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. De watertoren van Rimburg is een markant herkenningspunt in het landschap.

Gemeente zoektbestemmíng voor Rijksm onument

WatSrtoren Rimburg te koop
RIMBURG - Een markant her-
kenningspunt is de waterto-
ren bij het Landgraafse dorp
Rimburg.
Gebouwd tussen 7922 en
1923 door de particuliere
mijnonderneming Laura en
Vereeniging. Bedoeld om
druk te houden op het uitein-
delijk 35 kilometer lange
drinkwaterleidin gstelsel
voor Ubach over Worms.
Mijnwerkers die goed drink-
water krijgen zijn minder
ziek, zo was de achterliggen-
de gedachte.

Uítkijkpost
In de tweede wereldoorlog
werd de 36 meter hoge toren
zwaar beschadigd. De Duit-

sers gebruikten deze name-
lijk als uitkijkpost en be-
schietingen door de gealli-
eerden volgden. De toren
werd echter hersteld en bleef
tot 199L zijn werk doen. De
wML, NV Waterleiding
Maatschappij Limburg ver-
kocht het gebouw, dat te
boek staat als Rijksmonu-
ment, aan de gemeente
Landgraaf in 1996. Deze wil
het op haar beurt nu weer
doorverkopen.

Ideëen
Volgens wethouder Hans Erf-
kemper liggen alle mogelijk-
heden open, maar een disco-
theek of iets dergelijks is uit-
gesloten omdat de toren in

een stiltegbied ligt. "Het gaat
ons ook niet om de hoogste
prijs, maar om de beste be-
stemming", zo verklaart hij.
"Van alle ideëen die binnen
komen nemen we de vijf bes-
te er uit en die leggen we
weer voor aan speciale com-
missie. Misschien dat we ook
de inwoners van Landgraaf
daarbij kunnen betrekken."

Wonen
Buiten gebruik gestelde wa-
tertorens elders in Neder-
land kregen reeds andere,
meest uiteenlopende be-
stemmingen. We noemen
onder meer een uitzendburo,
een televisiestudio, kweke-
rijen, restaurants en gale-

rieën. Erfkemper zelf heeft al
een idee: "Ik zou hem van
binnen helemaal verbouwen
en dan bovenin een woonge-
deelte maken, met een lift
die me naar boven en bene-
den brengt. Onderin zou ik
een expositieruimte inrich-
ten en buiten een paar stoe-
len neerzetten, zodat ik er
lekker kan koffiedrinken."

Voor gegadigden, maar ook
andere geïnteresseerden is
de watertoren zowel binnen
als buiten te bezichtigen op
zaterdag 25 augustus, zater-
dag 8 september (Open Mo-
numentendag) en zaterdag
22 september, telkens tussen
1L.00 en 16.00 uur.
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