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H
et is de werkgroep die
is opgericht na het
overlijden van Marius
Dielemans niet gelukt
om de monumentale

watertoren over te nemen. Eige-
naar Guido Pallada ziet geen an-
dere mogelijkheid meer en zet het
gebouw aan de Parallelweg in Ber-
gen op Zoom in de etalage.
,,Na het overlijden van Marius
heb ik het een jaar de kans gege-
ven”, vertelt hij. ,,Maar de stich-
ting is er nog steeds niet. En het
gaat ook niet meer lukken.” 
In 2018 overleed Dielemans, de
eigenaar van de watertoren. Twee
maanden daarna werd de werk-
groep opgericht. Daarin zaten
naast Pallada onder anderen de

zwager en zoon van Dielemans,
oud-wethouder Ad van der We-
gen en architect Ro Koster. Zij
zouden een stichting moeten vor-
men die de watertoren zou over-
nemen en de verbouwingsplan-
nen van Dielemans verwezenlij-

ken. Hij wilde van de watertoren
een bijzonder woonhuis maken.
Dat creatieve werk moest behou-
den blijven en het liefst afgemaakt. 
Pallada fantaseerde bijna een
jaar geleden in deze krant over een

Marius-museum, maar vond de
watertoren ook een goede plek
voor een bed and breakfast.
Het is niet gelukt om bestuurs-
leden te vinden voor de stichting,
vertelt Pallada. Intussen draait hij
elke maand op voor de hypotheek
en het onderhoud. Het idee om de
toren tijdelijk te laten bewonen,
bijvoorbeeld anti-kraak, bleek niet
haalbaar. ,,Er moest te veel gebeu-
ren om de veiligheid te garande-
ren.”
Dus gaat de toren nu in de ver-
koop. Voor hoeveel is niet bekend.
Pallada kocht het monument in
1998 en stond daarna borg voor
Dielemans die het pand in 2004
overnam. Daarna is het voor 5,5
ton gerestaureerd, vooral aan de
buitenkant. De watertoren heeft
een vrije bestemming. ,,Eigenlijk
is alles toegestaan, op detailhandel
na.” 
Als de eigenaar hardop nadenkt,
dan zijn er verschillende mogelijk-
heden. ,,Een hotel, café, woningen.
Het is allemaal mogelijk.” 
Pallada hoopt dat iemand het
gebouw koopt, die verder wil gaan
met de plannen van Dielemans.
,,Maar het is ook goed mogelijk dat
iemand besluit het interieur te
slopen.”
De watertoren is 35 meter hoog
en is in 1899 gebouwd in neo-re-
naissancestijl. De toren is in 1984
buiten werking gesteld. Diele-
mans restaureerde en verbouwde
het pand tot een bijzonder woon-
huis. Alles in de toren is zelfge-
maakt en bedacht. 
Vooral de eerste jaren was het
afzien voor Dielemans: soms was
het er zo koud, dat werken onmo-
gelijk was. Er was geen keuken,
geen badkamer. En toch was Die-
lemans er  gelukkig. Over elk de-
tail dacht hij na. Geen lichtknopjes
van de Gamma, maar zelfge-
maakte lichtknopjes. Alles maakte

hij zelf: wasbakken, deurknoppen
en kapstokken.
Oorspronkelijk was Dielemans
grafisch ontwerper, maar toen het
bedrijf waar hij werkte failliet
ging, nam hij een baantje bij DHL
om de hypotheek te kunnen beta-
len en de verbouwing van de wa-

tertoren voort te kunnen zetten. 
Na zo’n dertien jaar verbouwen
was hij ongeveer op de helft, zei
hij. In zijn laatste levensjaren
streed Dielemans tegen kanker en
toch bleef hij bezig met zijn water-
toren. Hij overleed in september
2018.

Een hotel, een café,
woningen.  Alles mag,
behalve detailhandel

—Guido Pallada

▲ De watertoren van Bergen op Zoom stamt uit 1899 en is 35 meter
hoog. FOTO JAN STADS/PIX4PROFS

De watertoren van Bergen op Zoom gaat in de
verkoop. Daarmee spat mogelijk de droom
van wijlen Marius Dielemans uiteen: een
bijzonder woonhuis in historisch erfgoed.

Te koop: een oude watertoren

▲ Marius Dielemans, die vorig jaar overleed, stak zijn hele ziel en za-
ligheid in de verbouwing van de watertoren. FOTO TONNY PRESSER/PIX4PROFS

Lichaam van verdwenen Belg Johan van der Heyden nog spoorloos

Net rond verdachten sluit zich
De 30-jarige man die zondag in
Hoogerheide is aangehouden in
verband met de verdwijning van
de Belg Johan van der Heyden
(56) is Nicky S. (30).

Hessel de Ree
Hoogerheide/Steenbergen

Hij is de partner van medever-
dachte Wanda van R. uit Zoersel
(B.), de ex-prostituee die Van der
Heyden op de avond van zijn ver-
missing had bezocht. 
De twee minderjarige verdach-
ten die ook zondag zijn opgepakt,
zijn zonen van deze vrouw uit een
eerdere relatie, aldus Belgische
bronnen rond het onderzoek. Van
R. zit sinds augustus in de cel. Vol-

gens haar advocaat ontkent ze be-
trokkenheid. Ze heeft verklaard dat
Van der Heyden na zijn bezoek aan
haar ‘gewoon is vertrokken’.
S. is behalve partner van de
vrouw uit Zoersel ook de ex van een
andere verdachte: een 39-jarige
moeder uit Steenbergen die begin
oktober werd opgepakt, samen met
haar 18-jarige dochter. 
De opsporingsdiensten in Ne-
derland en België hadden al maan-
den belangstelling voor S., een oud-
lid van de verboden motorclub Sa-
tudarah. De man zou voortvluchtig
zijn. Mogelijk liet de politie hem
bewust lopen om meer bewijs te
kunnen verzamelen. 
Met de nieuwe aanhoudingen
lijkt de recherche het net rond de

verdachten strakker aan te trekken.
Al heeft ze het belangrijkste bewijs
nog niet gevonden, namelijk het li-
chaam van de verdwenen Belg.
De recherche is ervan overtuigd
dat Van der Heyden is vermoord. Ze
houdt er rekening mee dat zijn li-
chaam in stukken is gesneden. Dat
gruwelijke karwei zou mogelijk
zijn uitgevoerd in een loods op het
woonwagenkamp waar de moeder

uit Steenbergen woont. Hier
speurde de politie begin oktober
een dag lang naar (bloed)sporen. In
bossen in de buurt is met honden
vergeefs gezocht naar het stoffelijk
overschot van Van der Heyden.
De politie hield aanvankelijk re-
kening met roof als motief, maar ze
sluit andere scenario’s niet uit. Mo-
gelijk is Van der Heyden in België
vermoord en in zijn eigen witte
Peugeot Boxer naar Nederland ver-
voerd. Dat busje is op de terugweg
gefotografeerd bij de grens bij
Hoogerheide. Vermoedelijk zat er
toen een vrouw achter het stuur.
Het voertuig speelt een cruciale
rol in het onderzoek. Het zou door
hoofdverdachte S. zijn verkocht aan
twee personen met wie de politie

inmiddels heeft gesproken. Toen de
bestelbus in Den Bosch werd aan-
getroffen, vond de recherche er
bloedsporen in van Van der Hey-
den.
Twee weken geleden verrichtte
de politie opnieuw buurtonder-
zoek in Steenbergen, onder meer
aan de Schansdijk. Daar zouden ge-
tuigen het busje van de Belg enige
tijd geparkeerd hebben zien staan.
Eén getuige vertelde dat hij een
monteur zag sleutelen aan het ba-
gagerek van de Peugeot. 
Inhoudelijk gaan politie en advo-
caten niet op de zaak in, omdat alle
zes verdachten in beperking vast-
zitten. Justitie heeft een beloning
van 15.000 euro uitgeloofd voor de
gouden tip.

Opgepakte Nicky S. 
is partner van  
medeverdachte
Wanda van R.


