Nederlandse Watertoren Stichting

Jaarverslag 2019
1. Uitgangspunt en doelstelling
Voor de Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) is het een belangrijk uitgangspunt dat veel
watertorens uit een cultuur–historisch oogpunt gezien een zekere, meer of minder grote, waarde
bezitten. Deze waarde kunnen watertorens onder andere ontlenen aan hun symboolfunctie voor de
watervoorziening en aan hun architectuur, maar ook aan het feit dat zij in positieve zin beeldbepalend
zijn voor hun omgeving: de stad of het dorp waar ze staan.
De stichting heeft ten doel:
(artikel 2 van de statuten)
- het bevorderen van kennis over-;
- het inventariseren en documenteren van-, en
- het constructief meewerken aan mogelijk en uit cultuur–historisch oogpunt gezien wenselijk behoud
en beheer van
watertorens in Nederland, alsmede van hiermee ruimtelijk of functioneel één geheel vormende
bouwwerken, installaties en terreinen.
2. Samenstelling bestuur
In 2019 waren lid van het bestuur:
Drs. P. Nijhof (voorzitter)
Ir. H. Rienks (secretaris)
watertorenkenner en oprichter van de stichting
R. Postma
projectleider herbestemming bij BOEi
Ir. H.W. van der Veen
watertorenkenner en oprichter van de stichting
Het bestuur vergaderde in 2019 op 30 januari, 25 maart, 15 juli, 9 september en 25 november.
3. Financiën
3.1. Inkomsten, begunstigers
De inkomsten bedroegen in 2019 € 2.116 (in 2018 € 1.475). Aan de begunstigers is in 2019 opnieuw
een bijdrage gevraagd van tenminste €25. Van 50 begunstigers is €2.115 ontvangen. Hierbij zijn 1
grote begunstiger à €500, 1 waterleidingbedrijf en 1 gemeente.
3.2. Uitgaven
De uitgaven bedroegen in 2019 € 1.490 (in 2018 € 815). Ze waren lager dan de inkomsten in dat jaar.
Daardoor nam het vermogen van de stichting toe met € 626.
4. Publicaties
4.1. Nieuwsbrief "Watertorennieuws"
Het Watertorennieuws is in 2018 niet verschenen. Het bestuur van de stichting heeft enkele jaren
geleden besloten met de papieren nieuwsbrief te stoppen. Er zullen dus geen papieren nummers
meer verschijnen. Het is de bedoeling om het Watertorennieuws te laten terugkeren in de vorm van
een nieuwsbrief die per email zal worden verzonden.
4.2. Rapporten
In juni 2000 verscheen het rapport "Opties voor herbestemming van watertorens". In juni 1998
publiceerde de NWS het rapport "de beste Nederlandse watertorens, waardebepaling & selectie".
Deze rapporten zijn inmiddels uitverkocht.
4.3. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 is kort na de goedkeuring door het bestuur op de website geplaatst. Er is geen
apart papieren boekje meer gemaakt.

5. Website
Het internet is een veel geraadpleegde bron van informatie geworden. Betrouwbare informatie over de
Nederlandse watertorens mag op het internet dus niet ontbreken. De NWS heeft de taak op zich
genomen om ervoor te zorgen dat zulke informatie beschikbaar is. De geheel vernieuwde website van
de stichting is in december 2016 gereed gekomen en sindsdien via internet te raadplegen.
6. De NWS-collectie
Sinds de oprichting in 1990 is de NWS bezig met de vorming van een collectie. Deze collectie is sinds
eind 2016 onder gebracht bij BOEi in Amersfoort.
7. Bijeenkomsten
7.1. Begunstigersdag
Er is in 2018 geen begunstigersdag geweest.
7.2. Bijeenkomst watertoreneigenaren
De jaarlijkse bijeenkomst van watertoreneigenaren vond plaats op zondag 31 maart 2019 in de
watertoren van Vlaardingen.
7.3 Uitreiking Watertorenprijs 2019
Deze prijsuitreiking vond plaats in de watertoren van Zwijndrecht op woensdag 11 december 2019.
8. Watertorenprijs
Op een verzoek van de NWS in mei 1994 om een financiële bijdrage reageerde Delta Nutsbedrijven
met het voorstel om een jaarlijks toe te kennen prijs van ƒ1000 in te stellen voor degene die op de
beste of meest originele manier een watertoren een nieuwe bestemming heeft gegeven. De NWS
vond het een goed idee. Delta Nutsbedrijven stelde vervolgens enkele malen de prijs ter beschikking.
Later waren het ook andere waterleidingbedrijven. Het bestuur van de NWS treedt op als jury.
Graag wilde de NWS behalve geld ook een blijvend aandenken geven aan de winnaars. Een
plaquette van metaal en glas naar een ontwerp van Niko Hoebe is gekozen in 2000. In 2002 zijn tien
exemplaren vervaardigd. In oktober 2002 hebben alle winnaars van de Watertorenprijs uit de jaren
1994 tot en met 2002 hun plaquette ontvangen. Achter het glas in het midden is het jaartal te lezen,
waarin de prijs is gewonnen. Later zijn nog eens 10 exemplaren vervaardigd voor de even jaren 2008
tot en met 2026. In 2017 zijn vijf exemplaren gemaakt voor de oneven jaren van 2017 t/m 2025, omdat
de prijs voortaan weer jaarlijks wordt toegekend.
In 2001 is besloten de Watertorenprijs tweejaarlijks te maken. Sindsdien wordt de prijs alleen in de
even jaren toegekend. De overweging van het bestuur was dat er in twee jaar meer verbouwde
watertorens gereed zullen komen dan in één jaar. De kans op uitstekende kandidaten neemt dus toe.
Een bijkomend voordeel is dat het bedrag van de prijs met ingang van 2002 ruimschoots verdubbeld
kon worden van ƒ1.000 tot €1.000. Met ingang van 2014 is het bedrag van €1.000 vervallen wegens
gebrek aan een sponsor en bestaat de prijs voortaan alleen uit de eer en de plaquette. In 2016
besloot het bestuur om de prijs opnieuw jaarlijks te gaan toekennen. De prijs zal zodoende niet alleen
in de even jaren maar met ingang van 2017 ook weer in de oneven jaren worden toegekend.
De Watertorenprijs 1994 is toegekend aan de Culturele Raad Vlissingen voor het in de watertoren te
Oost-Souburg gevestigde Centrum voor Hedendaagse Kunst.
De Watertorenprijs 1995 is toegekend aan de Stichting Behoud Watertoren Schoonhoven voor de
grote inzet van het bestuur van deze stichting. Dat bestuur is er in geslaagd de restauratie van deze
watertoren met succes te voltooien.
De Watertorenprijs 1996 is toegekend aan de eigenares van de oude watertoren in Zaltbommel,
mevrouw M.H. Beetstra, voor de voorbeeldige wijze waarop deze vervallen toren is opgeknapt.
De Watertorenprijs 1997 is toegekend aan de Stichting De Watertoren te 's-Hertogenbosch, die al tien
jaar de watertoren in deze stad op een goede wijze voor een nieuwe bestemming heeft gebruikt.De
Watertorenprijs 1998 is toegekend aan de heer K.H. Greydanus, die zijn jongensdroom werkelijkheid
heeft laten worden door de watertoren in zijn woonplaats Sneek op 1 mei 1998 in gebruik te nemen
als kantoor voor zijn bedrijf.
De Watertorenprijs 1999 is toegekend aan de heer A.J.J. de Pagter, die de watertoren in Middelburg
en het erachter gelegen pompstation heeft laten opknappen en verbouwen tot kantoor en woning.
De Watertorenprijs 2000 is toegekend aan Marc en Lilian Speeckaert, die de watertoren te Kwadijk
hebben veranderd in een opmerkelijke woning.
De Watertorenprijs 2002 is toegekend aan noordwestzes architecten en ontwerpers voor de
watertoren in Alkmaar, die door dit bureau in 2002 als kantoor in gebruik is genomen.
De Watertorenprijs 2004 is toegekend aan Walter Juijn en Beatrijs Wouterse, die de watertoren in
Soest hebben laten verbouwen tot een prachtige woning.

De Watertorenprijs 2006 is toegekend aan Aad en Marijke de Wit, die hun watertoren in Moordrecht
hebben weten te veranderen in een bijzondere woning.
De Watertorenprijs 2008 is toegekend aan de eigenaren van de watertoren in Dordrecht, die van hun
toren een bijzonder hotel hebben gemaakt.
De Watertorenprijs 2010 is toegekend aan Anne-Marie Wegh en Werner Bremer voor hun toren in
Delft.
De Watertorenprijs 2012 is toegekend aan kunstenaar Jan van Munster die de watertoren van
Oost-Souburg heeft veranderd in een kunstwerk.
De Watertorenprijs 2014 is toegekend aan de BOEI en Natuurmonumenten voor de toren in Sint
Jansklooster, die veranderd is in een uitkijktoren voor De Wieden.
De Watertorenprijs 2016 is toegekend aan de eigenaar van de watertoren in Groningen.
De Watertorenprijs 2017 is toegekend aan BOEi voor de watertoren in 's-Hertogenbosch.
De Watertorenprijs 2018 is toegekend aan de eigenaar van de watertoren in Domburg.
De Watertorenprijs 2019 is toegekend aan Peter Plaisier, de eigenaar van de watertoren in
Zwijndrecht.
9. Vooruitblik
De nieuwe website is eind 2016 in gebruik genomen en het bestuur is bezig met plannen voor verdere
uitbreiding en verbetering ervan. Het bestuur is van mening dat het zinvol is om samen met alle
watertoreneigenaren veel voorkomende problemen aan te pakken zoals een te hoge WOZ-waarde,
vocht, insectenplagen en klagende buren. Graag wil de stichting zoveel mogelijk eigenaren er bij
betrekken. Om aan voldoende geld te komen, wordt aan de begunstigers een bijdrage van tenminste
€25 gevraagd. De belangrijkste beperkende factor voor de stichting blijkt overigens niet geld, maar
mankracht te zijn. Er zijn op dit moment niet genoeg vrijwilligers beschikbaar om alles aan pakken wat
zinvol lijkt. De stichting wil op korte termijn de uitgave van de nieuwsbrief herstarten en zal in 2020
opnieuw de watertorenprijs toekennen en de watertoreneigenarenbijeenkomst organiseren.
De NWS hoopt in de komende jaren in positieve zin een bijdrage te kunnen leveren aan de
instandhouding van uit historisch oogpunt gezien waardevolle bouwwerken van de watervoorziening.
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