PLAN BEHOUD MOUTTOREN VOOR WEERT

Voorwoord

Dit plan is geschreven in eerste instantie t.b.v. B&W Gemeente Weert, alsmede de Gemeenteraad van
Gemeente Weert. Reden hiervoor is om aan te geven dat het behoud van het industrieel erfgoed de Wertha
Mouttoren te Weert reeël haalbaar is en dat dit plan daartoe het antwoord geeft.

Inleiding

Al langere tijd hebben diverse instanties en personen ervoor gepleit om de Mouttoren te behouden voor de
toekomst. Dit heeft er mede toe geleid dat de Gemeenteraad van Weert een onafhankelijk bureau, te weten
Klement Rentmeesters te Gulpen/Valkenswaard, opdracht heeft gegeven een rapport te laten opstellen,
zijnde: “Herbestemmingsonderzoek Mouttoren Wertha brouwerij, welke in Oktober jl. aan de Gemeenteraad
Weert gepresenteerd is.
Dit rapport geeft duidelijk aanleiding hier een vervolg op te geven, met als doel de Mouttoren te behouden
voor Weert, waarbij de uitgangspunten ook duidelijk zijn, nl.: a) duurzame exploitatie, b) passende functie, c)
maatschappelijke verankering en d) behoud van erfgoed.
Het behouden van de Mouttoren wordt in de Weerter gemeenschap naast initiatiefnemers o.a. ook
ondersteund door:
- Stichting Wertha Bier
- Stichting De Aldenborgh
- Stichting Vrienden van de Fatimawijk
- Buurtbewoners wijk Fatima
- Diverse prominente Weerter ondernemers en personen
Wij hebben tijdens de inmiddels gevoerde overlegvergaderingen met de Gemeente Weert en
projectontwikkelaar (Bouwbedrijven Jongen) begrepen dat de (maatschappelijke) functies die wij in dit
rapport nader zullen toelichten geen belemmering hoeven te zijn, mede daar deze geen belasting opleveren
voor de omgeving.
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Initiatiefnemers

Twee Weerter ondernemers hebben besloten op basis van het opgestelde rapport Klement, hun eigen
beweegredenen en de steun van diverse Weerter organisaties/personen een plan op te stellen om hetgeen
in de inleiding genoemd is waar te maken.
Wie zijn dit:
Ruud Koppens
62 jaar, woonachtig te Weert en succesvol ondernemer bekend van o.a. ETF Machinefabriek B.V. uit
Nederweert.
Deze heeft zich tot doel gesteld om een deel van zijn verworven vermogen - om niet - in te zetten voor
behoud en erkenning van vooral sociaal/maatschappelijk/cultureel erfgoed in de breedste zin in de regio
Weert en Nederweert.
Zonder enige tegenprestaties zijn o.a. al uitgevoerd of in uitvoering:
- Opgraven en zichtbaar maken van historische waterput bij kerk te Nederweert
- Bekostigen van het realiseren van een toiletgroep in de Paterskerk te Weert
- Financier/garantsteller van het geplande ruiterstandbeeld Graaf van Horne, welke eind 2019 op het
terrein van Houthandel Scheijmans moet komen te staan.
- Aankoop gronden voor het realiseren van de plannen van Herenboeren Weert
In studie is:
- Herbestemming van de failliete voormalige scheepswerf aan de Zuid Willemsvaart (met eventueel
opbouwen van de kraan van het Landbouwbelang).
Helaas niet gelukt:
- Terug plaatsen van de oude kraan Landbouwbelang langs Zuid Willemsvaart.
Huub Raemaekers,
49 jaar, woonachtig te Weert, liefhebber van gebouwen/(industrieel) erfgoed in Weert. Tevens
Penningmeester van de Stichting Wertha Bier (Goede Doelen organisatie). Deze ziet bij voorkeur een
Wertha/industrieel erfgoed museum als herbestemming van de Wertha Mouttoren.
Gerealiseerde renovatie projecten:
- Het pand (casco) van De Weerter Stadsbrouwerij (van slooppand tot bijna monument)
- Het pand waar momenteel Café de Mân is gevestigd aan het Bassin aan de buitenzijde
Onderhanden project:
- Opwaarderen van pand Dennenoord in het IJzerenman gebied.
In studie is:
- Herbestemming van de failliete voormalige scheepswerf aan de Zuid Willemsvaart (met eventueel
opbouwen van de kraan van het Landbouwbelang)
Hiermee is denken wij duidelijk dat dit bewogen ondernemers zijn, die niet alleen oog voor eigen
portemonnee hebben, maar ook voor het Weerter (industrieel) erfgoed en bereid zijn hierin te investeren.
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Het plan

Doel is om de mouttoren als eerste aan de buitenzijde te herstellen, zodat deze inpasbaar wordt in de
nieuwbouwplannen van Bouwbedrijf Jongen en dan daarmee tevens te verduurzamen zodat deze nog voor
lange tijd behouden kan blijven.
Doel is dan ook om dit duurzaam te doen en deze onderhoud vrij/vriendelijk te maken door o.a. stalen ramen
te vervangen door alu-kozijnen met dubbel glas en geïsoleerde dakbedekking aan te brengen.
De toren die nu ca. 75 jaar oud is en nog steeds voorzien is van bijvoorbeeld origineel voegwerk, zal na deze
renovatie gegarandeerd weer de komende 20/25 jaar nagenoeg onderhoudsvrij worden en een goede
uitstraling naar de omliggende woonomgeving blijven behouden.
Hiervoor zal een bestek opgesteld moeten worden, waarin naast de herstelwerkzaamheden ook bijvoorbeeld
wordt opgenomen, naast de nu al bekende zaken:
- Aanbrengen isolatie op dak
- Aanbrengen van reling op de bovenkant van de toren
- Aanbrengen van dak terrastegels op de dakbedekking boven op de toren
- Aanbrengen van twee hekwerken voor de dubbele deuren aan de voorkant van de toren op de 1e
en de bovenste verdieping.
- Aanbrengen trap tussen begane grond en 1e verdieping.
De kosten hiervan, op dit moment geraamd ca. EUR 305.000,-- excl. BTW, moeten worden gedekt door o.a.
de toezegging van de Gemeenteraad Weert om maximaal EUR 200.000,-- excl. BTW te willen investeren in
het behoud van de Mouttoren als industrieel erfgoed.
Dit laatste bedrag zal worden aangewend worden voor de restauratie van de buitenzijde. Het verschil tussen
bijdrage Gemeente en de werkelijke kosten, zal ondernemer Ruud Koppens op zich nemen.
Dit laatste mag dan gezien worden als een ideële bijdrage tot behoud Mouttoren, zonder dat hier enige
opbrengst tegenover staat en is puur gericht op het behoud van een kostbaar stuk industrieel erfgoed.
Naast een buitenkant is er natuurlijk ook een binnenkant, die een
behoefte heeft tot herbestemming.
De basisvoorziening en die nu ook vervallen zijn of niet meer veilig en
o.a. in het rapport van Klement genoemd worden, zullen moeten
aangepast worden.
Het gaat hier dan om:
- Het creëren van een trap om de begane grond met de
1e verdieping te verbinden. Deze kan na overleg met
projectontwikkelaar nu aan de achterzijde van de Mouttoren
komen.
- Het herstellen en aanpassen van de centrale trap en trapleuning
die geheel door de toren loopt vanaf de 1e verdieping tot aan het
dakterras, zodat deze aan de huidige standaard voldoet.
Veder is na de gevoerde gesprekken duidelijk geworden dat de projectontwikkelaar geen kruising van
verkeer wil hebben tussen bewoners aanpalende appartementen en bezoekers van de Mouttoren.
Om dit mogelijk te maken is extra voorzieningen noodzakelijk naast de zojuist genoemde trap. Het gaat dan
om een lift, ook aan de achterzijde van de Mouttoren te voorzien.
Hiermee kunnen dan ook mindervalide bezoekers van begane grond naar verdieping komen.
Alleen de kosten van de lift bedragen al ca. EUR 53.000,--, daarom is het verzoek gedaan aan de
Gemeenteraad om naast de eerdergenoemde EUR 200.000,-- hiervoor nog EUR 50.000,-- ter beschikking
te stellen.
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Dit is natuurlijk alleen nog maar de basisinvestering, zonder enige verdere inrichting voor de gebruikers.
De verdere interne investering en het inhoud geven aan, kan worden verdeeld in twee plannen.
A.) Het eerste plan betreft de invulling van de begane grond en de invulling van de 1e verdieping
Het is de bedoeling hier een Wertha museum met ondersteuning van proeflokaal/dag horeca te realiseren
en rendabel te exploiteren.
Hier kunnen zowel inwoners van Weert als ook bezoekende toeristen een Wertha Experience beleven. Ze
zien en ervaren de historie van de industrialisatie van Weert langs de Zuid Willemsvaart in het algemeen en
in het bijzonder de historie van de Wertha brouwerij.
De Wertha Mouttoren ligt aan een aantal recreatieve routes en om de aandacht te trekken van
wandelaars/fietsers en passantboten is het zeer wenselijk dat er aan de voorzijde van het gebouw een klein
terras mag worden gerealiseerd.
Het plan kan eventueel breder gemaakt worden door er i.p.v. een Wetha museum een Weerter biermuseum
van te maken. In dit geval zal er aandacht zijn voor alle gesloten en open brouwerijen in het Weerterland,
maar wel met de nadruk op de Wertha Brouwerij.
Inrichting zal gebeuren door middel van diverse beelden uit het verleden, voorwerpen e.d. Op de boven
verdieping zal plaats zijn voor een multimedia presentatie en daar zal dan tevens de proeftafel staan.
Tevens zal op de 1e verdieping een verbinding gemaakt worden met een of meerdere van de silo’s daarboven
om hierin een inkijk te geven, dit nog verder uit te werken.
Doordat de trap gerenoveerd wordt zal vanaf de eerste verdieping ook het dakterras bezocht kunnen worden.
De ondersteunende horeca is alleen open als het museum open is. Verder is buiten de openingstijden de
mogelijkheid daar voor groepen (max. 15 personen) het museum en dakterras te bezoeken. Dit het liefst in
samenwerking met cafés inde regio Weert die Wertha bier verkopen, door het aanbieden van Wertha
museum arrangementen.
Initiatiefnemer Huub Raemaekers stelt zich garant en zal zorgdragen voor de financiering voor de verbouwing
en inrichting van het museumgedeelte op de begane grond en 1e verdieping.
Initiatiefnemer Huub Raemaekers garandeert voor 10 (tien) jaar de huur verplichting te zullen voldoen aan
de verhuurder hetzij privé of via een van de aan hem gelieerde BV’s.
Ervan uitgaande dat Ruud Koppens de koper wordt van de toren, heeft deze aangegeven voor de huur van
deze twee verdiepingen per jaar een symbolisch bedrag te vragen van EUR 2.500,-- omdat het hier om een
maatschappelijk doel gaat.
Deze EUR 2.500,-- zouden dan de jaarlijkse gemeentelijke lasten van OZB en Waterschapslasten e.d.
moeten dekken.
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B.) Het tweede plan betreft de invulling van de bovenste verdieping en het dakterras van de toren

Er zal toch ook ergens een verdienmodel aan moeten hangen en daarom is voorzien dat op de bovenste
verdieping een luxere Bed & Breakfast ruimte gemaakt gaat worden.
Hier staat bewust “luxere” omdat dit nodig is om hier een dekkende exploitatie te verkrijgen na enige
aanloopjaren.
Dat hiervoor een markt bestaat is onderzocht, er zijn vergelijkbare projecten in Nederland die ook na herstel
van oud erfgoed een dergelijke bestemming gekregen hebben, denk bijvoorbeeld aan de havenkraan en
vuurtoren in Harlingen (Friesland). Deze zitten beiden in de prijsklasse van rond de EUR 350,--/nacht en
hebben een bezettingsgraad welke boven de 90% ligt.
Gezien de ligging en het uitzicht moet hier op termijn iets vergelijkbaars te realiseren zijn.
Om deze bovenverdieping te realiseren en inhoud te geven is een investering van tussen de EUR
90/105.000,-- geraamd, zijnde voorziening voor (elektrische) verwarming, binnen isolatie, inrichting van een
badkamer, herstel plafonds, nieuwe E-installatie, verlichting, enz.
Tevens hoort hierbij o.a. herstel van de trap binnen de Mouttoren tussen 1e verdieping en dakterras.
Ondernemer Ruud Koppens is bereid deze kosten op zich te nemen en deze niet mee te nemen in de
exploitatie omdat het hier een duurzame investering betreft.
Hierbij wordt ook voorzien dat er een directe verbinding blijft met een van de aanwezig silo’s in het tussenstuk.
In één van de al aanwezig laadluiken wordt een gelaagde glasplaat voorzien zodat direct inde silo gekeken
kan worden. De silo zelf wordt aan de binnenkant voorzien van een LED verlichting om ook daadwerkelijke
de grote daarvan aan te geven.
Voor de feitlelijke inrichting, vloerbedekking, gordijnen, meubels e.d. wordt een apart budget vrij gemaakt, dit
wordt wel meegenomen in de exploitatie en hierop wordt ook een afschrijving voorzien en worden rentelasten
in de exploitatie meegenomen.
De exploitatierekening hiervan toont dan, dat na ca. 4 jaar het punt bereikt wordt dat er winst gemaakt wordt,
De aanloopverliezen worden door ondernemer Ruud Koppens gedekt. Deze aanloopverliezen ontstaan
vooral omdat dit verblijf een naam c.q. reputatie moet opbouwen, dit kost tijd.
Op verzoek is de exploitatie berekening te ontvangen of ter inzage.

Verwachtingen investeerders

Beide investeerders zijn bereid hier dus duidelijk middelen voor in te zetten, waarbij maar slechts een zeer
beperkt deel aangezien wordt om een terug verdienmodel.
Dit kan niet zonder dat hier enige verwachtingen aan ten grondslag liggen, deze zijn:
- Door een onafhankelijk bureau wordt een renovatie en herstel bestek geschreven, welke daarna
voor het maken van een definitieve kostenbegroting gebruikt kan worden
- Na herstel van de buitenzijde Moutoren en gedane bijdrage door investeerder Ruud Koppens wordt
de Wertha Mouttoren en diens ondergrond eigendom van Ruud Koppens
- De gemeente Weert blijft bereid om de eerder gereserveerde EUR 200.000,-- excl. BTW bij te dragen
aan de buitenzijde en gedeeltelijk zoals beschreven aanpassingen voor de binnenzijde
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Garantie investeerders

Als eerste kan hier genoemd worden dat het gaat om twee investeerder welke een bewezen staat van goede
diensten hebben en beiden betrokken zijn bij andere maatschappelijke projecten in de regio Weert. Een deel
van hun vermogen willen zij voor dit doel belangeloos ter beschikking stellen, wat op zichzelf al genoeg
garantie zou moeten zijn.
Tevens is er de garantie dat na de grondige renovatie de Mouttoren weer zeer veel jaren (minimaal 20 tot 25
jaar) zonder welke investering dan ook in een zeer goede staat zal blijven.
Mocht er op welke manier nog een (aanvullende) garantie nodig zijn, dan verzoeken wij U aan ons kenbaar
te maken wat voor stoort garantie gevraagd wordt, zodat wij dit verder kunnen onderzoeken.
Met de wethouder Van Eijk is afgesproken dat mochten de kosten van renovatie, verbouwing of dergelijke
hoger uitvallen dan nu is voorzien, dat investeerder Ruud Koppens, deze kosten geheel op zich zal nemen.
Dit is dan tevens garantie dat investeerder ook in de toekomst geen verdere financiële bijdrage in welke vorm
dan ook van de Gemeente Weert meer kan claimen of verwachten, m.a.w. het risico van overschrijding
kosten ligt geheel buiten verantwoordelijkheid van de Gemeente Weert.
Dit met als basis dat de aan de buitenzijde gerenoveerde en opgeknapte Mouttoren, inclusief de benodigde
bijdrage in herstel zoals eerder genoemd door investeerder Ruud Koppens, daarna voor een symbolisch
bedrag van EUR 1,-- kan worden overgenomen door de initiatiefnemer Ruud Koppens van de
projectontwikkelaar Bouwbedrijven Jongen.

Parkeren

De nu voorliggend plannen zullen geen negatieve gevolgen hebben voor het parkeren in het nieuwe
nieuwbouwplan.
Voor het museum komen bezoekers in hoofdzaak te voet of per fiets naar de Wertha boulevard. Bezoekers
die toch met de auto komen kunnen parkeren in de openbare parkeergarage “Poort van Limburg”.
Ingang ligt nl. aan de kanaalzijde en niet aan het woongebied gedeelte.
Voor het B&B gedeelte is één parkeerplaats wenselijk nabij de ingang tot het Wertha Mouttoren complex.

Toekomst

Indien het lukt om in de toekomst ook het oude scheepswerf terrein te her ontwikkelen tot een historische
site, waarvoor beide initiatiefnemers ook interesse hebben, dan zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn met kleine
(fluister)boot een toer te maken van Mouttoren naar werf en v.v., waarbij onderweg uitleg gegeven wordt van
het industriële verleden van Weert aan en rond de Zuid Willemsvaart en bij de werf de gasten het oude
verleden echt kunnen beleven.

Slot conclusie

Beide investeerders en gebruikers denken met dit plan tegemoet te zijn gekomen aan al de in de inleiding
genoemde uitgangspunten c.q. eisen:
- Duurzame exploitatie
- Passende functie
- Maatschappelijke verankering
- Behoud van erfgoed
De in het rapport van Klement op pagina 30 en 31 geschreven beschrijving sluit perfect aan op het door ons
gedane voorstel.
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De Mouttoren krijgt een maatschappelijke invulling, een lokaal bepalend erfgoed element blijft behouden –
ook een maatschappelijk doel - tot wens van vele Weertenaren, vooral de bewoners van de wijk Fatima. Een
mooie afsluiting van het stuk geplande nieuwebouw wat dan deels ingeklemd ligt tussen het oude Wertha
kantoor en dan nu de Mouttoren.
Een van de weinige industriële erfgoed erfenissen blijft behouden en blijft doen denken aan het toch grote
glorieuze industriële verleden waarmee Weert groot geworden is.

Wij geven de Mouttoren een 2e kans c.q. leven, U toch ook !!!
Aan u gepresenteerd door:
Ruud Koppens
Huub Raemaekers
Weert, 8 januari 2019
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