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Zevensprong
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Monumentnummers van complexonderdelen

5

507150, 507151, 507152, 507153,
507154

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Hoofdadres van hoofdobject
Terveurt 1, 6367 GP Voerendaal
Complexomschrijving
Inleiding
In 1922 te Klimmen naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken Gemeente Heerlen gebouwd
WATERSTATION met drie POMPGEBOUWEN en in 1929 gebouwde DIENSTWONING voor de machinist.
Het complex is op een langwerpig perceel in een geaccidenteerd terrein gesitueerd in het buitengebied van de
gemeente Voerendaal. Op de linkerhoek van het perceel bevindt zich het waterstation met hierachter een
pompgebouwtje. Op het middengedeelte bevindt zich een tweede pompgebouwtje en de dienstwoning en de
bijgebouwde berging. Op de rechterhoek van het perceel is het derde pompgebouwtje gesitueerd.
Omschrijving
Het souterrain van het waterstation is uitgevoerd in beton en voorzien van een cementering. De optrek in
Kunradersteen. De drie pompgebouwen bezitten een plint uitgevoerd in beton en een optrek in Kunradersteen. De
dienstwoning heeft een plint uitgevoerd is Kunradersteen en een optrek in baksteen. De bouwstijl van de gebouwen
is traditioneel.
Waardering
Het complex met waterstation, pompgebouwtjes en dienstwoning is van cultuurhistorische waarde als bijzondere
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uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het waterstation en de pompgebouwtjes zijn van
architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouwmateriaal. Ensemblewaarde
ontleent het complex aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de gemeente
Voerendaal. Het gehele complex is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van de
diverse objecten, en de typologische en functionele zeldzaamheid.
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Monumentnummer*: 507150
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82825/152

Monumentnaam**
Waterstation
Complexnummer

Complexnaam

507149

Zevensprong

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Terveurt

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voerendaal

N

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6367 GP

Voerendaal

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
56

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken te Heerlen gebouwd
WATERSTATION.
Op het terrein waar het waterstation is gesitueerd bevinden zich tevens een dienstwoning en drie pompgebouwtjes.
Omschrijving
Het waterstation heeft een in de lengterichting geplaatste rechthoekige L-vormige plattegrond, telt een deels twee
bouwlagen en wordt afgedekt met een plat dak.
Het toegepaste bouwmateriaal is Kunradersteen en beton.
Rechthoekige en rondboogvormige stalen vensters met roedeverdeling.
Vrijstaand waterstation. Het souterrain is uitgevoerd in beton en voorzien van een cementering. De optrek in
Kunradersteen.
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Het rechter gedeelte telt een bouwlaag met op het platte dak een smeedijzeren hekwerk. Het middendeel telt twee
bouwlagen. In de eerste bouwlaag een rechthoekige houten deur, en in de tweede bouwlaag in de frontgevel twee
rondboogvormige stalen vensters met hardstenen dorpelstenen. Het linkergedeelte telt eveneens twee bouwlagen
met in de eerste en de tweede bouwlaag een rechthoekig stalen venster met roedeverdeling. Het linkergedeelte
heeft een iets lager dak. In de tweede bouwlaag tevens een portiek met de entree van de machinistenkamer.
Portiek met balustrade in Kunradersteen en dakoverstek deels rustend op een betonnen kolom. Portiekvloer met
zwarte en gele plavuizen. Rechthoekige houten paneeldeur.
In de linkerzijgevel een rechthoekig stalen venster.
In de achtergevel twee rechthoekige en twee rondboogvormige stalen vensters.
Van het INTERIEUR is van belang de voormalige machinistenkamer met houten lambrizering en een houten
haardomlijsting.
Waardering
Het waterstation is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het
waterstation is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouwmateriaal.
Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de
gemeente Voerendaal. Het waterstation is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van
het exterieur en een deel van het interieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en
wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Nutsbedrijf
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Monumentnummer*: 507151
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82825/145

Monumentnaam**
Pompgebouw
Complexnummer

Complexnaam

507149

Zevensprong

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Terveurt

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voerendaal

N

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6367 GP

Voerendaal

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
56

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Heerlen
gebouwd POMPGEBOUW. Op het terrein waar de in totaal drie pompgebouwen zijn gesitueerd bevinden zich tevens
het waterstation en de dienstwoning van de machinist.
Dit pompgebouw bevindt zich rechts van dienstwoning.
Omschrijving
Het pompgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een plat houten dak
met breed overstek. Het toegepaste bouwmateriaal is beton en Kunradersteen. Gecementeerde plint Optrek in
Kunradersteen. Vensters met hardstenen dorpelsteen. Rechthoekige zinken vensters met zestiensruits
roedeverdeling. Rechthoekige deur.
Waardering
Het pompgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het
gebouw is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouwmateriaal.
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Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de
gemeente Voerendaal. Het pompgebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van
het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en
functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Nutsbedrijf
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Monumentnummer*: 507152
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82825/141

Monumentnaam**
Dienstwoning
Complexnummer

Complexnaam
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In een traditionele bouwtrant in 1929 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken te Heerlen gebouwde
DIENSTWONING voor de machinist van het waterstation.
Op het terrein waar de dienstwoning is gesitueerd bevinden zich tevens een waterstation en drie pompgebouwen.
Omschrijving
De dienstwoning heeft een in dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt
afgedekt met een zadeldak met rode Hollandse pannen. Een dakkapel.
Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen in kruisverband en Kunradersteen.
Rechthoekige houten vensters, rechthoekige houten deur van recentere datum.
Woonhuis met natuurstenen plint en optrek in traditionele baksteenbouw. Metselwerk in kruisverband. Vlechtingen
als muurafdekking. Frontgevel met dakoverstek. Linkerdeel frontgevel iets vooruitspringend.
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Aan de achtergevel een uitbouw met doorlopend dakdeel met hieraan een aanbouw in een bouwlaag met plat dak.
Bijbouw van een berging in een bouwlaag en met plat houten dak en met plint in Kunradersteen en optrek in
baksteen.
Waardering
De dienstwoning is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. De
dienstwoning is van architectuurhistorische waarde wegens gedeeltelijke toepassing van Kunradersteen als
bouwmateriaal. Ensemblewaarde ontleent de dienstwoning aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het
buitengebied van de gemeente Voerendaal. De dienstwoning is tenslotte van algemeen belang wegens de
architectonische gaafheid van het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en
wegens de typologische en functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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Monumentnummer*: 507153
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82825/134

Monumentnaam**
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Heerlen
gebouwd POMPGEBOUW. Op het terrein waar de in totaal drie pompgebouwen zijn gesitueerd bevinden zich tevens
het waterstation en de dienstwoning van de machinist.
Dit pompgebouw bevindt zich direkt links voor de dienstwoning.
Omschrijving
Het pompgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een plat houten dak
met breed overstek. Het toegepaste bouwmateriaal is beton en Kunradersteen. Gecementeerde plint. Optrek in
Kunradersteen. Vensters met hardstenen dorpelsteen. Rechthoekige zinken vensters met zestiensruits
roedeverdeling. Rechthoekige deur.
Waardering
Het pompgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het
gebouw is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouwmateriaal.
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Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de
gemeente Voerendaal. Het pompgebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van
het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en
functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Nutsbedrijf

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 10 / 12

Monumentnummer*: 507154
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

25 maart 1997
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In een traditionele bouwtrant in 1922 naar een ontwerp van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Heerlen
gebouwd POMPGEBOUW. Op het terrein waar de in totaal drie pompgebouwen zijn gesitueerd bevinden zich tevens
het waterstation en de dienstwoning van de machinist.
Dit pompgebouw bevindt zich achter het waterstation.
Omschrijving
Het pompgebouw heeft een rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een plat houten dak
met breed overstek. Het toegepaste bouwmateriaal is beton en Kunradersteen. Gecementeerde plint. Optrek in
Kunradersteen. Vensters met hardstenen dorpelsteen. Rechthoekige zinken vensters met zestiensruits
roedeverdeling. Rechthoekige deur.
Waardering
Het pompgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Het
gebouw is van architectuurhistorische waarde wegens de toepassing van Kunradersteen als bouwmateriaal.
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Ensemblewaarde ontleent het gebouw aan de situering in een geaccidenteerd terrein in het buitengebied van de
gemeente Voerendaal. Het pompgebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van
het exterieur; in relatie met de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving en wegens de typologische en
functionele zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Nutsbedrijf
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