recente mail heb je het ook weer over algen.
Deze site https://benkuipers.nl/project/rykskantoor-westraven/ van Ben Kuipers, zegt heel
lets anders: Kort na de opening bleek de vijver echter lek door een ondeugdelijke constructie.
Omdat reparatie ingrijpend en zeer kostbaar zou zijn is aan Ben Kuipers gevraagd varianten te
ontwerpen voor de inrichting van het vijverbassin random het gebouw.
Als ik de site verder bekijk, dan blijkt dit een bericht uit 2012.
Tijd om eens te kijken wat er werkelijk aan de hand is met de vijver.
Dus, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, zou ik graag inzage krijgen in
alle documenten die in het bezit zijn van de overheid, waaronder maar niet uitsluitend het
Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat, die betrekking hebben op de vijver van het
kantoorgebouw in gebruik van Rijkswaterstaat in Westraven, Utrecht.
Ik ga er van uit dat ik binnen de wettelijke termijn deze document kan en zai ontvangen.
Met vriendelijke groet,

RTV Utrecht

Jtrecht is de omroep voor de provincie en stad Utrecht. Deze e-mail is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is horen wij dat
graag. RTV UTRECHT Postbus 1012 3500 BA Utrecht tel 030 8 500 600
www.rtvutrecht.nl
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Westraven krijgt een groene vijver

De afgelopen jaren heeft de vijver rond het gebouw Westraven aan de Griffioenlaan in
Utrecht drooggestaan. In die periode is er gezocht naar een goede manier om de ruimte
rondom het gebouw in te vuilen. De opiossing is een groene herinrichting.

Delicaat ecosysteem
Vijvers hebben een delicaat ecosysteem waardoor het vinden van een goede balans, en daarmee
een goede waterkwallteit, soms moeiiljk kan zljn. De vijver om het gebouw Westraven kreeg last
van te veel ongewenste begroeling en daardoor was het niet mogelljk een goede balans te krijgen
en de waterkwallteit te waarborgen. Doordat de vijver de afgelopen jaren droog stond werd op
onderhoud bespaard terwiji gezocht werd naar een opiossing.

Groene vijver en iandschapsinrichting
De vijver krijgt een herinrichting. De huldlge strakke ultstraling zai worden gewljzlgd naar een deel
met een natuurlljke groene vijver en een deel krijgt een Iandschapsinrichting. In de groene vijver
wordt een blologlsch evenwicht beoogd, wat beter in staat Is om de waterkwallteit In balans te
houden en onderhoudsvriendelljk Is.

Herinrichting in twee fasen
Op dit moment wordt gezocht naar een geschlkte aannemer en we verwachten de opdracht voor de
groene vijver eind dit jaar te kunnen gunnen. De Iandschapsinrichting van het overige deel volgt op
een later moment.



Verzonden: 11:13 * ' 10
Aan: ^HHHm^r^ksoverheid.nr
Onderwerp: Peretragen RTV Utrecht vijver Westraven 10.2.e

BesteflHr

Onlangs eijn wij benaderd ddbr RTV Utrecht ot'er de vijver bi} het gebduw vV^stra^n in Utrecht waar wtj dis Rjikswatdrstaat bewoner v^n zijn. Mteronder worcft verder gerefereerd aan de vijver ais
"siotgracht".

Met mijn coRe^a van onze faciiitaire afdeling hA ik Merover rflftact gdtiad en n«w z^n contact met jouw colfega 2555555^^ 'k doorvetwezen.

Graag kom iksamen tot tfen beantwoording t^an onderstaande vragan. V9ij worden hieronder benoemd, maar van de meeste vragen meet het antwoord van jullie komen.

W^e kunnen hierover bellen, rrtaar via de mail vind Ik ook prrma. Alvast bedankt voor de reactie.

Hieronder de vragen:

K,oini er nog water h de sblgracht?

Ofhebbenjiillie de pogingen definitiefopgegeven?
Wat is dc ooryjtak dat Wet Rijkswal^taat maar niet wil liikken i>m water om liet eigen gebouw te laten stromen?

Ab juJjie het hebben opgo^'ven. wai zyn dan de phnnen met de sbtgrdchlV

Ak jullie het niet liebbenopgegev^i. hoe act de toekomst er uil. wanneer stroomt cr vveer water en wefce opiossng hebben jullie op liet oog'.'
En tenslone wat lieett -het hele project sbigrdcht jpniiddels m lotaal gekost?

Metvriendelijke groet,

COmmunfcatieadviseur

Rqkswaterstaat Corporate Dienst

drws.nl

www, rijkswate rstaat.nl

Water. Wegen Werken. Rijkswaterstaat.



Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

Hoi miHIIIIj

I (CO)
3 november 2020 10:00

^S)
[(MN)

FW: Interview verzoek en tweede concept

10.2.e 11

G«aag we! even uitsiuitsel of ik of jij de journslist gaat beantwoorden. Hij heeft inmiddels o^k RVB hiecover gebeld, ztj zijn ook met van plan voor de camera te ̂ «arschljnen overigens.

Groet

Van:

Verzonden; donderdag 19 november 202009:58

i(CD)

Onderwerp: FW: Interview verzoek en tweede concept

Hi

Met bem ifc weer gebeld dpor Made van Rossecn RTV Utrecht met de waag of bij binnen een uur teroggebeld kan worden over het item van de fijver. 2ou jij h«rn asap wilten beilen op 06j

Groet,

Vanf
Verzonden: donderdag 19 november 202009:54

Onderwerp: FW: Interview verzoek en tweede concept
Brws.nfe*

!(CD} ̂||ppppBppBli@rws.nl>
»19 november 2020 09:11

lljjm^yrws. nl >
Onderwerp; RE: Interview verzoek en tweede concept

11.1

Dank voor hel dooiVKtien iig. Ik neem contact op.

Greet

Veraonden met BlackBerry Work
(www.bbckberry.coni)

Datum: donderdag 19 nov. 2020 8.57 Ml
Aan:

Kopje:

Ontlenwrp: RE; Interview verzoek en t\v<«;de concept

Moi I 11.1

i. Kun jjj contact met hem opnennen en ervoor zorgen dat by voor dit onderwerp contact onderhoird met jullie?

Alvast dank en werkse vandaag!

grtvutrecht.ntfr

i^MN)

Van: Marcvan Possum du Chattel <

Verzonden: woensdag 18 november 202014:48

Onderwerp: Interview verzoek en tweede concept

HH HKi

Morgen gaan we publiceren over de vfjver. In de avond is er ook aandacht op regio-tv en stads-tv. In dat kader zou Ik graag een reactie van iemand van Het Rijk (FfWS of Vastgoedbedrijf) voor
camera hebben. Wie van jullie is bereid en in staat om dat te deem?

En morgenavond wfllen we misschien live in de uitzending bij de vijver staan. Het is openbaar gebied, maar toch vraag ik even toestemming om bij de vijver te mogen staan. Hebben jullie
bezwaar als ik daar met mijn cameraman sta? Zijn er plekken waar jullie het zeker niet willen?

De cameraman komt rond 16.00 uur, rond 17 30 zijn we weer weg.

Dan is er inmiddels ook een versie twee van mijn tekst. Daarin vooral verschuivingen om hem Ic^ischer te maken. Ik plak hem hieronder.

Met vriendelijke groet,

Marc van Possum du Chattel

RTV Utrecht

Vijver Rijkswaierstaat blijkt al 12jaar zo lek als een mandje, schade twee miljoen euro

Oe vijver rond het kantoor Westraven blijkt lekt. Dat is de reden dat de betonnen bak al tien droc^ staat, Pijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbednjf hebben jaren volgehouden dat problemen met

algerigroei in het water de oorzaak was van het droc% staan. Maar nu blijkt dat het Rijk al die tijd een emstiggebrek heeft verzwegen: de vijver van Rijkswaterstaaft is zo lek als een mamlje.

KADERTEKST

De droge vijver rond het gebouw Westraven van Rijkswaterstaat heeftal tien jaarde belangstellmg van RTV Utrecht. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben gedurende die tien jaarsteeds



volgehouden datalgen hetprobleem waren. Terwijl uit geheimgehouden stukken biijktdatin 2011al bekend was dat omvangrijke lekkagesde werkelijke reden is. RTV Utrecht heeft met een beroepde
Wet Openbaarheid van Bestuur alle documenten opgevraagd over de vijver.

Hetoorspronkelijke plan wasomeen ondiepe vijveraan te leggen, met 30centimeterglashelderwater. Dan zoti het gebouwen de lucht in het water gespiegeld worden, zohad landschapsarchitect
Wesupin 2006bedacht. Ookde bodem van betontegels moest zichtbaarzijn. Het water moest dagelijksververst worden. Datzou gratis water moeten zijn uit het Amsterddmrijnkanaal, dat naast het

gebouw ligt. Maaral snel na de opievering in 2008, ging het hopeloos fout; algen vertroebelden het water. "De vijver isgrooten ondiep, het water te warm en er iste weinigdoorstroming", isde
conclusie.

Illegale lozingen

De algen werden verwijderd, maardat was slechtseen tijdeltjke opiossing, de alg kwam net zo hard weerterug. Erdreigde zelfs een boete van de handhavers van Rijkswaterstaatvoor de eigen
gebouwbeheerder omdat deze met alg verontreinigd water in het kanaal loosde. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat bestoten vervolgens om de vijver droog te zetten om op zoek te gaan naar
een opiossing.

In 2009 maaktde Rijksgebouwendienstzich zorgen overde kosten van hetoplossen van het algenprobleem. Die worden op dat moment geraamd op een half miljoen euro. Men vreestimagoschade.
Eerder was er al discussie overde kostbare verbouwing van het kantoorpand Westraven. Een ambtenaarschrijft; "In herinneringstaat nog publidteit LEF-center (5 miljoen) en nu 0,5 miljoen in het water
voor vijver. Krantenkoppen zijn snel gevuld." Het L£F-center was een kostbaarvergadercentrum van Rijkswaterstaat in hetzelfde gebouw.

Heilige bak
Om imagoschade te voorkomen worden in het diepste geheim piannen gemaakt. Een ambtenaar van de 'directie frontoffice' schrijft in een memo dat ervan de vijver wellicht betereen parkeerplaats

gemaakt Ran worden of een plekvoorzonnepanelen. Maardat plan haalthet niet. Voorde DirecteurGeneraal van Rijkswaterstaat isde vijver In zijn oorspronkelijke vorm namelijk 'heilig', schrijft een
collega in een brief. In 2011 moet de vijver gereed zijn. Maardie datum wordt niet gehaald. Dat komt omdat de vijver zo lek als een mandje blijkt te zijn.

Als de vijver gevuld wordt, verdwijnter 23 m3 water per uur. Dat isevenveel water als een een persoonshuishouden in een half jaar gebruikt. Er volgteen onderzoek. De vijver blijkt op meerdere punten
lek. Adviesbureau SmitsRinsma schrijft onder andere In een rapport: "De ocrzaak van het weglekken van water uit de vijver moet gezocht worden in de gekozen constructie (...)." De aannemer zou de
verbindingtussen een waterdichte bodem en betonranden nietgoed hebben gemaakt, kitranden zijn slechten de overlap tussen waterdichte matten isonvoidoende. Dat wordt deelsveroorzaakt

doordat de grond onder de vijver verzakt.

Schade

De Rijksgebouwendienst stelt de aannemers BAM en Ballast Nedam aansprakelljk. Maar die zijn het dear niet mee eens. Zij voeren aan dat de waterdichte matten zijn uitgedroogd nadat de vijver drie
jaar lang droog stond. In de documenten die bij de opievering zijn verstrekt staat dat de vijver In verband met schade aan die matten niet langer dan een week droog mag staan. Ook voeren de

aannemers aan dat een schoonmaakbedrijf de voegen heeft vernield bij het schoonspuiten van de vijver met een hogedrukspuit en harde bezems.

Wat volgt is een iawine aan malls, onderzoeken en discussies. Het lijkt erop dat zowel het droogstaan, een slechte constructie en het verzakken van de grond debet zijn aan de lekkages. Hetcompromis
is dat BAM de vijver gaat herstellen en daarbij een fikse kortingop de aanneemsom geeft. In november ̂ 17 wordt een nieuw contract getekend. De planning is dat de vijver in 2018hersteld is. Maardie

datum wordt niet gehaald. Alsde offerte bij het Rijk op de matvalt, vallen de rekenmeesters van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf namelijk van hun stoel, de aangeboden prijs is veel hoger
dan verwacht mag worden. En weer volgt en een Iawine aan documenten, tegenbegrotingen en discussies. Het contract met BAM wordt uiteindelijk verbroken. Een ambtenaarschrijft in 2020; "Inmiddels
hebben we afscheid genomen van de BAM wegens de buitengewoon hoge inschrijvingvan de BAM"

Blologische vijver
Het Rijk schrijft een nieuwe onderhandse aanbestedinguit. Vorige maand is die opdrachtgegund. Er komt een hele andere vijver. De veranderingvan inzichtis mogelljk nadat de DirecteurGeneraal van

Rijkswaterstaat het veld heeft geruimd, zo staat in een memo. Een betonnen bak als vijver is 'niet heilig' meer. Wasde oorspronkelijke vijver 6600 m2groot, de nieuwe vijver wordt nog niet eens de

helft. Het wordt geen vijver met doorzicht, geen helder water, maar een blologische en ecologlsche vijver, die zlchzelf In stand moet houden. Hij moet een stukdieper worden, met een natuuriljke
bodem. geentegels en maar wel veel waterplanten. In de zomer 2021 moet hij klaarzijn. De andere helft van de lekke vijver wordt optermijn opgevuld metstruiken, bomen en planten.

Ende kosten? Die llepen de afgelopen jaren stevig op. Begin 2011 werd hetherstel geraamd op maximaal 40.000 euro. Later dat jaar ging men uit van een half miljoen euro. Anno 2020denkt men dat het

herstel van de halve vijver uitkomt op een bedr^ van minlmaal 1,4 miljoen euro. Hetopvullen met planten van de rest van de vijver zitdaarnog niet bij. En ondertussen is er ook veel geld uitgegeven

aan onderzoek en pogingen de algen te bestrijden, die rekening is inmiddels opgelopen tot 488.^X)euro. Het herstel van de lekke vijver van Rijkswaterstaat gaat dus rond de twee miljoen euro kosten.

RTV Utrecht is de onroep voor de piovncie enstad Utreclt. Deze e-rmil is utekiitendbesteind voorde geadresseeFde(n). IndiendeTee-maflinet voor ubesteind is hoienwl dat graag. RTV UTRECHT

Posdnis 1012 3500 BA Utrecht tel 030 8 500 600 www.itvifflnecht.nl


