
EEN NIET UITGEVOERD PLAN VOOR DE BOUW VAN EEN RHENENSE
WATERTOREN

H.P.Deys

Sinds de buiten-gebruikstelling van de Rhenense watertoren "De Koerheu-
vel" is er heel wat te doen geweest over de uiteindelijke bestemming van
het statige en karakteristieke gebouw. Over het ontwerp en de bouw van
deze toren is door Geerteke de Haas1 en door de Jong2 een overzicht
gepubliceerd.

Hoewel niemand er meer van op de hoogte is, blijkt er toch een grote
kans geweest te zijn dat deze toren een geheel andere gedaante zou
hebben gehad, en bovendien een kleine 20 jaar eerder gerealiseerd zou
zijn geweest. In het Rhenense gemeentearchief wordt namelijk een
tekening met bouwvergunning bewaard ten behoeve van een "watertoren
met woonhuis", die in juni 1917 werd afgegeven aan W. de Haas, direc-
teur der Electriciteitsmaatschappij "Rhenen". De ontwerper van de toren
was de toen zeer bekende Rhenense architect, tevens gemeente-opzich-
ter of gemeente-architect Derk Hoiting. Er staan en stonden in Rhenen
van de hand van deze architect nog vele andere bijzondere woonhuizen,
fabrieken en andere gebouwen waarover ik later meer hoop te publiceren.

Zoals op bijgaande ontwerptekeningen te zien is, was een watertoren
ontworpen waarin een woonhuis was gedacht. Het onderste deel van
deze toren, de woning, kwam tot een hoogte van 7,20 meter boven het
maaiveld. Dit deel was achtkantig en er was een cylindrisch reservoir van
9,50 meter op getekend.
Het woonhuis zou uit twee verdiepingen hebben bestaan. Op de begane
grond waren de entree, een woonkamer, een keuken en het toilet ge-
dacht. Op de eerste verdieping waren twee slaapkamers en een binnen-
galerij voorzien. Het totale oppervlak bedroeg ongeveer 80 m2.
Boven de woning zouden de waterreservoirs plaats hebben gekregen. Het
woonhuis stond door middel van een wenteltrap naar boven, die midden

1 De Haas, G. De geschiedenis van de markante watertoren "De Koerheuvel"
te Rhenen. Oud Rhenen 9 no l, januari 1990

2 De Jong, A.J. Unieke watertoren "De Koerheuvel" te Rhenen met sloop bedreigd.
Industriële Archeologie, 34 (1990), pag. 2-11
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door het reservoir liep, in verbinding met het traptorentje dat bovenop de
watertoren uit zou steken. Dit traptorentje zou worden gedekt met leiste-
nen. De top ervan lag op 23 meter boven het vloerpeil. Een kelder van 2
meter hoogte zou onder de woning worden aangelegd.

Op de bouwvergunning wordt niet exact aangegeven op welk perceel de
bouw van deze toren zou moeten plaatsvinden. De bouwaanvraag
vermeldde slechts "... op een perceel Kadastraal bekend Sectie ... No ...
aan den Straatweg naar Achterberg". Kennelijk wist toen iedereen ervan
en werd de locatie een vanzelfsprekende zaak gevonden zodat een
nauwkeuriger vermelding niet nodig leek. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk
dat toen reeds gedacht werd aan dezelfde plaats, ten westen van de
Achterbergsestraatweg, waar in 1922 de kanteelvormige watertoren werd
gebouwd. Burgemeester en wethouders zouden vergunning verlenen
zodra bericht binnen zou zijn gekomen van de Gezondheidscommissie.
Dit was een in Zeist gevestigde commissie waarin voor Rhenen de
huisarts dr Waller zitting had. Deze commissie antwoordde dat zij een en
ander voor kennisgeving hadden aangenomen. Hiermee eindigt de korte
geschiedenis van dit nimmer uitgevoerde ontwerp.

Het is mij niet bekend waarom de bouw van deze toren niet is gereali-
seerd, ook de kleindochter van Willem de Haas, mevrouw Geerteke de
Haas kon mij hierbij niet verder helpen.
Zoals bekend is er uiteindelijk wel een watertoren gekomen, zij het in een
andere vorm, en pas enkele jaren later. Omstreeks 1922 is er namelijk
een naar schatting 7,5 meter hoge watertoren met kantelen gebouwd,
bijna op het hoogste deel van de Achterbergsestraatweg, bij de Algemene
Begraafplaats, op een groot stuk, toen nog onbebouwd bouwland. Pas in
1956 werd de Eikenlaan aangelegd en de toren moet gestaan hebben op
de plaats van de huidige achtertuinen van de percelen no 85 en 87. Een
foto van deze toren is opgenomen in de beide bovengenoemde publica-
ties en twee andere fotos in Achter Berg en Rijn3. Bijgaand nog een
fraaie foto van de bouw van deze watertoren.
Ruim tien jaar later bleek er behoefte aan een nieuwe watertoren te
bestaan en zo kwam in de jaren 1935-1937 de thans nog overeind

3 Deys, H.P. Achter Berg en Rijn. Wageningen, 1981, afb. 546 en 584.
Op laatstgenoemde foto is de afbraak van de toren te zien, een
kabel trekt net een van de druktanks omver.



De bouw van de watertoren 'De Koerheuvel', 1936



staande "Koerheuvel" tot stand.
Hoewel de huidige (ex-)watertoren "De Koerheuvel" een kenmerkend
beeld aan het Rhenense landschap geeft, zou naar mijn mening ook de
hierbovenbeschreven watertoren geen gek figuur hebben geslagen.

De bouw van de watertoren aan de Achterbersestraatweg, 1922




