De watertoren van Doorwerth
Geachte mevrouw en/of meneer «Achternaam»,
Het heeft al in de krant gestaan: de watertoren aan de Spechtlaan is
verkocht.
Op 1 februari 2008 zijn wij de trotse eigenaren geworden van dit
monument.
Wij willen ons graag even aan u voorstellen:
Sinds 1987 wonen wij aan de Beeklaan in Heveadorp. Wij hebben
drie kinderen. Onze dochter studeert in Delft en woont daar op
kamers. Onze zonen zitten allebei op de middelbare school en
wonen dus nog thuis. We zijn beiden ingenieur en werken in de
technische sector. Marja werkt als adviseur bij Rijkswaterstaat in
Arnhem. Jos is adviseur voor bedrijven in de bouwsector.
Daarvoor heeft hij een werkplek aan huis en zal gemiddeld één of
twee keer per maand bezoek aan huis hebben.
We hebben ervoor gekozen om een bod te doen op de watertoren,
omdat het een uniek technisch gebouw is. Wij zijn van plan om de
toren te restaureren en een combinatie te maken met een deel
nieuwbouw. Juist door de restauratie en het permanente gebruik als
woning kan de toren behouden blijven. Door de overstap van
Heveadorp naar Doorwerth blijven we gelukkig wel in dit
prachtige bosrijke stukje van Nederland wonen.
Ir J.C. Hamilton en
Ir M.J. Hamilton-Huisman
Beeklaan 14
6865VH Heveadorp
T 026-2290274
F 026-3390281

Wij hebben er veel zin in om aan de slag te gaan en we hopen
hiermee voor onszelf een leuk plekje voor de komende jaren te
maken. Als u benieuwd bent naar onze plannen, vraag er dan
gerust naar.
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MEMO
Onderwerp:

Gesprek Westbroek 24 april 2008
Datum:

Kenmerk:

27-4-2008

Watertoren/JH/080427

Van:

Opgesteld door:

Jos Hamilton

Jos Hamilton

Aan:

Kopieën aan:

Marina Moons

Afgelopen donderdag heb ik vrij uitgebreid een telefoongesprek gevoerd met de heer Westbroek.
Hij belde me naar aanleiding van de kapvergunning en hij wilde weten hoe ver de plannen nu zijn.
Ik heb gezegd dat er schetsontwerpen zijn die nu met het Geldersgenootschap worden besproken,
met hierin de gemeente, provincie en de rijksdienst. Voorts dat het ongewis is wat hieruit komt.
In globale zin heb ik hem geduid dat er aan de zijde van Vitens een woonblok komt en dat we in de
toren een keuken en slaapvertrekken wensen. Voorts dat we nauwelijks ingrepen willen omdat het
een monument is. Er een glazen verbinding komt die toren en woonblok verbind. Dat het woonblok
een kelder met garage krijgt. De gemeente een ondergrondse doorgang geen goed idee vond.
Hij vroeg wanneer ik ging kappen. Meegedeeld dat dit na de zomer gaat gebeuren vanwege het
broedseizoen. Dat de gemeente de kapvergunning op esthetische gronden heeft verstrekt, maar
het mij nu gaat om de gasleidingen die mogelijk gevaar lopen. Hij concludeerde dat er dat een
open ruimte komt. Ik heb hem aangegeven dat ik me opgelaten voel omdat wij (nu al) in zijn
achterkamer kunnen kijken: er is geen groen op de erfscheiding. Voorts dat wij via jou reeds
hebben aangegeven om over een oplossing te willen praten. Nu wil hij dat wel.
Hij maakt zich zorgen over de kookgeuren en afvoer van de verwarming. Ik heb gezegd dat dit voor
dit moment een detail is en dat we er rekening mee willen houden. Ook wil hij het woonblok naar
achteren verschoven hebben. Dus naar de andere buren toe. Ik heb hem gezegd dat dan de mooie
eik er aan gaat en dat ik dat niet wil. Voorts dat het graven dicht in de buurt van de toren
vermoedelijk zettingschade gaat opleveren. Hij gaf aan dat de boom nu vochtproblemen in de toren
oplevert.
In het gesprek gaf hij ook aan eventueel de toren te willen kopen tegen aanschafwaarde. Hij was
niet een van de bieders. Ik heb hem gezegd dat ik dit voor kennisgeving aanneem.
Tot slot gezegd dat als er duidelijkheid is over de haalbaarheid van onze plannen we deze hem
doen toekomen. Het gesprek wordt beëindigd nadat de heer Westbroek nogmaals zijn wens
kenbaar maakt dat het woonblok naar achter gesitueerd zou moeten worden.
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de heer.en mevrouw ir. A.J. Westbroek
De Waaijenberg 10
6865BC Doorwerth

datum:
betreft:

3-7-2008
Bouwaanvraag watertoren

Geachte heer en mevrouw Westbroek,

Eind mei hebben wij bij u onze plannen betreffende de watertoren toegelicht. In de
tussenliggende periode is er nog intensief overleg gevoerd met diverse commissies (o.a.
welstand, monumenten en Gelders Genootschap). De opmerkingen die hierbij gemaakt
werden, zijn verwerkt in het bouwplan. De adviserende commissies hebben het plan
positief beoordeeld, waarbij wij ook gecomplimenteerd werden met de opzet en de
uitwerking van het plan.
Afgelopen maandag hebben wij de bouwaanvraag bij de gemeente Renkum ingediend.
Het verdere verloop van de procedure wordt door de gemeente geregeld.
Ter illustratie voegen de situatietekening bij en een modelweergave.

Met vriendelijke groet,

Jos en Marja Hamilton

Pagina 1 van 2

Pagina 2 van 2
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Aan de bewoner van dit pand

datum:
betreft:

10 juni 2009
Start bouwactiviteiten watertoren

Geachte heer en mevrouw,

Aanstaande vrijdag, 12 juni 2009, wordt gestart met de bouwactiviteiten op het terrein van
de watertoren. Als eerste worden de bouwkeet en de terreinafscheiding geplaatst.
De totale bouwtijd zal ongeveer 46 weken zijn.
Tijdens de bouw kunt u voor vragen of opmerkingen terecht bij de uitvoerder van het
werk: de heer Kees van Zoom, telefoon 06-50223467 of bij ons.
Indien er klachten zijn vragen wij u dit direct aan ons te melden. U kunt dan het beste
bellen met 06-53500408.

Met vriendelijke groet,

Jos en Marja Hamilton
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