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Nieuwetoekomstvoor
watertorensgloort
DeNederlandseWatertorenStichtingheeft80
watertorens.geselecteerddiezevoordraagtvoor
bescherming als rijksmonument. Deselectieis
eenrepresentatievedwarsdoorsnedevandecirca
255watertorensdieNederlandnog rijk.is.De
ministervanOnderwijs,CultuurenWetenschappen zalsamen metdeRijksdienstvoorde
Monumentenzorgopgrond vandeMonumentenwetdebeslissing moeten nemen.DeWatertorenStichtingvenvachtdatdebescherming
voorhetjaarzooz realiteitis.
Vanaf 1839 werden inNederland op
enigeschaalwatertorens gebouwd. In eerste
instantie ten behoevevandewatervoorziening vandestoomlocomotieven van hetsnel
groeiende spoorwegnet. Honderden exemplarenverrezendoor hethelelandopstationscomplexen.Dit typewatertoren viel
doorzijn geringeafmetingen inderegel
weinigop.Inmiddelszijn zevrijwel allemaalafgebroken. Demeest opmerkelijke
watertorens zijn dedrinkwatertorens.Vanaf
1856bouwde men ruim 260watertorens
voordecentrale drinkwatervoorziening.
Vanwegedeforse afmetingen en devaak
opvallendeplaats in het vlakkeHollandse

DewatertorenvanViancn,diesamenmetdievan
AalsmeerdoordeNederlandseWatertorenStichtingals
demeestwaardevolletoreninNederlandwordt
beschouwd.(Foto:HenkvanderVeen!

landschap beschouwden dewaterleidingbedrijven dewatertoten alshun visitekaattje
enbesteedden veelaandacht aanhet uiteilijk.Momenteel resteren ernogzo'n190.
Ongeveerdehelft hiervan isnogin gebruik.
Etstaan inNederland ooknogzo'n60
watertorens tenbehoevevandeindustrie.
Hetzieternietnaar uitdat in Nederland nogveelwatertorens gebouwd zullen
worden.Indedrinkwatervoorziening valt
dekeussindsdejaren vijftig steedsvaketop
hydrofoorinstallaties.
Omeenactueelenvolledigbeeldte krijgenvandeverschillendesoorten watertorens
enhun waaide,heeft deNedetlandseWateitotenStichtingalle bestaandewatettorens
nogeensgrondigbekeken.Infeite isdestichtingsindshaatoprichtingin 1990bezigmet
hetinventatiseren enonderzoeken vande
watettotens.Dooijaarlijks dewatertorenprijs
toetekennenprobeertzekwalitatiefhoogwaaidigeheibestemmingen vandezetorens
testimuleren.Deafgelopenjaren werktede
stichting intensiefsamen methetvoormalige
Projectbureau IndusttieelErfgoedende
Rijksdienst voordeMonumenrenzorg.De
stichtingziethet liefstedatdewatertorensals
watertoren blijven functioneren. Verschillendedrinkwatcrlcidingbedrijven doendatook,
maarhun aantalneemtgestaagaf
VoordeRijksdienstvootdeMonumentenzorgkwamen watertorenspasinbeeld bij
hetbeginvanhetMonumenten InventarisatieProject(MIP)indejaren 1986-1993.
Watertorens kregenvanafdietijd insneltreinvaarterkenningenwaardering.Beschermingvanrijkswegegeschiedt tot nu toeinde
regelopad-hoebasis.Mededaaromachtde
NedetlandseWatettorenStichtinghaatselectieopbasisvankwaliteit vangrootbelang.
Ruim tienjaaieetderwashet ProjectbureauIndusttieel Eifgoed opgericht, datzich
ookmet watertorens ging bezighouden.
Duidelijk wasdat demeeste watertorens
hun functie voorde drinkwatervoorziening
zouden verliezen.Buiten gebiuik gestelde
watertoiensweiden steedsvakerdooide
waterleidingbedrijven 'opde markt
gegooid',pet stuk ofmet meeidere tegelijk.
HetProjecrbureau Industrieel Erfgoed koos
dewarertoiens uit vooreenstudienaar de
mogelijkheden van heibestcmming.Twee
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rapporten waten het resultaat, overwaardebepalingenselectieenerzijds enoverherbestemming andeizijds. DeNederlandse
Watettoren Stichting legdehier dezezomer
eenderderapport bij,eensoort landelijke
herijking vandereedsverrichteselecties.
Dekleinereprovincies endegrotestedenzijn inmiddels klaar met het selecteren
vanmonumenten diebeschetmingverdienen.Dit Monumenten SelectieProject
vormt het vervolgophetgenoemdeMIP.
Eind volgendjaar moet deselectiein heel
Nederland afgerond zijn. Uiteindelijk moet
ereendwarsdoorsnede overblijven van het
completeindustriëleerfgoed vanNederland,
inclusiefdewarertorens. DeRijksdienst voor
deMonumentenzorg gaat deregievoeren
vandezelandelijke selecrie.Ook indit kadei
acht deNederlandse Watettoren Stichting
haaiselectievan belang.In piincipe moet
iedcitijksmonument ouder dan 50jaar zijn.
MaardeNederlandse Watettoien Stichting
heeft diegrens niet zostrenggetrokken.Van
de80toiensdiezewilbehouden, zijn ei
ciica20jongeidan 50jaai.Opdit moment
hebben ongeveei20watertotensdestatus
van rijksmonument.

Waardebepaling
Bijdebepaling vandewaardevande
watettorens keekdeNedetlandse Watertoren Stichting naar de cultuurhistorische
waarde vanhet bouwweik(onder meer hoe
ouder,destewaardevoller),dearchirecruurhisrorische waarde (invloed vandeArtDéco
tot deAmstcidamseschool),dedirecte
omgevingwaatvandewatettoren deel uitmaakt,degaafheid vanhet bouwwerk ende
zeldzaamheid ervan.Demeesrewatertorens
halen volgensdepuntentelling diede
NederlandseWatertoren Stichting hanteert,
niet meerdan 20punten. Uitschieters vormen dewatertorens vanSchimmert (uit
1927),Hilversum (1926), Boskoop(1908),
Wormerveer (1907),Emmelootd(1959),
Baiendiecht(1912),Eindhoven (1970)enGroningen (1908). Vetbovenaan staan opeen
gedeeldeeetsteplaats dewatettotens van
Vianen (1908)enAalsmeer (1928). f
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