
G em e ente z o ekt ni euw e b e stemmin g
voorriiksmonument

Creatief md
Rimburgsewatertoren

t a-af-2w doortoetopherders í/;m"
ooit was de Rimburgse watertoren een onmisbare schakel in de

àii"f""it"rvoorzieniíg van Ubach overWorms. Maar die tijden zijn
vàrvlogeo, de toren stàt inmiddels alweer een Innrart eeuw [eeg. De

g";àLït" h"eft zich het lot van dit rijksmonument aangetrokken en

;;;kt;;;passende herbestemming Íoor de watertoren. Een moeitij-
l<" o-pgt"" *.arbii de gemeente d-e hulp-inroeptvan burg-ersdie naast

"à" 
a"i1t" beurs-ooËnog eens beschikken over een ftinke portie

creativiteit.

Wethouder ErfkemPer
opent de groenhouten
deur van de watertoren
voor de opgetrommelde
pers. Ter gelegenheid van
de startvan de campagne
"Markant rijksmonu-
ment zoekt nieuwe be-
stemming..." mag er een
kijkje worden genomen
in het bijna 36 meter
hoge gebouw. Een voor-
recht, want beschadigin-
gen aan de deurverraden
dat er wel vaker mensen
langskomen die naar bin-
nenwillen, zij het oP een
hardhandige manier.
Binnen in de toren is het
een wirwar van buizen,
trappen en het skeletvan
het gebouw. 'H zitteÍt
duiven bovenirL" vertelt
de onverschrokken wet-
houder ErfkemPer, die
tottwee keertoe de steite
en rammelende traPPen
tot 36 meter hoogte be-
steeg.

Rijke geschiedenis

De geschiedenis van de
watertoren begint begin
vorige eeuw. Ten behoe-
ve van de drinkwater-
voorziening voor lJbach
over Worms werd in 1920
inRimburg eengrootwa-
terbekken aangeboord,
wat de aanleq van een
waterleidingnet in een
stroomversnelling
bracht. In 1923 werdver-
volgens door de Particu-
liere mijnonderneming
Laura enVereeniging een
watertoren gebouwd oP

een perceel aan de Rim-
burgerweg. De toren
werd een onmisbare
schakel in het 35-kito-
meter lange waterlei-
dingnet, maar werd ook
om zijn functie ats'land-
mark' gewaardeerd. In de

tweede wereldoorlog
raakte de toren bescha-
digd, maar die werd na-
dienweer hersteld. Na de

sluiting van de mijnJulia
in 1974 raakte de water-
toren buiten bedrijf. Ja-
ren van leegstand die tot
de dag van vandaag
voortduren.

Passende herbestem-
ming

In 1996 kocht de ge-
meente Landgraaf de al
jaren leegstaande water-
toren overvan de NV. Wa-
terleiding MaatschaPPij
Limburg. UitgangsPunt
bij deze aanschafwas om
op te-rmijn.,egn nieu+re
passende bestemming
voor dit rijksmonument
te zoeken een het aan
een geinteresseerde ge-
gadigde te verkoPen.
Want behoud van de wa-
tertoren is wenselij k van-
wege de ouderdom, de
gave uitvoering, dè unie-
ke vormgeving en de be-
tekenis van het bouw-
werk voor de geschiede-
nis van de mijnbouw. Re-

denen genoeg voor de
gemeente om een cam-
pagne rond de waterto-
ren op te staÍten die een
breed publiek moet aan-
zetten om ideeën aan te
dragen voor een Passen-
de herbestemming.

Voorwaarden

Inschrijvingen moeten
aan verschiltende voor-
waarden voldoen. De in-
schrijving moet een
planomschrijving, een
schetsplan, een voorge-
steld aaÏrkooPbedrag en
een uitvoerbaar-
heidstoets bevatten. Bij
de beoordeling wordt

vèrder gekeken naar de

duurzaamheid van de

herbestemming, de res-
pectering van het monu-
mentale karakter en de

toegevoegde waarde. Ui-
teraard sPeelt ook de
hoogte van het inschrijf-
bedrag een rol. Een ge-
meentelijke commissie
zal de inóchrijvingen be- :

kijken en adviseert daar-
na de gemeenteraad, die t

over de verkooP beslist. I
Hetgemeentebestuurzal 1

na toewijzing zoveel mo- t

gelijk alle medewerking I

verlenen aan de realisa-
tie van het winnende l

plan. De winnende in- t

schrijver krijgt vervol- '
gens de redelijke termijn :

van 3 jaar om de nieuwe 
'

bestemming van de wa-
tertorenvormte geven.

IiVethouder ErfkemPer is
razend benieuwd wetke
nieuwe bestemming voor
de watertoren er over
enige tijd uit de bus
komt. "Ik heb nu al in
deze korte tijd veel inte-
ressante ideeën gehoord.
Ik ga nietverklaPPen wat
deze ideeën zijn, laat ie-
dereen eerst zelf maar
eens met een idee ko-
men," aldus de wethou-
der.

Zetf zou hij welwetenwat
hij met de watertoren
zou doen. "Ik zou hem
dan van binnen hetemaal
verbouwen en dan boven
in eenwoongedeelte ma-
ken, met een tift die me
naarboven enweerbene-
den brengt. Met onder in
de toren een exPositie en

buiten een Paar stoelen
zodat ik daar koffie kan
drinken." Benieuwd of
anderen met originelere
voorstellen komen.




