Appleton (Norfolk)
1876

case

UK

Ontwerp: Martin Ffolkes, Robert Rawlinson & James Mansergh CE
Oorspronkelijke functie: dwl, conciërgewoning en koninklijke uitkijkruimte
Vorm: achthoekig met een uitwendige doorsnede van 6,5 m, aangebouwde trappentoren
Eigenaar: The Landmark Trust
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: gietijzer
Diameter: 6,5 m
Bijzonderheden: achthoekig
Reservoirommanteling: geen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: vakantiewoning
Verbouwjaar: 1977
Ontwerp: Michael and Sheila Gooch
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Fraai en
functioneel landschap Kwaliteit (MSP criteria) Concipiëring als gebouw Conserveren
Bronnen, diversen
Sherban Cantacuzino and Susan Brandt, Saving old buildings, London 1980.
The Landmark Handbook1993, ISBN 0 9512953 5 7

3-2-2009

interieur tweede verdieping

Geschiedenis
De toren hoort bij het Sandringham Estate. Ze werd in 1876 gebouwd nadat de prince of Wales het
landgoed kocht en moderniseerde met onder meer een eigen drinkwatervoorziening. Het water werd
aanvankelijk aangevoerd via een privé pompstation. Later nam de publieke Water Authority de
drinkwatervoorziening over, inclusief de watertoren.
De onderbouw van de watertoren telt vier verdiepingen. In de onderste twee bevond zich een conciërge
woning. De tweede verdieping was direct bereikbaar via het aangebouwde traptorentje en was bedoeld
voor het houden van pic-nics en als uitkijkpost tijdens koninklijke jachtpartijen. Boven deze salon
bevindt zich, vlak onder het gietijzeren reservoir, de lekvloer met de afsluiters van de leidingen. Het
traptorentje leidt tenslotte naar een uitkijkplatform op het reservoir.
In 1973 verloor de watertoren zijn functie voor de drinkwatervoorziening.
Plan
De Landmark Trust nam de toren in 1976 over en bouwde hem volgens haar standaardformule om tot
vakantiewoning voor vier personen. De herbestemming vroeg een investering van £24.000. De toren kan
door leden van de Trust gehuurd worden voor een bedrag dat loopt van een kleine £400 per week in het
laagseizoen tot ruim £600 in het hoogseizoen. (1 pound = ± 2,5 gulden). Uit het reserveringsoverzicht
blijkt dat de watertoren bij de leden populair is.
Ingrepen
De Landmark Trust voerde een restauratie uit waarbij onder andere de afdekking van zowel het
traptorentje als die van het reservoir vernieuwd werd. Men verving verdwenen ornamenten door
replica’s en sloopte enkele recente aanbouwen, waarmee de toren haar oorspronkelijke uiterlijk terug
kreeg.
Aan het interieur van de toren pleegde men een paar kleine ingrepen om hem geschikt te maken als
vakantiewoning. Zo werd de tweede verdieping door een extra trap bereikbaar gemaakt vanaf de eerste.
De toren werd tenslotte geheel in laat Victoriaanse stijl ingericht.
Appleton (Norfolk)

Conclusie
Het succes van deze herbestemming is gebaseerd op de formule van de Landmark Trust om bouwwerken
die in cultuurhistorisch opzicht waardevol zijn her te bestemmen tot vakantie-appartementen. De
nieuwe functie profiteert daarbij van het oorspronkelijke karakter van het bijzondere bouwwerk. De
bezoeker blijkt graag bereid om een fors bedrag neer te tellen om zich even te kunnen verplaatsen in een
stukje historie. De kracht van de formule berust zo mede op het gegeven dat de nieuwe functie gebaat is
bij het zo goed mogelijk instandhouden van de oorspronkelijke kwaliteiten.
Uiteraard is het voor de herbestemming door de Landmark Trust essentieel dat de watertoren
daadwerkelijk de ruimte biedt om een vakantiewoning te kunnen huisvesten. Ook is het voor het succes
van de nieuwe functie van belang dat de toren een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft, dat de
toren goed geconserveerd wordt in de oorspronkelijke staat en dat zowel de toren als de omgeving
aantrekkelijk is voor het publiek.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten blijven niet alleen behouden, ze worden door de nieuwe functie voor
belangstellenden toegankelijk gemaakt.
+ De aanpassingen in het interieur werden zorgvuldig vormgegeven in aansluiting op het bestaande
karakter.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ De nieuwe functie en de bestaande toren worden uitstekend op elkaar afgestemd.
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
+ Het karakter van de bijzondere nieuwe functie sluit goed aan op het bijzondere karakter en de
situering van de voormalige watertoren.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ De toegevoegde kwaliteit ligt besloten in de formule van de Landmark Trust. (zie tekst)
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ Met de opbrengsten van de verhuur worden het onderhoud en de exploitatie gefinancierd.
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Borlänge
1906

case

Zweden
Oorspronkelijke functie: dwl
Vorm: rond
Reservoir
Aantal: 1 Type onbekend
Materiaal: ijzer

Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen
Herbestemming
Huidige bestemming: wonen
Verbouwjaar: 1991
Ontwerp: Åke Temnerud
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning
Grootschalige ontwikkelingen Mogelijkheden van de omgeving Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
BYGG INDUSTRIN, 21, 91, p. 14-17.

3-2-2009

Geschiedenis
De beschikbare informatie over de toren van Borlänge is summier. Ze werd als case gekozen vanwege
het feit dat dit het enig bekende voorbeeld is van een bijzonder type herbestemming. De oorspronkelijke
watertoren kreeg niet alleen een nieuwe functie, ze vormt daarnaast het uitgangspunt voor de
ontwikkeling van een groter plan, waar de toren vervolgens een integraal onderdeel van vormt. De
vormgeving van de nieuwbouw werd afgestemd op die van de voormalige watertoren. De
appartementen in de watertoren worden ontsloten via de nieuwbouw. Het plan gaat hiermee verder dan
Nederlandse voorbeelden, waarbij in de regel slechts het behoud van de watertoren als landmark de
inzet van een herbestemmingsoperatie vormde.
De toren werd gebouwd in 1906. Ze was lang het beeldbepalende element van een wijk met
middelhoogbouw. In 1938 werd de watertoren voorzien van een uitzichtterras. In 1991 vond een
ingrijpende verbouwing plaats. De ruimte in de toren werd over de gehele hoogte benut. De
appartementen beslaan twee verdiepingen. Door de cirkelvorm en de plaatsing van de wenteltrap is er
sprake van veel restruimte binnen de woning. De daglichttoetreding is minimaal. De toren is door
loopbruggen gekoppeld aan een woontoren. De woongebouwen die rond de toren werden gebouwd
refereren qua architectuur en stedebouwkundige opzet aan de watertoren. De toren zelf valt echter in
het niet bij de omvang van de nieuwbouw.
Conclusie
Aan deze herbestemming ligt een interessant concept ten grondslag. De toren krijgt een nieuwe functie
en is zowel functioneel als qua architectuur en stedebouwkundige opzet opgenomen in een nieuwe
formule. De mogelijkheden van de toren zijn goed benut. Door steeds twee verdiepingen te koppelen
zijn redelijk ruime maisonnettes gerealiseerd. Het probleem van de vluchtroute is opgelost met de
ontsluiting van de appartementen vanuit de naastgelegen nieuwbouw via luchtbruggen. De uitwerking
laat helaas nogal te wensen over. De functionaliteit van de woningplattegronden en de omslachtige
ontsluiting zijn verre van optimaal.

plattegronden maisonnette

Borlänge

Samenvatting sterke en zwakke
punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
- respecteren van de bestaande
kwaliteiten
- De nieuwbouw reduceert de
beeldbepalende functie van de toren.
- herbestemde bouwwerk biedt een
passende huisvesting voor de nieuwe
functie
- Functionaliteit van de plattegronden
laat te wensen over.
o toegevoegde kwaliteit die berust
op de combinatie van oud en nieuw
o In conceptueel opzicht is er sprake
van een geslaagde formule, de
uitwerking is echter mager.
+ duurzaamheid van de
herbestemming
+ Structurele nieuwe bestemming.

Boskoop
1908

case

Nederland

Ontwerp: J. Schotel
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 32,5 m
Vorm: rond conisch met uitkragend reservoir
Eigenaar: particulier
Monument: Rijk
Reservoir
Type: Intze 1
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 150 m3
Hoogwaterstand: 28,5 m
Diameter: 7 m
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: wonen
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Kwaliteit (MSP criteria)
Bronnen, diversen
Water en Gas 1929 p 173; Rijn en Gouwe 2-12-94; 24-12-94; 17-1-95; 3-3-95; 3-6-95; 22-6-95; 296-95; 30-6-95; 14-7-95; 13-9-95; 30-9-95.

3-2-2009

Geschiedenis
De Boskoopse watertoren werd gebouwd naar ontwerp van J. Schotel die een groot aantal torens op zijn
naam heeft staan. De toren van Boskoop behoort tot de fraaiste voorbeelden van torens met een Intze
reservoir en de daarmee samenhangende karakteristieke vorm. De toren heeft een karakteristieke geel
gekleurde reservoirommanteling. Daarnaast bepalen op de Art-nouveau geïnspireerde decoraties het
architectonisch beeld. De toren ligt aan het einde van de bebouwde kom van Boskoop en markeert
samen met de hefbrug over de Gouwe de stedebouwkundige hoofdrichting van de lintbebouwing van
Boskoop. Eind 1977 verloor de toren zijn functie voor de waterleiding. Begin jaren tachtig wilde het
Waterleidingbedrijf de in slechte staat verkerende toren slopen. Verontruste inwoners richtten de
vereniging ‘vrienden van de watertoren’ op om de toren te redden. De tot 500 leden gegroeide
actiegroep maakte een plan voor herbestemming tot restaurant. De kosten werden geraamd op zes ton.
Onder de Boskoopse burgers werd een bedrag van ƒ 80.000,- ingezameld. Het plan strandde omdat de
vereniging geen bank bereid vond tot het verstrekken van een lening. Ook de gemeente, die inmiddels
de toren had overgenomen, wilde geen garantie geven. De toren werd vervolgens verkocht voor het
symbolische bedrag van één gulden. De koper verplichtte zich daarmee wel tot restauratie. De nieuwe
eigenaar kwam die belofte echter nooit na waardoor de toch al bouwvallige staat van de toren verder
verslechterde en de toestand gevaarlijk werd. In 1991 werden nieuwe pogingen ondernomen de toren te
redden. De medewerking van de eigenaar en de daadkracht van de gemeente laten te wensen over
waardoor de initiatieven op niets uitlopen.
In 1994 dient zich opnieuw een geïnteresseerde aan, de Arnhemse binnenhuisarchitect Jan Siebers.
Deze stelt werkelijk alles in het werk om de restauratie van de toren te realiseren en is bereid om zelf
een flinke financiële bijdrage te leveren. De toren lijkt zo na jarenlange verwaarlozing toch nog gered te
gaan worden. De nieuwe eigenaar is er alles aan gelegen om de toren te gaan gebruiken als woonwerkruimte. De slechte bouwkundige staat maakt herbouw van de top noodzakelijk, mede daardoor
komen de kosten in de buurt van de miljoen.
Door de hoge architectonische kwaliteit van de toren zijn partijen te mobiliseren om er geld in te steken,
waaronder de gemeente en de provincie. Naast een investering van 31/2 ton door de eigenaar kon
gerekend worden op een bijdrage van een ton door fondsen en lokale overheid. Door sponsoring en
fondsen zou dat bedrag naar verwachting verdubbelen. Een bijdrage in de restauratiekosten vanuit de
monumentenpot en een bijdrage van fondsen die bedoeld zijn voor de restauratie van rijksmonumenten
zouden de financiering rond kunnen maken. De toren werd dan ook voorgedragen voor de
Rijksmonumentenlijst. De Raad voor Cultuur adviseert positief. De aanvraag werd echter niet
gehonoreerd. De provincie besluit uit protest de toren niet op de provinciale lijst te zetten. Ze hoort
volgens haar op de rijkslijst thuis. De herbestemmingplannen zijn te kostbaar om ze uit te kunnen voeren
zonder de bijdrage uit de monumentenpot en/of de fondsen die de (rijks)monumentenstatus als criterium
hanteren voor de toekenning van een bijdrage. Zo schrijdt met de tijd het verval voort. Begin 2000 is de
top van de toren gesloopt. De toren werd uiteindelijk opgenomen op de monumentenlijst. De herbouw
hangt af van de financieringsmogelijkheden en de wil van de nieuwe eigenaar.
Plan
In de toren worden woon- en werkruimten geprojecteerd. Het reservoir wordt daartoe verwijderd. Het
uiterlijk ondergaat geen wijzigingen, waardoor de belangrijkste kwaliteit van de toren, zijn functie als
landmark en de bijzondere architectuur, bewaard blijft.
Hoewel deze case niet een gerealiseerde herbestemming betreft werd ze opgenomen omdat ze
representatief is voor een aantal kenmerkende problemen van de herbestemming van een watertoren.
Bij een minder afwachtende en meer stimulerende houding van de gemeente was de oplossing
waarschijnlijk al gevonden. De gemeente liet belangrijke kansen liggen toen ze ondanks de grote
betrokkenheid van de bevolking niet bereid was tot het verlenen van een bankgarantie, alsook toen ze
na de verkoop de koper niet aan de restauratieplicht hield.
Boskoop

Breda
1893

case

Nederland

Ontwerp: J. Schotel
Oorspronkelijke functie: dwl en wonen
Hoogte toren: 42 m
Vorm: rond met enigszins uitkragende reservoirommanteling
Eigenaar: particulier
Monument: Rijk
Reservoir
Aantal: 1 Type: hangbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 500 m3
Hoogwaterstand: 30,8 m
Diameter: 10 m
Reservoirommanteling: baksteen, twaalfhoekig
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: kantoor
Verbouwjaar: 1976
Ontwerp: Oomen & Bogaert;
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Kwaliteit (MSP criteria) Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Bouw: 1977, p. 658-659; Water en Gas: 1929, no 13, p. 64; Nivag Contour 1977 p 15;
Polytechnisch Tijdschrift B 1977 p 665
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Geschiedenis
Een van de eerste Nederlandse
watertorens die een structurele
tweede bestemming kreeg is die van
Breda. De toren werd ontworpen
door Schotel die een groot aantal
torens op zijn naam heeft staan. De
toren staat aan de singel aan de
rand van de binnenstad. In de
onderste twee lagen waren
vertrekken aangebracht. De toren
werd in 1975 buiten gebruik gesteld
en verkocht aan een bedrijf dat in
de centraal gelegen, representatieve
toren zijn kantoor wilde vestigen. In
1977 was de ingrijpende
verbouwing afgerond. De toren had
de monumentenstatus, waardoor
het uiterlijk niet aangetast mocht
worden. De bouwkosten bedroegen
1,1 miljoen gulden. Momenteel
heeft de ANWB de toren in gebruik.
Plan
Uitgangspunten van het plan waren
het behoud van het oorspronkelijke
uiterlijk en het zo goed mogelijk
benutten van de beschikbare
doorsnede van de oorspronkelijke (links) en de nieuwe situatie
ruimte. Een vooronderzoek had
(rechts). De verdiepingen op de rechter doorsnede huisvesten van
uitgewezen dat in de toren naast de
beneden naar boven de volgende functies: kelder: archiefruimte;
begane grond en de kelder zeven
begane grond: receptie en reisbureau; eerste tot en met de vierde
verdieping aangebracht konden
verdieping: kantoor; vijfde verdieping: computerruimte; zesde
worden. Daartoe moest wel het
verdieping: directie; zevende verdieping: archief en installaties; de kap
aanwezige reservoir verwijderd
wordt niet gebruikt.
worden. De aanwezige ramen
bleken toevalligerwijs zo in de
gevel geplaatst te zijn dat, met uitzondering van de vijfde, alle overige verdiepingen van voldoende
daglicht voorzien konden worden. Om de beschikbare ruimte in de toren met een diameter van 12,5
meter zo goed mogelijk te kunnen benutten was een aparte vluchttrap ongewenst. Aan de toenmalige
brandweereisen kon echter voldaan worden met een overdrukinstallatie in het trappenhuis waarmee
rookontwikkeling voorkomen wordt.
Ingrepen
Het gehele interieur van de toren werd gesloopt, inclusief het reservoir. In de toren werden negen
nieuwe betonnen vloeren aangebracht, evenals een lift en een trappenhuis. Ter plaatse van de uitkraging
waren ingrijpende constructieve aanpassingen nodig. De functie die het reservoir vervulde in de

Breda

constructie van de toren moest overgenomen worden door een betonconstructie. Het uiterlijk bleef
nagenoeg ongewijzigd, aan de achterzijde werd een extra ingang aangebracht.
Conclusie
De geslaagde bestemmingswijziging van de Bredase watertoren wordt gekenmerkt door professionaliteit.
De aanpassing van de toren werd degelijk voorbereid en uitgevoerd. Het fraaie uiterlijk werd met zorg
gerestaureerd. Op deze wijze werd een structurele herbestemming gerealiseerd. De aanpak liet weinig
ruimte voor spiritualiteit. Bij het ontwerp van het interieur werd niet op overtuigende wijze gebruik
gemaakt van het karakteristieke interieur van de watertoren. Terwijl aan de buitenkant de nieuwe functie
voornamelijk waarneembaar is door de storende
zichtbaarheid van de systeemplafonds.
De gunstige ligging en het fraaie uiterlijk maakten de
toren geschikt als huisvesting voor een
representatieve functie. Daarnaast droegen de relatief
grote ruimte in de toren en de gelukkige plaatsing van
de raamopeningen in hoge mate bij aan het succes
van deze herbestemming.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten blijven behouden.
o herbestemde bouwwerk biedt een passende
huisvesting voor de nieuwe functie
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
- Qua karakter sluit de nieuwe functie niet optimaal
aan op het bijzondere karakter van de voormalige
watertoren.
o toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie
van oud en nieuw
+ De bijzondere kwaliteiten van de watertoren
worden uitstekend benut als inspiratiebron voor de
nieuwe functie.
- De aanpassingen in het sluiten slecht aan op het
bestaande karakter.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ Met de verbouwing werd een nieuwe, structurele
situatie gecreëerd, waarbij het hoge technische
niveau van de ingrepen in combinatie met het
representatieve uiterlijk de toren tot een commercieel
aantrekkelijk kantoorpand maken.

Breda

Den Bommel
1934

case

Nederland

Ontwerp: M.A.B.E.G., Utrecht
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 44 m
Vorm: achthoekig, reservoirommanteling ond
Eigenaar: particulier
Reservoir
Aantal: 2 Type: vlakbodem
Materiaal: beton
Reservoirinhoud: 200 m3; 200 m3
Hoogwaterstand: 33 m; 33 m
Diameter: 10,4 m
Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: skelet metselwerk ommanteling
Materiaal: beton en baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: wonen
Verbouwjaar: 1996
Ontwerp: bewoners
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Water 23, 1939, p. 11.

3-2-2009

Geschiedenis
De toren van Den Bommel vormt een dominant element
in de skyline van het vlakke Goeree Overflakkee. De
vormgeving van de oorspronkelijke toren is evenwichtig.
De belangrijke onderdelen zoals de voet, de schacht, de
lekvloer en het reservoir zijn in de architectuur van de
toren geaccentueerd. De lange verticale raamstroken in de
schacht alsmede het koperen dak versterken de architectonische compositie.
Delta Nutsbedrijven bood de toren in 1989 te koop aan
voor een bedrag van ƒ 165.000,-. Toen zich geen kopers
aandienden daalde de vraagprijs naar ƒ 115.000,-. Nadat
een groot deel van de koperen dakbedekking van de toren
waaide tijdens een zware storm zakte de prijs verder tot
ƒ 15.000,-. Voor deze prijs werd de toren uiteindelijk
verkocht.
De particuliere eigenaar ging in een noodwoning naast de
toren wonen en begon aan de verbouwing van de toren
tot woning, een proces dat nog steeds gaande is. De
verbouwing geschiedt geheel in zelfwerkzaamheid. Alleen
aan materialen werd inmiddels al zo'n ƒ 200.000,- in de
huidige situatie
verbouwing geïnvesteerd. Sinds 1995 wordt de toren
bewoond.
Plan
Aan de herbestemming van de toren ligt geen gedetailleerd plan te grondslag. Begonnen werd op basis
van een globaal plan, waarop ook de bouwvergunning werd aangevraagd. Al doende werden nieuwe
ideeën ontwikkeld en in het plan opgenomen. Het oorspronkelijke plan voorzag in een werkplaats en
eentreehal op de begane grond, een badkamer en een waskamer op de eerste verdieping, de woonkamer
met keuken op de tweede, een kantoortje en een slaapkamer op de derde. Voor de vierde verdieping
was nog geen bestemming bedacht. De lekvloer op de vijfde verdieping wordt verhuurd voor plaatsing
van een zend en antennesysteem aan een exploitant van een netwerk voor mobiele telefonie. Het ligt in
de bedoeling om het reservoir als zwembad te gaan gebruiken. De bestemming van de badkamer op de
eerste verdieping wijzigde inmiddels tot te verhuren vakantie-appartement.
Een probleem dat nog niet opgelost werd betreft de top van de toren. Geld voor het vervangen van de
koperen bedekking is er niet. De kosten die tegen de ton lopen, kunnen niet opgebracht worden. De
gemeente bleek uiteindelijk niet bereid om bij te dragen aan de financiering. Daar komt bij dat de kap
het gebruik van het dak als terras in de weg staat. De bewoners zouden de kap daarom graag vervangen
door een plat dak. De vervulling van die wens stuit echter op bezwaren van welstandstoezicht. Het
aanbod om ter compensatie kantelen op de top te metselen kon geen genade vinden.
Ingrepen
In de gevel van de toren werd een aantal gaten gezaagd
waarin men vervolgens ramen en deuren plaatste. Bij de
verdere uitvoering van het plan zullen nog balkons
aangebracht worden, evenals een externe ontsluiting van
de eerste verdieping. De nieuwe verdiepingsvloeren
werden aangebracht op de aanwezige betonnen balken.
De ruimtelijke opzet doet erg willekeurig aan. De stijl
Den Bommel

werkplaats

woonkamer

van de inrichting is te omschrijven als
Oud Hollands en sluit niet aan op het
karakter van de watertoren.
Conclusie
Het onmiskenbare enthousiasme van de
bewoners over hun nieuwe woning en
de energieke wijze waarop de uitdaging
van de verbouwing wordt aangegaan
werkt aanstekelijk. De televisieuitzending over de herbestemde toren
leverde dan ook veel positieve reacties
op. Behalve dat deze herbestemmingsoperatie de bewoners een fantastische
woning opleverde wordt ze niet gekenmerkt door hoge kwaliteiten. De ad-hoc
aanpak in combinatie met de ondeskundigheid van de plannenmaker levert een
verre van optimaal resultaat op.

Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
- respecteren van de bestaande kwaliteiten
- De architectonische kwaliteit van de toren verminderde aanzienlijk door de ingrepen in het uiterlijk.
- De aanpassingen in het interieur hebben geen relatie met het karakter van de toren.
- herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ De bewoners zijn enthousiast over de nieuwe bestemming.
- Het karakter van de nieuwe functie sluit slecht aan op het bijzondere karakter en de situering van de
voormalige watertoren.
- De ruimtelijke indeling van de nieuwe functie is onbeholpen.
- toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
- duurzaamheid van de herbestemming
- De exploitatie- en onderhoudslasten zijn hoog voor de particuliere functie.

woonkamer

Den Bommel

Gorinchem
1886

case

Nederland

Ontwerp: J. Schotel
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 31 m
Vorm: rond met licht uitkragend reservoir
Eigenaar: gemeente
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 300 m3
Hoogwaterstand: 25 m
Diameter: 10 m
Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: wonen
Verbouwjaar: 1985
Ontwerp: W. Wissing b.v. Barendrecht
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning
Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Wonen in de watertoren, gemeente Gorinchem, 1984; Water en Gas: 1929, no 13, p 44; Open
Monument, 1995 nr 5, Jaques Poell, Wonen in een watertoren, Hoog . . . en droog!, p 6 - 11.
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situatie voor de herbestemming

Gorinchem

Geschiedenis
De toren van Gorinchem behoort tot de oudere watertorens in
Nederland. Het is de tweede drinkwatertoren van de bekende
watertorenontwerper Schotel. De toren ligt in de bebouwde kom
van Gorinchem, net buiten het centrum. In 1955 werd de toren
na lekkages buiten bedrijf gesteld. In 1985 werd de toren
verbouwd. Men verwijderde het reservoir, waarna de gehele
ruimte in de toren benut werd ten behoeve van appartementen
voor één- en tweepersoons huishoudens. De Christelijke
Woningbouwvereniging 'Bouwen en Bewaren' exploiteert de
toren.
De bewoners zijn tevreden over hun bijzondere woning, ondanks
het gemis aan een buitenruimte en de kleine ramen. Het verloop
onder de huurders is gering. De huur ligt rond de ƒ 600,inclusief servicekosten.
Plan
Het ontwerp voorziet in 9 appartementen van elk één laag. De
appartementen worden ontsloten door een hydraulische lift.
Daarnaast is er in de toren een noodtrappenhuis ondergebracht.
De hoofdingang werd aan de achterzijde van de toren gesitueerd.
De appartementen hebben een woonkamer met open keuken en
een slaapkamer. De kwaliteit van de plattegronden laat te wensen
over. De kelder wordt benut voor de liftmachine. In de schacht
en de reservoirommanteling werden extra ramen aangebracht.
Desondanks blijft de daglichttoetreding in de appartementen
beperkt.
Ingrepen
Het uiterlijk van de toren wijzigde vooral door de toevoeging van
raamopeningen en in mindere mate door het aanbouwtje voor de
nieuwe entree aan de achterzijde. In stedenbouwkundig opzicht
werd de toren als centraal element opgenomen in het plan voor
de vernieuwing van het omringende woonbuurtje. De
wijzigingen in het uiterlijk van de toren werden grof uitgevoerd.
Ook de renovatie van beschadigde en gewijzigde onderdelen als
de pilasters en de voormalige raamopeningen op de
reservoirommanteling worden gekenmerkt door dezelfde grove
aanpak. Daardoor ging de kwaliteit van de gevel achteruit. De
ingrepen in het interieur tenslotte hebben geen relatie met de
architectuur van de watertoren. Alles is uitgevoerd op de voor de
gesubsidieerde woningbouw kenmerkende standaard wijze.
Conclusie
De herbestemming kan op een aantal punten als geslaagd
worden beschouwd. De toren werd voor het silhouet van
Gorinchem bewaard. Ze heeft een nieuwe functie die tot
tevredenheid is van de directe gebruikers. Bij dit laatste past de
kanttekening dat de kwaliteit van de appartementen laag is,
vooral gezien de geringe daglichttoetreding en het volkomen
gebrek aan buitenruimte. Kennelijk worden deze tekortkomingen

door individuele huurders graag geaccepteerd
en worden ze gecompenseerd door het
bijzondere karakter van de woning. Minder
geslaagd is het niveau van de ingrepen.
Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de
architectuur van de toren.

interieur

Gorinchem

Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
- respecteren van de bestaande kwaliteiten
- De architectonische kwaliteit wordt door de
herbestemming onnodig geweld aangedaan.
o herbestemde bouwwerk biedt een passende
huisvesting voor de nieuwe functie
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
- Het bijzondere karakter en de situering van de
voormalige watertoren en de nieuwe functie zijn
onvoldoende op elkaar afgestemd.
- toegevoegde kwaliteit die berust op de
combinatie van oud en nieuw
- De bijzondere kwaliteiten van de watertoren
worden niet benut als inspiratiebron voor de
uitwerking van de nieuwe functie.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ De nieuwe functie is structureel van aard, het
beheer door de woningbouwvereniging staat
daarvoor garant.

Heinenoord
1910

case

Nederland

Ontwerp: J. Smit
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 18 m
Vorm: rond met enigszins uitkragende reservoirommanteling
Eigenaar: stichting streekmuseum Hoeksewaard
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 50 m3
Hoogwaterstand: 15 m
Reservoirommanteling: leien (asbest)
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: hobbyruimte
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Minimumaanpak
Bronnen, diversen
Heemschut 1980 jrg 57 pp 166-167
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Geschiedenis
De herbestemming van het kleine watertorentje van Heinenoord is zo eenvoudig dat er weinig woorden
voor nodig zijn om die te beschrijven. Het torentje staat in een weiland aan de voet van een dijkje
halverwege tussen Heinenoord en Goidschalxoord. Het doet al zo’n zestig jaar niet meer dienst als
watertoren. Wel gebruikte de brandweer het torentje als slangentoren voor het drogen van de
brandslangen na gebruik bij brand of oefeningen. Vanaf 1976 verhuurde de gemeente het torentje voor
ƒ 50,- per jaar aan een particulier die de toren gebruikte voor bijeenkomsten en als hobbyruimte. In
1980 wilde de gemeente Heinenoord het torentje slopen omdat het dak vernieuwd moest worden. Veel
inwoners bleken echter zeer aan het torentje gehecht te zijn, hetgeen de dreigende sloop voorkwam. De
huurder kocht het torentje in 1982 voor ƒ 1,-. Op monumentendag 14 september 1996 deed hij het
torentje op zijn beurt cadeau aan de stichting streekmuseum Hoeksewaard.
Minimumaanpak
De toren bestaat uit vier verdiepingen. De begane grond, een hoge eerste verdieping, de twee meter
hoge lekvloer en tenslotte de reservoirruimte. Door de brandweer werden er gaten in de vloeren gezaagd
om de slangen over de gehele beschikbare hoogte op te kunnen hangen. De ramen werden eruit gehaald
om als ventilatieopeningen te dienen. De toren werd daarna gebruikt als hobbyruimte. Ze werd daartoe
slechts op ondergeschikte onderdelen verbouwd en aangepast. De ingrepen van de brandweer werden
door de huurder weer ongedaan gemaakt. Ook repareerde hij het dak en liet openingen zagen in het
reservoir ter plaatse van de aanwezige ramen zodat er ook in het reservoir daglicht kon doordringen. Op
deze wijze werd de toren met minimale inspanning tegen minimale kosten voor snel verval behoed. Een
bijkomend voordeel van deze wijze van herbestemmen is dat de toren zo veel mogelijk in de
oorspronkelijke staat bleef. Vooral voor kleine torentjes en/of als tijdelijke oplossing kan deze wijze van
herbestemmen een voortreffelijke optie betekenen.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten blijven behouden.
o herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
o toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ In afwachting van een structurele nieuwe bestemming pleegde de eigenaar onderhoud uit aan de
toren, zocht en vond een nieuwe eigenaar die beter in staat moet worden geacht om zowel een zinvolle
bestemming aan de toren te geven als gelden te genereren voor de instandhouding.

Heinenoord

Köln-Färbergasse
1872

case

Duitsland

Ontwerp: John Moore
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 35,5 m
Vorm: rond, diameter: 34 m.
Eigenaar: Hopf-Wasserturm-Grundstück-gesellschaft (Essen)
Monument: Denkmalschutz
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 3638 m3
Hoogwaterstand: 29,8 m
Diameter: 22,8 m
Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: hotel
Verbouwjaar: 1985-1990
Ontwerp: Konrad L. Heinrich, Andrée Putman (interieur)
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Kwaliteit (MSP criteria) Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Gerhard Merkl e.a., Historische Wassertürme p.70.; DB Deutsche Bauzeitung, Brandschutz im
Hotelturm, Kalinowski & Kappe, 1991, 4, p. 90-91; DBZ Deutsche Bauzeitschrift, Das "Kölsche
Kolosseum", Heuser, Hjalmar, 1990, 624, p. 1255-1257; DB Deutsche Bauzeitung, Schöner
träumen, Heinrich, Konrad L., 1991, 4, p. 16-21
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Geschiedenis
De watertoren van Keulen werd na een lange periode van
verval en dreigende sloop verbouwd tot een zeer luxueus
hotel. De in 1868 gebouwde watertoren behoorde tot de
grootste van Europa. Al in het begin van deze eeuw verloor ze
haar oorspronkelijke functie. Tegen het eind van de Tweede
Wereldoorlog werd het bovenste deel van de toren met het
reservoir verwoest. Van de oorspronkelijke 35,5 meter
resteerde nog maar 27 meter. In de loop der tijd had de toren
diverse functies en werden verschillende ingrepen in en aan
de toren gepleegd. Zo bevond zich sinds de Tweede
Wereldoorlog een bunker in de toren met een 1,7 meter dikke
betonnen afdekking.
Plan
De toren was als monument beschermd. Voorwaarde voor de
herbestemming was het herstel van het uiterlijk van de toren,
waaronder het terugbrengen van de oorspronkelijke hoogte.
Tezamen met de eisen van de brandweer een zeer lastige
opgave. De investeerder, het Hopf-Wasserturm-Grundstückgesellschaft uit Essen, gaf opdracht aan de Keulse architect
Konrad L. Heinrich om in samenwerking met de bekende
Parijse interieurarchitecte Andrée Putman een plan voor een
hoogwaardig hotel in de watertoren te ontwikkelen. Het
ontwerp kwam tot stand in nauw overleg met de Duitse
monumentenzorg. De verbouwingsoperatie duurde 4½ jaar,
het hotel ontving begin 1990 haar eerste gasten. De prijs voor
een tweepersoonskamer komt op 490 D-mark per nacht,
exclusief ontbijt. Het restaurant is ook open voor personen die
niet in het hotel logeren. De verbouwing vroeg een
investering van 70 miljoen D-mark.
De directie bleek niet bereid tot het geven van veel
informatie. Over het proces, de financiering en de
exploitatiecijfers gaf men niet veel gegevens prijs. Het hotel is
van een particuliere investeerder die verder geen hotels
exploiteert, noch ander industrieel erfgoed in bezit heeft. De
vraag naar de reden om deze specifieke watertoren tot een
luxe hotel te verbouwen bleef onbeantwoord.
Ingrepen
In de bakstenen draagconstructie werden zeven verdiepingen
gerealiseerd. Daaraan voegde men vier verdiepingen toe. Op
de elfde verdieping bouwde men het restaurant met uitzicht
over de stad. De toren werd verhoogd tot ruim 43 meter. In
het gesloten onderste deel van de toren creëerde men raamopeningen, in de verdiepingen erboven verving men de
blindnissen in de gevel door ramen. De hardstenen
wenteltrap in het hart van de toren bleef gespaard. Het hotel
heeft 10 eenpersoons kamers, 38 tweepersoonskamers, 42
'junior-suites' en maisonnettes met meerdere vertrekken.
Köln

situatie na de Tweede Wereldoorlog

ontwerp

doorsnede

receptie

Köln

Architectuur
Het karakter van de watertoren vormde een belangrijke
inspiratiebron voor het ontwerp. In het uiterlijk komt dit tot
uitdrukking in de restauratie van de bakstenen schil. De nieuwe
ingrepen zijn ondergeschikt gehouden aan het oorspronkelijke
beeld. Wel past in dit kader een kanttekening bij de beëindiging
van de nieuwe dakopbouw. Hier keert het streven naar
terughoudendheid in haar tegendeel. Teneinde de dakopbouw zo
weinig mogelijk te laten opvallen wijkt ze terug en is de dakrand
zwart gekleurd. Door de grove detaillering en enkele willekeurig
aandoende uitbouwen krijgt ze onbedoeld een opvallend karakter.
Zeker als de toren vanaf een afstand bekeken wordt verstoort de
dakopbouw het uiterlijk.
Het interieur van het hotel ontleent zijn sfeer voor een belangrijk
deel aan de bestaande zware bakstenen constructie van de
voormalige watertoren. Deze constructie vormt een enorme ronde
ruimte met een diameter van 34 meter en een hoogte van 25 meter,
die gevuld is met zware bakstenen kolommen en gewelven. Mede
door de baksteen in het zicht te laten, de plattegronden af te
stemmen op de aanwezige ruimte en door het realiseren van
vertikale doorkijkjes ontstaat een interieur waarbij het bestaande
gebouw het massieve, besloten karakter van de nieuwe functie
bepaalt. De materiaaltoepassing en de detaillering van de nieuwe
toevoegingen het interieur is niet alleen luxueus maar ook
smaakvol. De kunstenaars Dan Flavin en Donald Judd ontwierpen
enkele lichtaccenten in de entree van het hotel. Door het hoge
niveau van de toegevoegde elementen in het interieur staan de
nieuwe elementen en het oorspronkelijke bouwwerk elkaar niet in
de weg, integendeel ze versterken elkaar.
Conclusie
De laatste herbestemming van de Keulse drinkwatertoren tot hotel
kan in de meeste opzichten als zeer succesvol beschouwd worden.
Er werd een coherente nieuwe situatie gecreëerd, waarbij de
nieuwe functie en de oude toren beide uitstekend tot hun recht
komen. Er verdwenen ‘kwaliteiten’, maar daar kwamen andere voor
in de plaats. Wat compleet verdween is het utilitaire karakter van
de toren en de omgeving. Die werd vervangen door de uitermate
verzorgde uitstraling van het luxe hotel, gesitueerd in een al even
keurig parkje aan de rand van het centrum van de stad. Tot het
succes van de herbestemming van de toren heeft de inzet en de
visie van de (particuliere) investeerder sterk bijgedragen. Deze heeft
de grote investering aangedurfd, ondanks de onzekerheid die de
opgave met zich mee bracht door de vele problemen die opgelost
moesten worden. De status van beschermd monument was daar
één van, de brandweereisen een andere. Dit brengt met zich mee
dat de vrijheid van de opdrachtgever aanmerkelijk ingeperkt wordt,
anderzijds betekent het een zekere garantie voor het behoud van
het waardevol geachte uiterlijk. De herbestemming kon

plattegrond

gerealiseerd worden omdat de enorme toren voldoende ruimte bood om het hotel met al zijn functies te
huisvesten. Mede daardoor konden de ingrepen in het uiterlijk tot een minimum beperkt blijven. De
bijzondere kwaliteiten van de voormalige watertoren inspireerden de opdrachtgevers en de ontwerpers
tot het ontwikkelen van een zeer karakteristiek hotel.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
o respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De oorspronkelijke kwaliteiten worden deels teruggerestaureerd.
- Daarmee wordt tegelijkertijd een deel van de geschiedenis van de toren uitgewist.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ De nieuwe functie en de bestaande toren worden uitstekend op elkaar afgestemd.
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
+ Het karakter van de bijzondere nieuwe functie sluit goed aan op het bijzondere karakter en de
prominente situering van de voormalige watertoren.
+ De nieuwe functie is op subtiele wijze in het uiterlijk tot uitdrukking gebracht.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ De bijzondere kwaliteiten van de watertoren worden uitstekend benut als inspiratiebron voor de
nieuwe functie.
+ De aanpassingen in het interieur werden buitengewoon zorgvuldig vormgegeven in aansluiting op het
bestaande karakter.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ De nieuwe functie is structureel, waarbij de exploitatie mede afhankelijk is van de onberispelijke
bouwkundige staat van de voormalige watertoren.
Köln

case
Spanje
Madrid (Santa Engracia)
1911
Ontwerp: Diego Martín Montalvo, Luis Moya, Ramón Aguina
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 36 m
Vorm: rond conisch
Reservoir
Aantal: 1 Type: hangbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 1500 m3
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen
Herbestemming
Huidige bestemming: expositieruimte
Verbouwjaar: 1986
Ontwerp: Antonio Lopera Arazala & Javier Alau Massa
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Kwaliteit (MSP criteria) Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Conserveren
Bronnen, diversen
Places, 8 : 1, p. 70-71; La reconversión del Depósito Elevado, Miquel Aguiló.
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Geschiedenis
Canal de Isabel II, de Madrileense drinkwaterleidingmaatschappij, werd in 1851 opgericht. Tot aan het
begin van deze eeuw verzorgde ze de waterleverantie zonder daarbij gebruik te maken van watertorens. In
1911 werd de eerste toren in gebruik genomen. De toren staat samen met onder andere het hoofdkantoor,
reinwaterkelders en dienstgebouwen op het bedrijfsterrein van Canal de Isabel II aan de Santa Engracia, één
van de grote doorgaande avenues naar het centrum van Madrid. Ze deed dienst tot 1952. In de jaren tachtig
zag de toenmalige directeur het verval van de prachtige toren met lede ogen aan en besloot een nieuwe
bestemming voor de toren te zoeken. In samenwerking met de gemeente werd de toren verbouwd tot een
prestigieuze expositieruimte.
Plan
De herbestemming van de watertoren stond niet op zichzelf maar maakt deel uit van een veel omvattend
plan waarbij onder meer een pompstation werd verbouwd tot kantoor. De toren heeft een prominente plaats
vlak bij de ingang van het terrein. Uitgangspunt van de herbestemmingsoperatie was om de toren zo weinig
mogelijk aan te tasten, terwijl het niveau van de ingrepen hoog moest zijn. De hele toren, inclusief het
reservoir werd voor expositiedoeleinden geschikt gemaakt.

interieur, toegang tot de tentoonstellingsruimte in het reservoir

Ingrepen
Het uiterlijk van de toren is nauwelijks aangetast. De ruimte tussen de steunberen is voorzien van een
nieuwe vulling van metselwerk gevat in een frame en voorzien van enkele kleine ramen. Samen met de
toevoeging van een zorgvuldig vormgegeven extra entree vormt dit de belangrijkste wijziging van het
exterieur.
De noodzakelijke voorzieningen (liften, verlichting, communicatie-apparatuur en air conditioning) zijn
terughoudend in het interieur van de toren opgenomen teneinde de originele karakteristieke kenmerken zo
goed mogelijk te behouden. In het midden is een grote, vierkante vide waarin de trap is geplaatst. De
lekvloer is deels verwijderd zodat het reservoir vanaf beneden zichtbaar is. Ook het reservoir is toegankelijk
gemaakt en bevat een expositieruimte. De toren is rijk gedecoreerd. De architectuur bevat klassieke
elementen, daarnaast is sprake van Art-nouveau invloeden.
Madrid (Santa Engracia)

Conclusie
De nieuwe bestemming van expositieruimte ontleent zijn bijzondere karakter vrijwel volledig aan de
hoedanigheid van de oorspronkelijke watertoren. De tentoonstellingsmogelijkheden zijn daardoor echter
beperkt. Het werk hangt enigszins verloren in de indrukwekkende ruimte. Op de begane grond is een groter
oppervlak beschikbaar, wat de mogelijkheid geeft tot het opstellen van panelen. De tentoonstellingsfunctie
blijft marginaal ten opzichte van het dominante karakter van de watertoren. Het belangrijkste werk dat
tentoongesteld wordt is de toren zelf. Hieruit blijkt zowel de kracht als de zwakte van de herbestemming: de
toren zelf is zeer fraai gerestaureerd, de relatie tussen de gerestaureerde toren en de tentoonstellingsfunctie
ontbreekt echter.
De drijvende kracht achter de herbestemming en daarmee de belangrijkste succesfactor, was de directeur
van Canal de Isabel II. De aansprekende architectonische kwaliteiten van de toren inspireerden hem tot zijn
succesvolle actie. De hoge kosten van de herbestemming speelden voor het kapitaalkrachtige
drinkwaterleidingbedrijf een ondergeschikte rol.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten blijven niet alleen behouden, ze worden door de publieke functie die de toren
krijgt voor belangstellenden toegankelijk gemaakt.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ De ruimte in de toren wordt geheel benut.
+ Het karakter van de bijzondere nieuwe functie sluit goed aan op het bijzondere karakter en de
prominente situering van de voormalige watertoren.
o De tentoonstellingsfunctie is ondergeschikt aan de restauratie van de toren.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ De bijzondere kwaliteiten van de watertoren worden uitstekend benut als inspiratiebron voor de nieuwe
functie.
+ De aanpassingen in het interieur werden zorgvuldig vormgegeven in aansluiting op het bestaande
karakter.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ Het technische niveau van de renovatie en de herbestemming is hoog, de uitvoering degelijk.

Madrid (Santa Engracia)

doorsnede nieuwe situatie

nieuwe situatie: plattegrond verdieping

Madrid (Santa Engracia)

plattegrond begane grond

Moordrecht
1924

case

Nederland
Ontwerp: P.D. Stuurman
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 33 m
Vorm: vierkant conisch
Eigenaar: particulier
Monument: Rijk

Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 100 m3
Hoogwaterstand: 29 m
Diameter: 5,5 m
Reservoirommanteling: één geheel met onderbouw
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen
Herbestemming
Huidige bestemming: wonen
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Fraai en functioneel landschap Object als inspiratiebron Concipiëring als
gebouw
Bronnen, diversen
Open Monument, 1995 nr 5, Jaques Poell, Wonen in een watertoren, Hoog . . . en droog!, p 6 - 11.
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op de doorsnede linksboven op de ontwerptekening zijn
van onder naar boven de volgende ruimten te zien: een
kelder; de begane grond, momenteel expositieruimte; de
eerste verdieping, nu atelier; de hoge tweede verdieping;
de lekvloer; de voormalige reservoirruimte en tenslotte
een uitzichtplateau op het dak.

Moordrecht

Geschiedenis
De toren van Moordrecht
werd in 1921 ontworpen
door P.D. Stuurman ten
behoeve van de
Koninklijke Verenigde
Tapijtfabriek (KVT). Ze
domineert het silhouet van
Moordrecht door haar
grote hoogte die nog
versterkt wordt door de
ligging boven op de dijk.
Tot 1970 werd de toren
behalve voor de KVT
tevens gebruikt ten
behoeve van de
drinkwatervoorziening van
Moordrecht. De toren
bevatte maar een klein
reservoir met een inhoud
van 100 m3. De
onderbouw bood plaats
aan een complete
waterzuiveringsinstallatie
die ontworpen werd door
de firma Oskar Kary en Co
uit Bremen. De installatie
besloeg vijf verdiepingen
die in hoogte variëren van
7,5 meter tot 2,5 meter.
In 1987 verloor de toren
ook haar functie voor de
tapijtfabriek. De
installaties met inbegrip
van het reservoir werden
uit de toren verwijderd, de
glas in lood ramen
vervangen. In 1990 sluit
de fabriek definitief haar
deuren. In 1992 koopt een
kunstenaar de toren.
De eerste verdieping had
hij al enige tijd in gebruik
als atelier. Op de begane
grond is een
expositieruimte ingericht.
Momenteel worden
plannen ontwikkeld om

een woning te bouwen in de hoge tweede
verdieping. Daarbij zullen los van de
gevel en met een vide ter plaatse van de
bestaande trap, twee vloeren
aangebracht worden.

Conclusie
De grote ruimten in de toren in
combinatie met de aanwezigheid van
voldoende ramen in de gevel maken de
toren al zonder grote ingrepen bruikbaar
voor het huisvesten van andere functies.
Een definitief oordeel kan nog niet
gegeven worden omdat de
herbestemming nog (lang) niet voltooid
is. De hoge lasten die het gebruik en het
onderhoud van de toren met zich mee
brengen lijken erg hoog voor de beoogde
functie. Al denkt de enthousiaste
eigenaar dat probleem wel op te kunnen
lossen, onder meer met de hulp van de
overheid. Gezien de gunstige ligging
nabij de kern van Moordrecht, de grootte
van de toren en het prachtige uitzicht
vanaf de toren had een publieke functie
beter bij de toren gepast dan een
particuliere.

atelier

Samenvatting sterke en zwakke
punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
o respecteren van de bestaande
kwaliteiten
o/- De bestaande kwaliteiten blijven met
de herbestemming behouden, het verlies
expositieruimte
van de oorspronkelijke functie en de glas
in lood ramen wordt met de nieuwe
functie slechts deels gecompenseerd.
o herbestemde bouwwerk biedt een
passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ het ontwerp van de woning wordt geïnspireerd op het karakter van de aanwezige
ruimte.
- Bij de grootte van de ruimte in de toren en de functie als landmark voor de wijde
omgeving was een publieke functie passender geweest.
o toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
- duurzaamheid van de herbestemming
- De exploitatie- en onderhoudslasten lijken erg hoog voor de, in verhouding marginale,
functie.
Moordrecht

Mülheim an der Ruhr (Broich)
1901

case

Duitsland

Oorspronkelijke functie: spoorwegwatertoren
Vorm: rond conisch
Reservoir
Aantal: 1 Type: Barkhausen (gesloten)
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 600 m3
Reservoirommanteling: geen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen
Herbestemming
Huidige bestemming: camera obscura en restaurant
Verbouwjaar: 1991
Ontwerp: Franz Rehaag & Klaus Reif; prof Werner Nekes (camera obscura)
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Grootschalige ontwikkelingen Fraai en functioneel landschap Kwaliteit (MSP
criteria) Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Von der Camera Obscura, uitgave ter gelegenheid van de MüGa '92.; Die Architektur der Förderund Wassertürme, Bernd Becher en Hilla Becher, 1971, p 173, 242, 372-373. http://www.castroprauxel.netsurf.de/homepages/andreas.timm/muelheim/camera.html. Thomas Wieckhorst,
Wassertürme neu genutzt p. 34-39.
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Geschiedenis
Met het verdwijnen van de stoomlocomotieven van het
Duitse spoorwegnet verloor de spoorwegwatertoren van
Broich in Mülheim an der Ruhr zijn functie. De toren stond
jarenlang leeg en bereikte een aantrekkelijke staat van
verval die de Bechers in hun fotoserie over industriële
bouwwerken vastlegden. De toren bevindt zich op enige
afstand van de stad aan een uitgestrekt
spoorwegemplacement dat niet meer in grberuimk is. In
1992 werd op dit terrein een grote landesgartenschau, de
MüGa ’92, gehouden. Ten behoeve van deze Duitse
variant van de Nederlandse Floriade werd het zes
kilometer lange emplacement langs de rivier ontsloten en
veranderd in een blijvende parkachtige zone. Aan beide
uiteinden van het terrein staat een watertoren. Aan de ene
kant de voormalige drinkwatertoren van Styrum, aan de
andere de voormalige spoorwegwatertoren van Broich.
Beide torens kregen in het kader van de MüGa een nieuwe
bestemming. De spoorwegwatertoren van Broich kreeg een
camera obscura in het reservoir en een restaurant in de
drie verdiepingen hoge onderbouw.
Herbestemming
De spoorwegwatertoren van Mülheim leent zich goed voor
het huisvesten van andere functies door zijn ruime
onderbouw, de al bij de bouw aangebrachte verdiepingen
en de grote raamopeningen. De onderbouw kreeg de
functie van restaurant, mede vanwege de gunstige ligging
van de toren nabij de entree van de MüGa 92.
Zo voor de hand liggend als de herbestemming van de
onderbouw zo origineel is die van het reservoir tot camera
obscura. Deze bijzondere attractie, een hele grote camera,
vereist een geheel donkere ruimte. Het gesloten
Barkhausen reservoir is daarvoor geknipt. Via een
spiegeloptiek wordt het beeld van de omgeving
geprojecteerd op een ronde tafel onderin het reservoir. De
toeschouwers bevinden zich op een tribune in de camera
en kunnen daar vandaan het bewegende beeld op de tafel
bekijken.
Ingrepen
Het uiterlijk van de toren alsook de constructieve en
ruimtelijke hoofdopzet werden behouden. De schil van de
toren werd gerestaureerd. Aan de buitenkant werd een trap
naar het reservoir toegevoegd, terwijl in de toren een
hydraulische lift aangebracht werd die de verdiepingen van
het restaurant en de camera obscura in het reservoir
ontsluit.

Mülheim (Broich)

voor de herbestemming

exterieur met optiek op reservoir

doorsnede camera obscura
Mülheim (Broich)

In het reservoir plaatste men de projectietafel met
de tribune. Een op het reservoir geplaatste optiek
projecteert het beeld van de omgeving op de tafel.
De optiek is van Carl Zeiss Jena GmbH en bestaat
uit een draai- en kantelbare spiegel met een effectieve doorsnede van 300 mm. Het objectief bevat
drie lenzen, heeft een vrije opening van 140 mm,
een lichtsterkte van f 1:65 en een brandpuntsafstand van 9 meter. De beelddoorsnede op de
projectietafel is 1400 mm.
Ten behoeve van het restaurant werden in de drie
verdiepingen van de onderbouw de noodzakelijke
voorzieningen aangebracht als een keuken, dienstlift, sanitair, etc.
Conclusie
De nieuwe bestemmingen maken uitstekend
gebruik van de mogelijkheden en het karakter van
de toren. De bolle reservoirbodem bepaalt de sfeer
van de bovenste verdieping van het restaurant.
Foto’s van de toren in verval sieren de wanden. Het
niveau van de aanpassingen in het interieur van het
restaurant is goed te noemen. Het reservoir is bij
uitstek geschikt voor de functie van camera
obscura. Ook qua karakter past deze functie uitstekend bij de industriële sfeer van de toren.
De toegevoegde trap aan de buitenzijde van de
toren doet echter veel afbreuk aan het uiterlijk. De
vormgeving, de grove detaillering en de opvallende
witte kleur van de trap sluiten slecht aan bij de
toren. De succesvolle herbestemming kon plaatsvinden dankzij de grootschalige manifestatie MüGa
’92. Voor de MüGa werd de infrastructuur gecreeerd die de locatie bereikbaar maakte vanuit Mülheim. Bovendien leverde de MüGa een seizoen
lang een grote stroom bezoekers op langs de toren,
terwijl de herbestemming van het spooremplacement tot park ook na de MüGa de omgeving van de
toren aantrekkelijk maakt voor dagjesmensen. De
toren zelf is door zijn markante verschijning en de
centrale ligging een aantrekkelijk object voor een
publieke functie. Het industriële karakter van de
toren inspireerde tot de bijzondere herbestemming
van camera obscura die op haar beurt blijk geeft
van de creativiteit van de initiatiefnemers. De
grootte van de toren en het reservoir alsook de
aanwezigheid van vloeren en ramen betekende dat
de toren relatief eenvoudig geschikt te maken was
voor de huisvesting van andere functies.

exterieur met vluchttrap

restaurant

onderzijde Barkhausen reservoir

Mülheim (Broich)

Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten worden door de publieke functie
die de toren krijgt voor belangstellenden toegankelijk
gemaakt.
+ Het verlies van de watertorenfunctie wordt door de
herbestemming op overtuigende wijze gecompenseerd.
- De aanbouw van de vluchttrap doet afbreuk aan het
uiterlijk.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting
voor de nieuwe functie
+ De nieuwe functie en de bestaande toren worden
uitstekend op elkaar afgestemd.
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
+ Het karakter van de bijzondere nieuwe functie sluit goed
aan op het bijzondere karakter en de prominente situering
van de voormalige watertoren.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van
oud en nieuw
+ De bijzondere kwaliteiten van de watertoren worden
uitstekend benut als inspiratiebron voor de nieuwe functie
van vooral de camera obscura en in mindere mate ook voor
het restaurant.
+ De aanpassingen in het interieur werden over het
algemeen zorgvuldig vormgegeven in aansluiting op het
bestaande karakter.
o duurzaamheid van de herbestemming
o De nieuwe bestemming past goed bij de grootschalige
Müga activiteiten. Of de exploitatie op de langere termijn
sluit moet de tijd leren.

Mülheim an der Ruhr (Styrum)
1892

case

Duitsland

Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 47,8 m
Vorm: rond met enigszins uitkragende reservoirommanteling
Eigenaar: Rheinisch-Westfälishce Wasserwerksgesellschaft (RWW)
Reservoir
Aantal: 1 Type: hangbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 500 m3
Hoogwaterstand: 35,8 m
Diameter: 8,8 m
Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen
Herbestemming
Huidige bestemming: museum
Verbouwjaar: 1995
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning
Grootschalige ontwikkelingen Fraai en functioneel landschap Mogelijkheden van de omgeving
Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Bernhard und Hilla Becher, Die Architektur der Förder- und Wassertürme, p. 416;
http://www.mmedia-ge.de/rww/aquarius.html
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Geschiedenis
Net als de nabijgelegen spoorwegwatertoren van Mülheim an der Ruhr (Broich) kreeg de buiten gebruik
gestelde drinkwatertoren van Styrum ter gelegenheid van de grote landesgartenschau Müga ’92 een
nieuwe bestemming. De toren staat aan de rand van de stad aan op de overgang naar de nieuwe
parkstrook die in 1992 werd aangelegd in het kader van een grote landesgartenschau, de MüGa ’92. Ten
behoeve van deze Duitse variant van de Nederlandse Floriade werd het zes kilometer lange gebied langs
de rivier ontsloten en veranderd in een blijvende parkachtige zone. Aan beide uiteinden van het terrein
staat een watertoren. Aan de ene kant de voormalige drinkwatertoren van Styrum, aan de andere de
voormalige spoorwegwatertoren van Broich. De 47,8 meter hoge toren van Styrum werd ingrijpend
verbouwd tot watermuseum en uitzichttoren.
Plan
De regionale drinkwaterleidingmaatschappij de Rheinisch-Westfälishce Wasserwerksgesellschaft (RWW)
besloot om haar watertoren een nieuwe representatieve functie te geven. In de verbouwde toren worden
middels een aantal interactieve presentaties alle mogelijke aspecten van water getoond. Daarnaast kan
men de toren zelf bekijken en kreeg de toren een glazen omloop rond het reservoir vanwaar men een
panoramisch uitzicht heeft over de wijde omgeving. De aanpassingen vroegen een investering van 14
miljoen D-mark, een bedrag dat men met de gevraagde entreeprijs van 4 D-mark niet terug kan
verdienen. Het tekort wordt gedekt uit het p.r. budget van de drinkwaterleidingmaatschappij.
Ingrepen
De slanke watertoren biedt veel te weinig ruimte voor de huisvesting van de nieuwe functie, daarom
werd bij de toren een nieuw volume toegevoegd. In het oog springen de nieuwe lifttoren met daarop een
trap naar het reservoir van de watertoren en de glazen omgang rond het reservoir. De nieuwbouw is
beneden, halverwege en bovenin verbonden met de oorspronkelijke watertoren. De lift gaat tot de
loopbrug halverwege de toren. Met een tweede hydraulische lift in de watertoren bereikt men het
reservoir in de top van de toren. De lift gaat door de bodem van het reservoir heen en eindigt op het
niveau van de omloop. Een loopbrug leidt van de lift door de wand van het reservoir naar de omloop.
Vanaf de loopbrug kijkt men in het reservoir waar nog een restant water in staat. Met de nieuwbouw
werd tevens een afgescheiden vluchtroute gecreëerd, waarmee men het probleem van de strenge
brandweereisen op adequate wijze oploste.
Het museum
De nieuwe functie maakt
optimaal gebruik van de
mogelijkheden die de toren
biedt. In de onderbouw
bevinden zich een aantal
thematische presentaties die
steeds een ander aspect van
water behandelen. Centraal
staan interactieve
computersystemen waar de
bezoeker informatie kan krijgen
over alle watervragen die men
zich maar kan stellen. De
enigszins donkere, slanke onderbouw biedt daarvoor een zeer geschikte omgeving. Ook wordt de toren
zelf tentoongesteld, evenals het omringende landschap met de grote waterfilters waarop men in de
glazen omloop een prachtig uitzicht heeft. Vanaf de open trap die het reservoir buitenom met de lifttoren
verbindt kan men de bestaande watertoren zelfs op grote hoogte aan de buitenkant bekijken.

Mülheim an der Ruhr (Styrum)

blik vanaf de buitentrap naar beneden

omloop rond de top en trap

Mülheim an der Ruhr (Styrum)

Architectuur
De oorspronkelijke watertoren is qua constructie en
architectuur representatief voor de doorsnee toren uit
de periode van de bouw. De nieuwe toevoegingen
zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. Ze zijn
uitgevoerd in contrasterende materialen en kleuren.
Nieuw en oud vormen samen een intrigerende
nieuwe compositie.
Conclusie
De herbestemming kan als zeer geslaagd worden
gekenschetst. Het resultaat is veel meer dan het
behoud van een niet héél bijzondere watertoren.
Juist omdat het een doorsnee toren betreft die men
bovendien al eens op niet al te fraaie wijze
repareerde kon men hier zonder bezwaar structurele
aanpassingen plegen.
De succesvolle herbestemming werd gerealiseerd
door op intelligente wijze gebruik te maken van
zowel de mogelijkheden van de bestaande
watertoren, als die van de locatie en de nieuwe
functie. Vanuit die mogelijkheden werd een
samenhangend concept ontwikkeld. Bovendien werd
handig gebruik gemaakt van de kans die de Müga
’92 bood. De toren markeert het begin van de route
door het uitgestrekte terrein van de drukbezochte
Müga ‘92.

Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ Ondanks de grote ingrepen blijven de bestaande
kwaliteiten grotendeels behouden en worden door
de publieke functie die de toren krijgt voor
belangstellenden toegankelijk gemaakt.
+ Het verlies van de watertorenfunctie wordt door de
herbestemming op overtuigende wijze
gecompenseerd.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende
huisvesting voor de nieuwe functie
+ De nieuwe functie en de bestaande toren worden
uitstekend op elkaar afgestemd.
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
+ Het karakter van de bijzondere nieuwe functie sluit
goed aan op het bijzondere karakter en de
prominente situering van de voormalige watertoren.
+ De nieuwe functie wordt op intrigerende wijze
prominent tot uitdrukking gebracht in het uiterlijk

van de toren.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ De bijzondere kwaliteiten van de watertoren worden uitstekend benut als inspiratiebron voor de
nieuwe functie.
+ De aanpassingen in het exterieur werden zorgvuldig vormgegeven in contrast op het bestaande
karakter. Ze zijn duidelijk als nieuwe toevoegingen herkenbaar.
+ De toevoegingen aan het exterieur vormen samen met de bestaande toren een nieuw, karakteristiek
beeld.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ De nieuwe functie heeft een structureel karakter.
o De eigentijdse, innovatieve opzet moet wel up to date gehouden worden wil ze niet ingehaald worden
door de snelle ontwikkeling van de multi-mediale techniek.

top vanaf de trap gezien

top en buitentrap

Mülheim an der Ruhr (Styrum)

interieur museum met
interactieve presentaties

Oost Souburg
1939

case

Nederland
Ontwerp: J.H.J. Kording
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 35 m
Vorm: vierkant
Eigenaar: gemeente
Monument: Rijk

Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: beton
Reservoirinhoud: 450 m3
Hoogwaterstand: 27,4 m
Diameter: 9,8 m
Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: skelet metselwerk ommanteling
Materiaal: beton en baksteen
Herbestemming
Huidige bestemming: expositieruimte
Verbouwjaar: 1995
Ontwerp: Hans Bommeljé
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Water: 1951 jrg 35 p 249; Voormalige watertoren aangepast, Provinciale Zeeuwse Courant, 8-6-93;
Oertaal en oermateriaal van het Flup & Ju Bedrijf, Het Financieele Dagblad, 2/4-10-93; Vlissingen
wil snel aanpak watertoren van Oost Souburg, Provinciale Zeeuwse Courant, 7-2-94.
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doorsnede

plattegronden

Oost Souburg

Geschiedenis
De toren werd in 1939 gebouwd. Het ontwerp was van
J.H.J. Kording die in de periode van 1929 tot 1959 zeven
watertorens ontwierp. Hij werkte bij het Rijks Instituut voor de
Drinkwatervoorziening dat door de Rijksoverheid ingesteld
was om te adviseren bij de aanleg van drinkwaterleiding
systemen. De overheid wilde daarmee vooral de aanleg van
drinkwatervoorzieningen op het platteland stimuleren.
De toren staat aan de invalsweg van Vlissingen. De
architectuur is sober en doet zakelijk aan. De toren heeft de
voor die periode kenmerkende opzet van een betonnen
draagconstructie met daarop een betonnen vlakbodem
reservoir dat in zijn geheel aan het zicht onttrokken wordt
door een bakstenen ommanteling. De bakstenen ommanteling
dient alleen een esthetisch doel. De ruimte die zij omsluit
heeft op het hooggelegen reservoir na, geen nuttige functie. De
vorm is merkwaardig omdat de toren ter plaatse van het
reservoir juist smaller is dan de onderbouw. Enkele smalle
vertikale raamstroken doorbreken het overigens zeer gesloten
uiterlijk.

lichtobject zichtbaar door vergroot hijsluik

Oost Souburg

In de jaren tachtig verliest de watertoren haar
functie. De Culturele Raad Vlissingen gebruikt de
toren vanaf 1988 voor exposities. Kunstenaars
worden uitgenodigd om werk in de toren te
presenteren dat speciaal geïnspireerd is op de
bijzondere ruimten in de toren. Dit leidde tot een
aantal spectaculaire tentoonstellingen en
manifestaties.
De Raad had plannen voor een ingrijpende
verbouwing. In 1990 stelde de Raad een nieuw,
afgeslankt plan op voor de herbestemming van
de watertoren tot een centrum voor hedendaagse
kunst. Het plan bleek te ambitieus om snel
gerealiseerd te kunnen worden. In 1993 komt de
Culturele Raad met een heel eenvoudig plan voor
enkele elementaire voorzieningen in het interieur
van de toren. De kosten worden begroot op
ƒ 200.000,-. Gezien de beperkte financiële
middelen wordt de uitvoering gefaseerd. In de
volgende jaren werd de toren door middel van
een aantal bescheiden ingrepen steeds beter
toegesneden op deze functie. Een ontwikkeling
die nog steeds gaande is. In 1994 ontving de
Culturele Raad de watertorenprijs van de
Nederlandse Watertoren Stichting voor de
inspirerende herbestemming.
Plan
Het plan dat in 1990 op tafel kwam betrof de
toren en de directe omgeving. De toren kreeg een
glazen opbouw op het dak met een visitor-center
van waaruit men de verre omgeving zou kunnen
overzien. Een tweede toevoeging bestond uit een
toren met daarin een lift en een trap. Verder werd
er in het terrein naast de watertoren een schuin
oplopende muur geprojecteerd die de
expositietuin af zou scheiden van de
parkeerplaats. Tenslotte omvatte het plan de
inrichting van het buitenterrein en het interieur
van de watertoren. Zo zou ter plaatse van het
reservoir een enorme raampartij aangebracht
worden waardoorheen het reservoir zichtbaar
zou zijn. Het plan bleek onhaalbaar.
Het plan van 1993 is zeer bescheiden. Het
uitgangspunt van het plan is het optimaal
benutten van de kwaliteit van de aanwezige
ruimten in de toren. Het uiterlijk van de toren
blijft in de oorspronkelijke staat.

Ingrepen
In het interieur vinden een aantal aanpassingen plaats. Het kelderreservoir wordt toegankelijk gemaakt,
evenals het hoogreservoir. De begane grond krijgt het karakter van een ontvangstruimte. De
tentoonstellingsruimten op de verdiepingen behouden hun bijzondere karakter, alleen de bereikbaarheid
ervan wordt verbeterd. Zo werden de steile trappen naar de verdiepingen vervangen door goed
beloopbare trappen, terwijl het vertikale transport van grote kunstwerken verbeterde door de vergroting
van de hijsluiken. Op de begane worden er enkele dienstruimten toegevoegd zoals als een toilet en een
ruimte voor de suppoosten. De zorgvuldige vormgeving van de aanpassingen ligt in het verlengde van
het karakter van de toren. De nieuwe elementen hebben daardoor een onopvallend en vanzelfsprekend
karakter.
Bij de beoordeling van de toren aan de hand van de MSP-criteria komt de toren uit in de middenmoot.
Vanuit het oogpunt van de waardering is de grote terughoudendheid niet perse noodzakelijk. Het is goed
voorstelbaar dat ingrepen in het uiterlijk die blijk geven van de nieuwe functie van de toren nog een
extra dimensie kunnen toevoegen.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; - zwak; o neutraal
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten blijven niet alleen behouden, ze worden door de publieke functie die de
toren krijgt voor belangstellenden toegankelijk gemaakt.
+ Het verlies van de watertorenfunctie wordt door de herbestemming op overtuigende wijze
gecompenseerd.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ De nieuwe functie en de bestaande toren worden uitstekend op elkaar afgestemd.
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
+ Het karakter van de bijzondere nieuwe functie sluit goed aan op het bijzondere karakter en de
prominente situering van de voormalige watertoren.
- De nieuwe functie valt niet af te lezen aan het uiterlijk van de toren. De representatie van de nieuwe
functie in het uiterlijk zou in de toekomst wellicht verbeterd kunnen worden door ingrepen en/of
toevoegingen aan de toren of de directe omgeving.
+ De stapsgewijze realisatie van de plannen past goed bij de dynamiek van de nieuwe bestemming. Elke
expositie creëert tijdelijk weer een nieuwe situatie, de toren is nooit af.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ De bijzondere kwaliteiten van de watertoren worden uitstekend benut als inspiratiebron voor de
nieuwe functie.
+ De aanpassingen in het interieur werden zorgvuldig vormgegeven in aansluiting op het bestaande
karakter.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ Door de gevolgde aanpak waarbij de toren meteen gebruikt werd voor het organiseren van activiteiten
bewees de formule haar bestaansrecht in de praktijk.

Oost Souburg

Raamsdonksveer
1925

case

Nederland

Ontwerp: Hendrik Sangster
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 43,85 m
Vorm: zeshoekig
Eigenaar: Promo Projecten BV
Monument: -> rijk
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: beton
Reservoirinhoud: 300 m3
Hoogwaterstand: 36 m
Diameter: 8,6 m
Reservoirommanteling: één geheel met onderbouw
Draagconstructie
Type: skelet metselwerk vulling
Materiaal: beton en baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: kantoor
Verbouwjaar: 1992
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Fraai en functioneel landschap Mogelijkheden van de omgeving
Bronnen, diversen
Het Bouwbedrijf: 1929 jrg 6 pp 43-46; artikel De Stem? oktober 1992 (kopie in archief). Water en
Gas 8, 1924, p.69; Water en Gas 14, 1930 p. 25 & 42; Prof. ir. J.G. Wattjes, Eenige watertorens,
ontworpen door ir. H. Sangster, Bouwbedrijf 6, 1929, p. 43-46; eveneens verschenen in Water &
Gas 13 1929, p. 21-25; Ir. W.J.G.H. van Thiel, De Watertorens van de N.V. WaterleidingMaatschappij "Noord-West-Brabant", Water 42, 1958, p. 369-374; Drinkwatervoorziening van het
platteland in Noord-West-Brabant 1924-1949, gedenkboek.
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Geschiedenis
De watertoren van Raamsdonksveer is één van de
twintig door Nederlands meest vooraanstaande
architect van watertorens, Hendrik Sangster,
ontworpen torens. Er staan nog tien torens van hem,
waarvan vijf in de expressionistische stijl met
invloeden uit de Art-déco. De toren van
Raamsdonksveer behoort tot deze categorie van in
internationaal opzicht unieke watertorens. Helaas
werd de architectuur van de toren, net als die in Etten
Leur en Sint Philipsland onherstelbaar verarmd door
het aanbrengen van een coating die het gehele
oppervlak van de toren bedekt. De toren is sinds 1970
buiten gebruik. Ze werd verkocht aan gemeente.
Business Art Service, huurt de toren vanaf 1992 voor
ƒ 15.613,70 per jaar van de gemeente en redde
daarmee de toren van sloop. Het bedrijf leent
kunstwerken uit aan bedrijven. De toren heeft voor
het bedrijf weinig praktische waarde, maar wordt
gezien als markant herkenningspunt voor het bedrijf.
In de toren zelf bevindt zich de opslagruimte van de
artotheek. Men bouwde in een aantal fasen het
kantoor en expositieruimte rondom de toren. In
functioneel opzicht is de locatie aan de snelweg voor
het bedrijf perfect. Zowel vanuit logistiek oogpunt als
vanwege de zichtbaarheid van het bedrijf.
Ingrepen
Het ontwerp voor de uitbreiding van Business Art
Service rond de watertoren refereert qua vorm van de
plattegrond aan de zeshoekige plattegrond van de
watertoren. Deze poging om de nieuwbouw aan de
bestaande watertoren te relateren mislukt. In de eerste
plaats omdat deze relatie in plattegrond alleen vanuit
de lucht goed waarneembaar is, in de tweede plaats
omdat de architectuur van de nieuwbouw geen
enkele verwantschap heeft met die van de toren. Daar
komt nog bij dat de verhoudingen van de toren in hun
nadeel wijzigen. De toren rijst op uit het dak van de
nieuwbouw en krijgt daardoor een meer gedrongen
gestalte. Bovendien verdween de voet van de toren
deels in de nieuwbouw waardoor de beëindiging aan
de onderzijde een willekeurig karakter kreeg.
Conclusie
De combinatie van de kunstuitleen met de unieke
watertoren op de 'zichtlocatie' lijkt veelbelovend. De
mogelijkheden worden echter slecht benut waardoor
het plan niet de uitstraling krijgt die mogelijk was.

Raamsdonksveer

oorspronkelijke toestand

toren voorzien van coating

Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
- respecteren van de bestaande kwaliteiten
- De bestaande kwaliteiten worden door de uitbreiding geweld aan gedaan.
o herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ De functie van een landelijk opererend bedrijf in kunst vormt in principe een goede combinatie met de
bijzondere toren.
- Het niveau van de architectuur van het herbestemmingsplan is bedenkelijk laag.
- toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ Bedrijf draait goed, de locatie bevalt.

doorsnede, de nieuwe functie benut de begane grond als opslag

Raamsdonksveer

Rhenen
1937

case

Nederland

Ontwerp: H. van Hoogdalem
Oorspronkelijke functie: dwl en hotel
Hoogte toren: 42,7 m
Vorm: vierkant
Eigenaar: gemeente
Reservoir
Type: vlakbodem
Materiaal: beton
Reservoirinhoud: 600 m3
Hoogwaterstand: 23,1 m
Diameter: 10,5 m
Draagconstructie
Type: skelet metselwerk ommanteling
Materiaal: beton en baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: wonen
Verbouwjaar: 1994
Ontwerp: van Beijnum
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning
Grootschalige ontwikkelingen Fraai en functioneel landschap Mogelijkheden van de omgeving
Kwaliteit (MSP criteria) Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
Water: 1939 jrg 23 p 14; Watertoren wordt woonflat, BouwWereld 6-1-95; Trouw: 2-5-1996 Onno
Blom, De watertoren schudt zjn hoofd.
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oorspronkelijke toestand

oorspronkelijke doorsnede

verval

Rhenen

Geschiedenis
De Rhenense waterleiding werd vanaf 1907
geëxploiteerd door de ondernemer Willem de Haas. In
de jaren dertig was er behoefte aan een grotere
watertoren, waarbij de Haas dacht aan een
multifunctioneel gebouw. De plaatselijke architect
H. van Hoogdalem had op eigen initiatief een ontwerp
gemaakt voor een watertoren op de Koerheuvel met een
hotel-restaurant in de onderbouw en een dakterras met
uitkijkpost bovenin. Het plan sloot exact aan bij de
bedoelingen van de Haas die vervolgens opdracht gaf tot
de uitvoering ervan. Kort na de opening werd het
restaurant uitgebreid. In de oorlog bleef de toren die in
de Grebbelinie lag merkwaardigerwijs gespaard. Rond
1970 werd het hotel-restaurant verder aangepast en
uitgebreid. De fraaie bakstenen gevels werden voorzien
van een grijze coating. De asymmetrische trap naar de
entree werd vervangen door een eenvoudige rechte trap.
De ingrepen betekenden stuk voor stuk een inbreuk op
de architectonische kwaliteit van de toren.
In het begin van de jaren tachtig startte de Rhenense
waterleiding besprekingen over de overname van haar
bedrijf met het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland
(WMN) destijds Utrechtse Waterleiding Maatschappij
(UWM) geheten. Dat maakte de toekomst van de
watertoren onzeker. Door de impasse waarin de
onderhandelingen raakten stagneerde de noodzakelijke
vernieuwing van het hotel-restaurant. Dit leidde op zijn
beurt tot een sterke daling van het hotelbezoek. Het hotel
moest uiteindelijk in 1985 haar deuren sluiten wegens
financiële problemen. De toren viel vervolgens ten prooi
aan de baldadige jeugd die er binnen de kortste keren in
slaagde alle ramen in te gooien en het interieur van de
toren te slopen. Omdat het reservoir nog in gebruik was
sloopte men de aanbouwen en metselde alle openingen
op de begane grond dicht. Sinds november 1989 is ook
het reservoir buiten gebruik. De stedebouwkundige
situatie verslechterde in de loop der jaren. Aanvankelijk
stond de toren geheel in het groen op het hoogste punt
van de Koerheuvel. Vanaf de doorgaande weg reed men
via een afslag recht op de toren aan. De ongelukkige
situering van een school verstoorde de monumentale
benadering. Wat door de jaren heen bleef was het
karakteristieke silhouet van de toren met de daarop
zwevende heksenmuts.

huidige situatie

westgevel

Rhenen

De watertoren werd uiteindelijk als enig onderdeel
buiten de overname van de NV Waterleiding
Maatschappij Rhenen door het WMN gehouden en bleef
eigendom van de gemeente. De gemeente stelde een
nieuw bestemmingsplan op voor het gebied rond de
toren. Daarmee werd niet alleen een andere functie in
de toren mogelijk, maar ook (woon)bebouwing in de
directe omgeving. Op basis van het bestemmingsplan
schreef de gemeente een prijsvraag uit voor
projectontwikkelaars. In 1991 selecteerde de gemeente
het plan van de architect W.M. van Beijnum en de
projectontwikkelaar van Bekkum uit acht ingediende
projecten. Dit plan werd uitgevoerd.
Plan
Het plan behelsde de bouw van zeven appartementen in
de toren, een parkeergarage op de begane grond,
bergingen in de kelder en een gemeenschappelijk
dakterras op de achtste laag. Verder bestond het plan uit
de bouw van appartementen tegen de toren aan en 10
geschakelde woningen. De aantrekkelijke locatie
maakte deze herbestemming in financieel opzicht goed
haalbaar. De toren-appartementen werden na de
oplevering in 1994 verkocht voor ƒ 362.500,- per stuk.
Ingrepen
Voor de uitvoering van het plan moest de toren voor een
groot deel afgebroken worden. Alleen het betonnen
draagskelet en een deel van de gevels bleven staan. Men
sloopte de hele top van de toren inclusief het reservoir.
De toren kreeg vervolgens over de gehele hoogte
appartementen. De gevels ondergingen ten opzichte van
de oorspronkelijke toestand een sterke wijziging door de
toevoeging van ramen over de gehele hoogte van de
toren, een over alle verdiepingen doorgetrokken uit het
gevelvlak stekende serre en de noodtrap. Met de
aanbouw van de vleugel wijzigde de bouwmassa. De
inrit van de parkeergarage werd aan de achterzijde van
de toren geprojecteerd. Het koperen spitsje werd
gerestaureerd. Wel behield de toren zijn karakteristieke
silhouet. Enkele grote kastanjebomen aan de westzijde
van de toren bleven behouden.

doorsnede

Architectuur en stedenbouw
De gepleegde ingrepen hebben een sterke verarming van
de architectuur tot gevolg. De over de gehele hoogte van
de toren doorlopende vensters in combinatie met de
gladde gevelafwerking en de gesloten begane
grondverdieping maken de gevel van de toren een stuk
minder interessant dan de oorspronkelijke, zelfs
vergeleken met de situatie waarin de gevels al waren
voorzien van een afwerklaag. De koppeling met het rijtje
geschakelde woningen doet willekeurig aan, mede
omdat de architectuur van de toren geen relatie heeft met
die van de aangebouwde woningen. Ook de
stedebouwkundige compositie overtuigt niet. De toren
was het beste tot zijn recht gekomen als autonoom
object, losstaand van de overige bebouwing.
De architectonische uitwerking en de stedebouwkundige
oplossing zijn beneden de maat, zeker gezien de
potenties van de locatie. De stellige indruk is daarbij dat
gezien de gunstige randvoorwaarden een beter resultaat
mogelijk was. De gemeentelijke strategie om een
prijsvraag uit te schrijven heeft in dat opzicht niet het
gewenste resultaat gehad.
Conclusie
Dat er herbestemming in plaats van sloop plaatsvond is
allereerst te danken aan de aantrekkelijke verschijning
van de (oorspronkelijke) toren. Het beeldbepalende
silhouet creëerde een belangrijk draagvlak voor het
behoud van de toren, hetgeen op zijn beurt leidde tot het
Rhenen

gemeentelijk initiatief om naast sloop ook
herbestemming te overwegen. De prachtige ligging van
de locatie boven op de heuvel aan de rand van de
bebouwde kom van Rhenen op de overgang naar het
bosgebied op de Utrechtse heuvelrug maakt de plek bij
uitstek een aantrekkelijke woonlocatie. Dit in combinatie
met het feit dat de toren een onderdeel uitmaakte van
een grotere bouwstroom gaf een gunstige uitgangssituatie
voor een projectontwikkelaar om een plan in de
duurdere koopsector re realiseren. Voor wat de
herbestemming van de toren zelf betreft betekende de
grootte van de toren dat er ruime appartementen in de
toren gerealiseerd konden worden met een oppervlak dat
aansluit bij de eisen die gesteld worden aan woningen in
de duurdere koopsector.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
- respecteren van de bestaande kwaliteiten
- Van de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten van
de toren bleef na herbestemming weinig over.
- De stedebouwkundige situatie ging sterk achteruit.
+ De kwaliteit van de toren als landmark bleef
behouden.
- herbestemde bouwwerk biedt een passende
huisvesting voor de nieuwe functie
- De mogelijkheden van het bouwwerk en de locatie
werden door de herbestemming onvoldoende benut.
- De functionaliteit van de woningplattegronden laat te
wensen over.
+ De ruimte in de toren wordt geheel benut.
- De architectonische uitdrukking van de nieuwe functie
sluit slecht aan op het bijzondere karakter en de
prominente situering van de voormalige watertoren.
- toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van
oud en nieuw
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ Er is een structurele nieuwe bestemming gecreëerd.

Rhenen

Rotterdam
1873

case

Nederland

Ontwerp: C.B. van der Tak
Oorspronkelijke functie: dwl en wonen
Hoogte toren: 44 m
Vorm: rond
Eigenaar: gemeente
Monument: Rijk
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 1500 m3
Hoogwaterstand: 26,5 m
Diameter: 20 m
Reservoirommanteling: hout
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: kantoor, restaurant, wonen
Verbouwjaar: 1984-1986
Ontwerp: R. den Burger (Gemeentewerken)
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Grootschalige ontwikkelingen Fraai en functioneel landschap Mogelijkheden
van de omgeving Kwaliteit (MSP criteria) Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
C.B. van der Tak, De Drinkwaterleiding te Rotterdam, Bouwkundige bijdragen 1877, p. 269-312 en
platen X-XXI; J. Dijkstra, De Watermakers, 1974; de Archirtect, 5, 1974, p. 749; 8, 1977, p. 110111; Water en Gas 7, 1923, p. 247; 8, 1924, p. 409; 13, 1929, p. 34; DWL-terrein Rotterdam,
Hetty Berens en D'Laine Camp (red.), 010, 1991, isbn: 90 6450 112 2.
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doorsnede
d. persbuis; g. persbuis; i. stand- of drukbuis; k. stortbuizen;
l. hoogreservoir; m. ontlastbuizen; n. ommanteling; u. buisgeleiding naar
de stad; w. overloopbuizen; x. steenkolenbergplaats; ij. Magazijn;
z. woningen.

Geschiedenis
De watertoren werd in 1873 gebouwd naar een ontwerp van
C.B. van der Tak, de directeur gemeentewerken van Rotterdam.
Deze was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de overige
bouwwerken ten behoeve van het drinkwaterleidingcomplex.
Het complex werd in de loop van de tijd meermalen uitgebreid
en gemoderniseerd. De toren is de grootste watertoren die men
ooit in Nederland bouwde. In de onderbouw waren woningen
voor machinisten ondergebracht, hun permanente aanwezigheid
was gewenst om de continuïteit van de waterleverantie te kunnen
waarborgen.
Rotterdam

doorsnede en plattegronden na verbouwing
van de reservoirruimte tot kantoor

dwl terrein in 1955, gezien vanuit het noorden
PROJECTEN
Centrumgebied
1 Restauratie watertoren
2 Wijk- en winkelcentrum De
Esch
3 Jongerenhuisvesting in
snelfiltergebouwen
4 Kantoren in snelfiltergebouw
5 Energiezuinige woningen
6 Bejaardenflat
Honingerdijkterrein
7 Woongebouw De Schicht
8 Flexibele woningen
Lage filters
9 Stroken woningen
10 Studentenflat
11 Basisschool De Esch
Binnenbassin
12 Woningbouw Biba 1 + 11,
De Kamelen
13 Woningbouw Biba 111,
blokken A,B,C en D
14 Basisschool de Watertoren
15 Stadsvilla's
Buitenbassin
16 Woontorens 1 en 111
17 Woontoren 11
18 Waaiervormige woontorens
19 Woontoren Tympanon
Hoge filters
20 Complex woontorens
Rotterdam

De Rotterdamse watertoren vormt de spil van één van de grootste herbestemmingsprojecten van
Nederland: de voormalige drinkwaterfabriek werd woonwijk. De watertoren, elf filterbakken, de
bijbehorende bedieningshuisjes, het pompstation en de snelfiltergebouwen vormen het hart van de
nieuwe woonwijk. Deze elementen van het buiten gebruik gestelde drinkwater produktiebedrijf waren
het uitgangspunt voor de herbestemming van het gebied tot woonwijk. Daarmee blijft niet alleen de
herinnering aan het voormalige drinkwaterleidingcomplex bewaard, maar is bovenal een woonwijk van
een bijzonder hoge kwaliteit gerealiseerd.
De watertoren werd in 1977 samen met de rest van het bedrijf buiten gebruik gesteld. In 1978 betrekken
leden van de woon- werkgemeenschap Utopia het leegstaande complex met goedkeuring van de
gemeente. Men gebruikte in eerste instantie de aanwezige woon- en werkruimten. In de voormalige
machinistenwoningen in de toren ging men wonen, terwijl in de nabij gelegen dienstruimten als het
voormalig ketelhuis en machinehuis bedrijfjes gehuisvest werden. Tot op heden wordt dit deel van het
voormalige drinkwaterleidingcomplex op deze wijze gebruikt, veelal nog door de oorspronkelijke
initiatiefnemers. Een voorwaarde voor het gebruik van de bedrijfsruimten in het oudste deel van het
complex is dat men ook woont in het oorspronkelijke complex. De leden van Utopia speelden overigens
ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van het concept voor de herbestemming van het gehele
complex tot hoogwaardige woonwijk.
Ingrepen
De nieuwe bewoners maakten de reeds lang niet meer als zodanig gebruikte machinistenwoningen in de
toren weer bewoonbaar en legden de noodzakelijke voorzieningen aan. Op de begane grond werd een
café-restaurant gevestigd. In 1986 werd de toren gerestaureerd en verbouwde men het voormalige
reservoir en de eronder gelegen lekvloer tot kantoorruimte. Bij de verbouwing bleven de overige functies
gehandhaafd. Momenteel staat het kantoor leeg. Door lekkages is de ruimte niet bruikbaar.
De belangrijkste ingrepen in de toren vonden plaats bij de verbouwing van de top tot kantoor. Daarbij
werd een deel van de wand van het reservoir tezamen met de houten reservoirommanteling verwijderd
en voorzien van ramen. Het kantoor kreeg een aparte opgang. Tegen de toren werd daartoe een
transparante entree gebouwd. Ter plaatse van de drukleiding in het hart van de toren projecteerde men
de lift die reikt tot in het voormalige reservoir.
Conclusie
De grote kracht van deze herbestemming zit niet zozeer in de watertoren maar in de gehele woonwijk
waaraan het voormalig gebruik nog is af te lezen. De wijk ontleent een belangrijk deel van zijn karakter
aan de voormalige functie. De watertoren vervult in velerlei opzicht een centrale rol in de
herbestemming van het dwl-terrein. Het is niet alleen het meest opvallende element dat herinnert aan de
voormalige functie, maar tevens het scharnierpunt in de stedenbouwkundige opzet, terwijl het tenslotte
het zenuwcentrum was voor de idee-vorming met betrekking tot de nieuwe wijk. Alleen al om deze
reden valt het te betreuren dat er kantoorruimte bestemd voor de vrije verhuur in de plaats van het
reservoir kwam. Het was beter geweest om de toren net als de naastgelegen filterbakken volledig intact
te laten om in onaangetaste staat als het symbool te dienen voor de oude functie van het gebied. Ofwel
om het reservoir een functie te geven die direct gerelateerd is aan de wijk. Dit als kanttekening bij de
overigens zeer geslaagde herbestemming.

Rotterdam

Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
o De bestaande kwaliteiten van de toren zelf worden redelijk gerespecteerd. De verbouwing van het
reservoir tot kantoor is weliswaar met zorg gedaan, toch betekenen de ingrepen in het uiterlijk van de
reservoirommanteling een inbreuk op de architectonische kwaliteit.
+ De functie als landmark heeft door de herbestemming van het voormalige drinkwaterleidingcomplex
aan kwaliteit gewonnen.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
o Het karakter van de kantoorfunctie staat los van het bijzondere karakter van de toren.
+ De woonfunctie van de toren is nauw verbonden met de opzet en de ontwikkeling van het
drinkwaterleiding complex tot woonwijk.
+ De woonfunctie van de toren is verbonden met de kleinschalige bedrijven rondom de toren.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
+ De bijzondere kwaliteiten van de watertoren worden uitstekend benut als uitgangspunt voor de
stedenbouwkundige opzet van de nieuwe woonwijk.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ De nieuwe functies hebben een structureel karakter.

Rotterdam

Schoonhoven
1901

case

Nederland

Ontwerp: F.A. de Jongh
Oorspronkelijke functie: dwl en wonen
Hoogte toren: 50 m
Vorm: rond met enigszins uitkragende reservoirommanteling en kruisvormige onderbouw
Eigenaar: stichting Behoud Watertoren
Monument: Rijk
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 150 m3
Hoogwaterstand: 25 m
Diameter: 6,2 m
Reservoirommanteling: hout
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: kantoor
Verbouwjaar: 1995
Ontwerp: architectenbureau Rokus Visser
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Kwaliteit (MSP criteria) Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Conserveren
Bronnen, diversen
Water en Gas 1929 p 123; Water 1956 p 27: Unieke watertoren in volle glorie hersteld,
Stedenbouw, 1994, nr 517.
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oorspronkelijke toestand

Schoonhoven

Geschiedenis
De watertoren van Schoonhoven behoort tot de
vroegste voorbeelden van watertorens waarbij gezocht
werd naar een nieuwe vormgeving. Tot die tijd was
het gebruikelijk dat de hoofdvorm van de toren
bepaald werd door de constructie. De rol van de
architect beperkte zich tot het decoreren. In
Schoonhoven bepaalde de architect de vorm en de
architectuur, de functie was ondergeschikt aan het
uiterlijk. De toren werd ontworpen in de chaletstijl. Ze
heeft een zeer hoge, loze spits. Het reservoir komt in
het uiterlijk nauwelijks tot uitdrukking. In de
onderbouw van de toren waren in de kelder en op de
begane grond pompen geplaatst, op de verdieping
bevond zich een machinistenwoning. Door de
prachtige vide in het hart van de toren had de
machinist zicht op de apparatuur. Prominent gelegen
aan de voet van de rivierdijk is de toren een belangrijk
landmark in het silhouet van Schoonhoven.
De buitentrappen en de bordessen die oorspronkelijk
de machinistenwoning op de eerste verdieping
ontsloten waren rond 1911 al deels verdwenen. De
toren deed dienst tot 1990. Gezien de zeer slechte
staat van de toren en omdat er geen passende functie
te vinden was dreigde de toren gesloopt te gaan
worden. Vooral dankzij de inzet van de stichting
'Behoud Watertoren Schoonhoven' bleef dit lot de
toren bespaard. Bij de jongste verbouwing werd de
toren grondig gerestaureerd. De ruimte in de toren,
waaronder de dienstwoning op de eerste verdieping,
werd verbouwd tot atelier en expositieruimte. In 1996
huurde de stichting 'Zilver in Beweging' de toren.
Proces
In 1988 vroeg de gemeente bij de E.G. een bijdrage
aan voor de restauratie van de in slechte staat
verkerende watertoren. In 1991 stelde de E.G. een
bedrag van ƒ 145.000,- ter beschikking voor de
restauratie. De gemeentelijke monumentencommissie
diende in 1992 bij de Rijksdienst voor de
monumentenzorg een verzoek in voor plaatsing van
de toren op de rijksmonumentenlijst. Het verzoek
werd gehonoreerd. Inmiddels had de gemeente de
toren verkocht voor ƒ 1,- aan de stichting 'Behoud
Watertoren Schoonhoven'. Deze stichting was de
drijvende kracht achter de herbestemming en de
restauratie van de watertoren. De stichting
ontwikkelde een strategie die leidde tot de restauratie
en succesvolle herbestemming van de toren. De

belangrijkste elementen uit de strategie waren:
• Een aanpak in twee fasen; eerst de restauratie, dan
de herbestemming van de toren. Men kon direct
beginnen en in de loop van het proces een huurder
zoeken, wetend dat er geen beter argument te
vinden zou zijn om de toren te verhuren dan de
gerenoveerde toren zelf. Bovendien was de
restauratie niet afhankelijk van een huurder.

vide van beneden gezien

• Vanaf de start werd gemikt op een culturele
bestemming. Dit opdat de toren publiek
toegankelijk zou worden, terwijl bovendien door
de keuze voor een andere dan een
woonbestemming de BTW op de investeringen
terug gevorderd kon worden.
• Creëren van een breed draagvlak voor de plannen.

vide
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• Het zoeken van financiers: overheid, fondsen en
sponsors.
Deze strategie bleek in dit geval zeer succesvol. Niet
in de laatste plaats door het enthousiasme en de grote
inzet van de vrijwillige bestuursleden, hoewel deze
zelf blijven benadrukken dat de kwaliteit van de toren
de belangrijkste succesfactor was. Als ze een
potentiële sponsor meenamen naar de toren was de
bijdrage verzekerd. Ook de bewoners van
Schoonhoven zijn in overgrote meerderheid van
mening dat de toren een onmisbaar onderdeel van
hun woonplaats is. Bij commissievergaderingen was
het dan ook nooit een probleem om de gemeente
achter de plannen te krijgen. De constructieve
opstelling van de gemeente mag overigens niet
onvermeld blijven. Op een paar cruciale momenten
speelde de gemeente een belangrijke rol. In de eerste
plaats door de E.G. subsidie aan te vragen, maar ook
door het verstrekken van een renteloze lening van zes
ton. Onderpand voor de lening was de toegezegde
bijdrage uit de monumentenpot, die bijdrage wordt
echter pas achteraf uitgekeerd.

Financiën
kosten:
bouwkosten (in 1901)
ƒ 43.550,00
verkoopprijs (in 1992)
ƒ 1,00
restauratie + aanpassing interieur (1992-1995)
ƒ 1.400.000,00
bijdragen:
gemeente (fondsen)
440.000,00
provincie
20.000,00
E.G.
150.000,00
sponsors
55.000,00
restauratiesubsidie
700.000,00
fondsen en div.
100.000,00
AF rente op lening
15.000,00
TOTAAL
ƒ 1.450.000,00
huuropbrengst per jaar
ƒ 27.000,00

kapconstructie in de spits

Het overschot van ƒ 50.000,00 wordt onder andere
aangewend voor de restauratie van het reservoir. Met de
huuropbrengst worden de rentelasten, het klein
onderhoud en kosten voor verzekeringen en belastingen
gedekt. Alle bedragen zijn exclusief btw. De btw kan
door de gekozen constructie teruggevorderd worden.

Ingrepen
De ingrepen in het uiterlijk van de toren bleven beperkt. Het uitgangspunt van de restauratie was
degelijkheid in combinatie met het terugbrengen van de oorspronkelijke staat. De aangetaste onderdelen
werden vervangen. De zinken windvaan werd vervangen door een roestvrij stalen exemplaar. Een
specialist reconstrueerde de houten makelaars aan de hand van oude foto's. De leien dakbedekking
werd vervangen, inclusief de motieven. Vanwege de duurzaamheid koos men voor leisteen uit Wales die
niet het grote kleurcontrast mogelijk maakt van de oorspronkelijke leisteen. De buitentrappen en de
bordessen die de oorspronkelijke toren slechts korte tijd sierden werden niet teruggebracht. In het
interieur werden twee belangrijke ingrepen gepleegd. De begane grondvloer werd omhooggebracht
waardoor de kelderruimte bruikbaar werd. Daarin is het atelier gevestigd. De tweede ingreep bestaat uit
plaatsing van een trappenhuis in de bestaande aanbouw waarin zich de entree bevindt.
Conclusie
De voorbeeldige herbestemmingsoperatie kan als uitermate geslaagd worden gekenschetst. Het succes
wordt voor een belangrijk deel gedragen door de zeer populaire, pittoreske architectuur van de toren en
de bevlogenheid van de personen achter de stichting 'Behoud Watertoren Schoonhoven', op hun beurt
gesteund door de publiek opinie. Juist omdat de kwaliteiten van de toren berusten op de architectuur
was het uitgangspunt om de toren te restaureren en er een publieke functie aan te geven zeer sterk.
Daarmee blijft de toren niet alleen gespaard als een onderdeel van het beeld van Schoonhoven, maar
ook een onderdeel van het Schoonhovense culturele leven. Een culturele functie biedt ook betere
perspectieven op het verkrijgen van sponsorgelden en fondsbijdragen dan een particuliere
(woon)bestemming. De kwaliteiten van de toren laten grote aanpassingen in het uiterlijk niet zonder
meer toe, daarom was de aanpak waarbij begonnen werd met restauratie zolder de specifieke functie
van de toren te kennen goed te rechtvaardigen. Het feit dat de toren relatief veel bruikbare ruimte biedt
droeg in hoge mate bij aan de succesvolle herbestemming.

Schoonhoven
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Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ Het uiterlijk is op duurzame wijze hersteld en levert
een belangrijke bijdrage aan het karakter van
Schoonhoven.
+ De bestaande kwaliteiten van het interieur worden
door de nieuwe functie voor belangstellenden
toegankelijk gemaakt.
o De aanpassingen in het interieur werden over het
algemeen zorgvuldig vormgegeven in aansluiting op het
bestaande karakter. Een uitzondering daarop vormt de
nogal grof gedetailleerde trap die dient als nieuwe
hoofdontsluiting van de verdiepingen
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende
huisvesting voor de nieuwe functie
+ De nieuwe functie en de bestaande toren zijn
uitstekend op elkaar afgestemd.
+ De ruimte in de toren wordt optimaal benut.
+ Het karakter van de nieuwe functie sluit goed aan op
het bijzondere karakter van de voormalige watertoren.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie
van oud en nieuw
+ De toegevoegde waarde is gelegen in combinatie van
gebouw en functie, beide typisch voor Schoonhoven.
+ duurzaamheid van de herbestemming
+ zowel de technisch uitvoering als de financiële
constructie is solide

Utrecht (Amsterdamse Straatweg)
1918

case

Nederland

Ontwerp: ir. W.K. de Wijs
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 43,5 m
Vorm: rond met enigszins uitkragende reservoirommanteling
Eigenaar: particulier
Monument: -> rijk
Reservoir
Aantal: 1 Type: hangbodem
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 1000 m3
Hoogwaterstand: 34 m
Diameter: 10,3 m
Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: kantoor
Verbouwjaar: 1992
Ontwerp: de kleine stad
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Object als inspiratiebron Concipiëring als gebouw
Bronnen, diversen
De Bouwwereld 1918 p 372; Water 1919 pp 33-38; Water en Gas 1930 p 14; Kantoor en woningen
in watertoren, Architectuur/Bouwen 1993 nr 1.
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Geschiedenis
De toren staat op een prominente locatie aan de
Amsterdamse straatweg in Utrecht. Bij de bouw
van de toren in 1917 speelde de vormgeving,
mede om reden van de situering, een
belangrijke rol. Voor het eerst werd door de
Utrechtse Waterleiding Maatschappij (UWM)
een architect ingehuurd om het uiterlijk te
ontwerpen. In tegenstelling tot de eerder
gebouwde Utrechtse torens werd hier geen Intze
reservoir toegepast omdat men het voor Intze
torens kenmerkende silhouet met het sterk
uitkragende reservoir op deze plek niet
aanvaardbaar achtte. Ook het tot dan toe in
Utrecht gebruikelijke goedkope platte dak werd
om esthetische redenen vervangen door een
spitse kap.
Na buitengebruikstelling bood de UWM de
toren voor ƒ 350.000,- te koop aan. De toren
werd gekocht door een projectontwikkelaar die
er onder meer een restaurant in wilde vestigen.
De plannen liepen echter stuk op financiële en
technische problemen, waarna de
projectontwikkelaar de toren voor ƒ 160.000,verkocht aan een particulier. Deze liet een plan
ontwerpen voor de herbestemming van de toren
in een kantoor en drie appartementen. In 1992
werd het kantoor opgeleverd. De uitvoering
vroeg een investering van rond de ƒ 800.000,-.
De uitvoering van de rest van het plan is op een
zacht pitje gezet. Voorlopig heeft de
noodzakelijke reparatie van het dak en de
vervanging van de goten prioriteit. Al staat de
hoogte van de kosten, die geraamd worden op
ƒ 100.000,-, de uitvoering van de
werkzaamheden tot dusver in de weg.
Plan
Het plan voor de herbestemming werd gemaakt
door architectenbureau ‘de kleine stad’ uit
Utrecht. Het plan voorziet in de herbestemming
van de gehele toren, uitgevoerd in twee fasen.
Het kantoor van 90 m2 is geprojecteerd op de
begane grond en de eerste verdieping. De
tweede en de derde verdieping bieden plaats
aan een appartement van 115 m2. Vervolgens
zijn in de tweede fase nog twee appartementen
op de plaats van het huidige reservoir gepland.
Voor de bereikbaarheid van de bovenste
Utrecht Amsterdamsestraatweg
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appartementen is een lift noodzakelijk. Die is naast de
toren geprojecteerd.
Ingrepen
Voor de realisatie van het kantoor vinden nauwelijks
ingrepen in het uiterlijk van de toren plaats. De bestaande
verdiepingsvloeren en de aanwezige raamopeningen
voldoen als uitgangspunt voor de huisvesting van de
nieuwe functie. Voor de appartementen zijn aan de
achterzijde enkele grotere openingen geprojecteerd. In de
kern van de toren bouwde men een vier verdiepingen
hoge centrale kern met daarin de technische installaties en
de dienstruimten. Om het centrale element heen bevinden
zich de verblijfsruimten en het hoofdtrappenhuis. De
architect weet op deze wijze niet alleen een goede,
bruikbare plattegrond te ontwikkelen, maar ook een fraaie
bij de toren passende ruimtelijkheid te bewerkstelligen.
Proces
Van doorslaggevende betekenis voor de uitvoering van de
herbestemmingsoperatie tot dusver was de visie en de
gedrevenheid van de huidige eigenaar in combinatie met
zijn bereidheid om voor de verwezenlijking van zijn
ideaal flink in de buidel te tasten. Hij was al
geïnteresseerd in de toren als representatieve huisvesting
voor zijn bedrijf toen de Utrechtse Waterleiding
Maatschappij de toren te koop aanbood, maar was op dat
moment realistisch genoeg om in te zien dat de vraagprijs
te hoog was. Toen bleek dat de plannen van de
projectontwikkelaar niet haalbaar waren, kon hij de
ontwikkelaar van een probleem verlossen door de toren
voor een zacht prijsje te kopen. Zonder financiële steun
van derden werd vervolgens het kantoor gerealiseerd. Het
resultaat van de pogingen om de toren op de
monumentenlijst te plaatsen werd niet afgewacht. De
architectenkeuze was uitstekend. Door de relatief ruime
onderbouw van de toren en de aanwezige ramen bood de
toren de mogelijkheid tot realisatie van de beoogde
herbestemming zonder veel extra ingrepen in het volume
of het uiterlijk, zaken die vaak leiden tot langlopende
goedkeuringsprocedures bij de overheid. Het gevolgde
proces is een sterk punt van deze herbestemming: de
onafhankelijkheid van de opdrachtgever, zowel in
financiële als in procedurele zin maakt dat de realisatie
van de herbestemming relatief probleemloos verliep.
De gemeente
De gemeente stelt wel hoge eisen aan de plannen maar
werkt niet erg mee bij het vinden van oplossing voor de
spelende problemen. Zo keurt de gemeente een aanvraag
voor plaatsing van antennes ten behoeve van het mobiele

telefoonnetwerk GSM af met de argumentatie dat de
gemeente de toren wil voordragen als
Rijksmonument. Anderzijds maakt de gemeente daar
geen haast mee, terwijl plaatsing op een
monumentenlijst uitzicht biedt op bijdragen voor
onderhoud.
Conclusie
Ondanks de onmiskenbare kwaliteiten heeft deze
herbestemming een belangrijke zwakke kant. De
afronding van de eerste fase en vooral de uitvoering
van de tweede fase is relatief ingewikkeld en duur,
waardoor de uitvoering ervan zeer twijfelachtig is.
Mocht het plan niet volledig gerealiseerd worden
dan blijven de hoge (onderhouds) lasten van de
gehele toren rusten bij de gebruiker van slechts een
deel van het grote bouwwerk.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten blijven behouden.
o herbestemde bouwwerk biedt een passende
huisvesting voor de nieuwe functie
o De nieuwe functie valt niet af te lezen aan het
uiterlijk van de toren.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie
van oud en nieuw
+ De aanpassingen in het interieur werden
zorgvuldig vormgegeven in aansluiting op het
bestaande karakter.
o duurzaamheid van de herbestemming
o onderhouds- en exploitatielasten hoog voor de
functie.

Utrecht Amsterdamsestraatweg

Woerden
1906

case

Nederland

Ontwerp: J. Schotel
Oorspronkelijke functie: dwl
Hoogte toren: 28 m
Vorm: rond conisch met uitkragend reservoir
Eigenaar: gemeente
Monument: Rijk
Reservoir
Aantal: 1 Type: Intze 1
Materiaal: ijzer
Reservoirinhoud: 75 m3
Hoogwaterstand: 25 m
Diameter: 5,5 m
Reservoirommanteling: baksteen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: baksteen

Herbestemming
Huidige bestemming: landmark
Verbouwjaar: 1984
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Aantrekkelijke verschijning Bevlogen
individu/actiegroep Grootschalige ontwikkelingen Kwaliteit (MSP criteria) Conserveren
Bronnen, diversen
Water en Gas 13, 1929 p 153; De Watertoren te Woerden, Monumenten 1986 p 14-15;
Watertorens in Utrecht
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Geschiedenis

De toren in Woerden werd in 1906 gebouwd naar ontwerp van de vooraanstaande
Nederlandse watertoren-architect Schotel. De karakteristieke Intze toren, staat op een fraaie
plek aan de singel nabij het centrum. Nadat in 1969 het Woerdense waterleidingbedrijf de
produktie staakte raakten de toren en het nabijgelegen machinistenhuisje in verval. De
gemeente dacht erover de gebouwen te slopen maar tegen die plannen voerde de bevolking
met succes actie.
Strategie

De gemeente ontwikkelde vervolgens een strategie ter behoud van de toren. Ze schreef een
prijsvraag uit voor het gebied bij de watertoren. De restauratie van de toren maakte deel uit van
de opgave. De opsteller van het fraaiste plan mocht het terrein plus de aanwezige bebouwing
voor één gulden kopen. Er werden elf sterk uiteenlopende plannen ingediend.
Plan

Het winnende plan werd in 1984 voltooid. Het bescheiden plan voorziet in een klein aantal
vrijstaande woningen op het terrein van de watertoren, de restauratie en herbestemming tot
expositieruimte van de toren, en de restauratie van het machinistenhuisje. Het reservoir werd
bij de restauratie uit de toren verwijderd, het uiterlijk bleef in de oorspronkelijke staat bewaard.
De eigenaren van de woningen adopteerden de toren, waarbij ze in ruil voor het wonen op de
mooie locatie moeten zorgen voor het onderhoud. De expositieruimte bleek niet levensvatbaar.
De toren functioneert als vanouds als beeldbepalend element in de bebouwing van Woerden
en zo nu en dan kan de toren beklommen worden. Het feit dat de toren geen nuttige
bestemming kreeg speelt zo nu en dan op.
Conclusie

De belangrijkste winst van het plan is het behoud van de watertoren. De grootste kwaliteit van
het uitgevoerde plan is haar terughoudendheid, waardoor de toren en de omgeving zo veel
mogelijk in hun waarde gelaten zijn. Het plan voegt echter niets toe, noch aan de toren noch
aan de plek. In dat opzicht had van de prijsvraagformule meer verwacht mogen worden.
De actiegroep van burgers en de stimulerende rol die de gemeente speelde droeg sterk bij aan
het slagen van de behoudsoperatie. Het ontbreken van een nuttige functie maakt de toekomst
van de toren minder zeker.
Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten blijven behouden.
- herbestemde bouwwerk biedt een passende huisvesting voor de nieuwe functie
- De nieuwe bestemming bestaat enkel uit de landmark functie, de toren maakt deel uit van een nieuw
woonbuurtje, in de stedenbouwkundige opzet speelt de toren echter geen rol van betekenis.
o toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw
o duurzaamheid van de herbestemming
o De omwonenden zijn contractueel verplicht de toren te onderhouden, omdat de toren geen nuttige
functie heeft is deze verplichting strikt formeel.

Woerden

Woerden

Yokohama
1966

case

Japan

Oorspronkelijke functie: waterreservoir en luchtschacht
Hoogte toren: 21 m
Vorm: vierkant
Reservoir
Aantal: 1 Type: vlakbodem
Materiaal: beton
Bijzonderheden: rechthoekig
Reservoirommanteling: geen
Draagconstructie
Type: schacht
Materiaal: beton
Herbestemming
Huidige bestemming: waterreservoir en luchtschacht en lichtsculptuur
Verbouwjaar: 1986
Ontwerp: Toyo Ito
Succesfactoren herbestemming (toelichting in beschrijving): Mogelijkheden van de omgeving
Object als inspiratiebron
Bronnen, diversen
Daidalos, Die Aesthetik des Kaleidoskops. Kuenstliches Licht in japanischen Staedten, Auer,
Gerhard, 1988, no.27, p.42-47; de Architect, Maalstroom van techniek, Lootsma, Bart, 1992, 49
(themanummer), november; Domus, La torre dei venti, Yokohama; A new face for a ventilation
tower, 1988 no.691, p.40-45; The Japan Architect 8705; mei 1987; 361 p.12-15.
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Prijsvraag
De gecombineerde watertoren en luchtschacht werd
gebouwd ten behoeve van een ondergronds winkelcentrum
nabij het JNR-station van Yokohama. Ter gelegenheid van
het dertigjarige bestaan van het stationsgebied is een
besloten prijsvraag uitgeschreven voor de reconstructie van
de verouderde toren. Zeven vormgevers en drie architecten
kregen een uitnodiging om een plan te maken. Het ontwerp
van Toyo Ito voor de ‘tower of winds’ werd gekozen uit de
tien ingediende plannen.
Ontwerp
Rond de bestaande watertoren/luchtschacht is een
lichtsculptuur ontworpen die de gehele bestaande toren aan
het gezicht onttrekt. De sculptuur bestaat uit reflecterende
kunststof panelen die direct tegen de wanden van de
bestaande toren zijn geplaatst. Daaromheen bevindt zich
een ellipsvormige koker van geperforeerde aluminium-plaat.
Direct achter de geperforeerde plaat bevinden zich op
verschillende hoogten 12 ellipsvormige, witte neonbuizen
die de tijd aangeven. Ruim twaalfhonderd minilampjes
reageren op geluiden in de omgeving, terwijl ze periodiek
een lichtvoorstelling geven. Aan de basis van de toren
bevinden zich dertig floodlights, 24 binnen en 6 buiten de
toren. Deze reageren op de windrichting en de
windsnelheid. Het lichtspel wordt bestuurd door een
personal computer in de voet van de toren.
Succes
De storende aanwezigheid van de onooglijke toren op een
prominente plek vormde de aanleiding voor deze
herbestemming. Met de uitvoering van het plan werd de
ergernis over de lelijke maar noodzakelijke toren definitief
omgezet in zijn tegendeel. De toren zelf bleef bestaan en
doet dienst als draagconstructie voor de lichtsculptuur. Aan
het succes van deze herbestemming droegen bij de
prominente ligging, het evenement van het dertig jarig
bestaan en tenslotte, vreemd genoeg, de onooglijkheid van
het bouwwerk. De kracht van deze herbestemming is
gelegen in het vernieuwende eindresultaat.

plattegrond
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Samenvatting sterke en zwakke punten
+ sterk; o neutraal; - zwak
+ respecteren van de bestaande kwaliteiten
+ De bestaande kwaliteiten zijn van een erg laag niveau,
ze worden terecht gemaskeerd.
+ herbestemde bouwwerk biedt een passende
huisvesting voor de nieuwe functie
+ Het karakter van de nieuwe functie sluit uitstekend aan
op de locatie.
+ toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie
van oud en nieuw
+ De storende aanwezigheid van de watertoren is de
inspiratiebron voor de intrigerende nieuwe functie.
o duurzaamheid van de herbestemming

aanzicht

Yokohama

