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WATERTOREN NIEUW-LEKKERLAND



MAAK VAN EEN 
WATERTOREN 
GEEN WONING.GA 
WONEN IN 
EEN WATERTOREN



De watertoren in Nieuw-Lekkerland 
is gebouwd in 1915. De toren heeft 
een zeshoekige vorm en bestaat uit 
een betonskelet met een invulling 
van metselwerk. Het uitzicht vanuit 
de toren is prachtig. Aan de éne kant 
van de toren kijk je over de Lek, 
aan de andere kant over het oer-
Hollandse polderlandschap met de 
vele molens. In 2012 kochten twee 
bewoners van het dorp Nieuw-
Lekkerland de watertoren om er in 
te wonen. Ze vroegen ons bureau 
om een ontwerp te maken voor de 
herbestemming.





OUDE TEKENING UIT 1915







BESTAANDE SITUATIE



BESTAANDE SITUATIE VOOR DE VERBOUWING

LEKKAMERTWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND



LOCATIE



PROGRAMMA 
VAN EISEN



EERSTE 
PROGRAMMA 
VAN EISEN

Begane grond 
entree, berging, 
tuinkamer 
(dubbele hoogte)

Eerste verdieping 
woonkamer, eetkamer, 
keuken woning 1

Tweede verdieping 
slaapkamers, 
badkamer woning 1

Derde verdieping 
slaapkamers, 
badkamer woning 2

Vierde verdieping 
woonkamer, eetkamer, 
keuken woning 2

Lekkamer 
biljartzaal

Waterbassin 
zwembad

AANGEPAST 
PROGRAMMA 
VAN EISEN

Begane grond 
entree, berging, 
tuinkamer 
(dubbele hoogte)

Eerste verdieping 
woonkamer, eetkamer, 
keuken woning 1

Tweede verdieping 
slaapkamers, 
badkamer woning 1

Derde verdieping 
slaapkamers, 
badkamer woning 2

Vierde verdieping 
woonkamer, eetkamer, 
keuken woning 2

Lekkamer  
geen

Waterbassin 
geen



AANGEPAST PROGRAMMA TWEE BOVENSTE VERDIEPINGEN VERVALLEN



ONDERZOEK 
GEVEL



EERSTE GEDACHTE (1 INGREEP)



EERSTE GEDACHTE (KLEINE RAMEN)





MAQUETTE STUDIE





ANALYSE 
GEVEL



KARAKTER VAN DE WATERTOREN



DE GEVEL IS OPGEBOUWD UIT SEGMENTEN



ALS JE DE RAMEN DOORZET VORMEN ZE 
EEN DAMBORD PATROON

KARAKTERISTIEK ZIJN DE 
RUITVORMIGE RAMEN IN DE GEVEL



MAAR ALS WE OP ALLE MOGELIJK POSITIES RAAMOPENINGEN MAKEN, 
WORDT HET MOTIEF TE BEPALEND…



DE MOGELIJKE POSITIES VAN DE NIEUWE RAAMOPENINGEN 
DIE WE WILLEN MAKEN



DE RAAMOPENINGEN MOETEN ALS HET WARE OM 
DE RUITVORMIGE RAMEN HEEN DANSEN



ONDERZOEK 
PLATTEGRONDEN

UITZICHT
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UITZICHT PER VERDIEPING



entree

Begane grond: entree/ terras

terras

uitzicht rivier uitzicht rivier

Eerste verdieping: woning 1 Tweede verdieping: woning 1

Derde verdieping: woning 2

uitzicht polder

Vierde verdieping: woning 2 Vijfde verdieping: biljartzaal

uitzicht polder

Posities van de ramen en de woningplattegronden worden bepaald  door het uitzicht. Het 
trappenhuis blokkeert het zicht op het dorp (het minst mooie uitzicht)

entree

Begane grond: entree/ terras

terras

uitzicht rivier uitzicht rivier

Eerste verdieping: woning 1 Tweede verdieping: woning 1

Derde verdieping: woning 2

uitzicht polder

Vierde verdieping: woning 2 Vijfde verdieping: biljartzaal

uitzicht polder

Posities van de ramen en de woningplattegronden worden bepaald  door het uitzicht. Het 
trappenhuis blokkeert het zicht op het dorp (het minst mooie uitzicht)

entree

Begane grond: entree/ terras

terras

uitzicht rivier uitzicht rivier

Eerste verdieping: woning 1 Tweede verdieping: woning 1

Derde verdieping: woning 2

uitzicht polder

Vierde verdieping: woning 2 Vijfde verdieping: biljartzaal

uitzicht polder

Posities van de ramen en de woningplattegronden worden bepaald  door het uitzicht. Het 
trappenhuis blokkeert het zicht op het dorp (het minst mooie uitzicht)

entree

Begane grond: entree/ terras

terras

uitzicht rivier uitzicht rivier

Eerste verdieping: woning 1 Tweede verdieping: woning 1

Derde verdieping: woning 2

uitzicht polder

Vierde verdieping: woning 2 Vijfde verdieping: biljartzaal

uitzicht polder

Posities van de ramen en de woningplattegronden worden bepaald  door het uitzicht. Het 
trappenhuis blokkeert het zicht op het dorp (het minst mooie uitzicht)

entree

Begane grond: entree/ terras

terras

uitzicht rivier uitzicht rivier

Eerste verdieping: woning 1 Tweede verdieping: woning 1

Derde verdieping: woning 2

uitzicht polder

Vierde verdieping: woning 2 Vijfde verdieping: biljartzaal

uitzicht polder

Posities van de ramen en de woningplattegronden worden bepaald  door het uitzicht. Het 
trappenhuis blokkeert het zicht op het dorp (het minst mooie uitzicht)

entree

Begane grond: entree/ terras

terras

uitzicht rivier uitzicht rivier

Eerste verdieping: woning 1 Tweede verdieping: woning 1

Derde verdieping: woning 2

uitzicht polder

Vierde verdieping: woning 2 Vijfde verdieping: biljartzaal

uitzicht polder

Posities van de ramen en de woningplattegronden worden bepaald  door het uitzicht. Het 
trappenhuis blokkeert het zicht op het dorp (het minst mooie uitzicht)





CONSTRUCTIE
DEEL 1 



HOOFDCONSTRUCTIE

CONSTRUCTIE TBV. VLOER



PLATTEGRONDEN



DOORSNEDE MET DE INDELING EN HOOGTEMATEN



PLATTEGROND MET UITZICHT – TUINKAMER 0.000+



PLATTEGROND MET UITZICHT – PANTRY 3.250+



PLATTEGROND MET UITZICHT – WONING 1 SLAAPVERDIEPING 6.500+



PLATTEGROND MET UITZICHT – WONING 1 WOONVERDIEPING 9.750+



PLATTEGROND MET UITZICHT – WONING 2 WOONVERDIEPING 13.000+



PLATTEGROND MET UITZICHT – WONING 2 SLAAPVERDIEPING 16.250+



INVULLING 
GEVEL





SCHETSMAQUETTE





REFERENTIEBEELDEN HOUTEN FRAME



STUDIE HOUTEN FRAME MODEL 1:1

STUDIE HOUTEN FRAME MET MAQUETTE
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CONSTRUCTIE
DEEL 2 



DE CONSTRUCTIE IS ONTWORPEN ZODAT HET ZICHTBAAR IS. DE NIEUWE 
HOUTEN BALKEN DRAAIEN MEE MET DE RICHTING VAN DE PLATTEGRONDEN.





















JURYRAPPORT 
WATERTORENPRIJS 2020



Herbestemming van de watertoren van Nieuw-Lekkerland 
De watertorenprijs 2020 gaat naar de transformatie van de toren 
van Nieuw-Lekkerland tot twee woningen, zo besloot het bestuur 
van de Nederlandse Watertoren Stichting unaniem. De water-
toren prijs wordt eens per jaar uitgereikt aan de eigenaren van de 
beste, recent opgeleverde herbestemde watertoren, in dit geval 
de neven Sven en Lennart de Jong. Ze wisten in 2010 de toren, 
die ze uit hun jeugd goed kenden omdat ze erin speelden, te 
verwerven voor een redelijk bedrag van rond de 200.000 Euro. 
Vervolgens hebben ze de toren vrijwel geheel in zelfwerkzaam-
heid verbouwd voor een bedrag vergelijkbaar aan de kosten van 
de aankoop. De toren en de buitenruimte zijn door de neven en 
hun echtgenotes geheel naar eigen smaak ingericht en passen 
de gezinnen met hun kinderen als een handschoen. De basis van 
de geslaagde herbestemming wordt gevormd door het uiterst 
krachtige ontwerp van Ruud Visser en Fumi Hoshino. Grote 
verdiepingshoge raampartijen gericht op het uitzicht over de 
rivier de Lek en de polder dragen bij aan de kwaliteit van de 
ruimten in de toren en sluiten naadloos aan bij het robuuste 
uiterlijk. Het is bijzonder verfrissend om te zien dat een inspi-
reren de herbestemming op economische wijze gerealiseerd 
kan worden. 

De watertoren van Nieuw-Lekkerland werd in 1915 gebouwd 
door aannemersbedrijf Visser & Smit uit Papendrecht naar 
ontwerp van Arie Visser. Visser & Smit bouwde 23 watertorens 
voornamelijk in Zuid-Holland en Brabant. De 34 meter hoge 
toren heeft een betonnen holbodemreservoir met een inhoud 
van 400 m3 dat is geplaatst op een betonnen draagskelet. Het 
skelet is dichtgemetseld, zodat er sprake is van een gesloten 
zeshoekige onderbouw. In het centrum van de helft van de 



dichtgemetselde vlakken zitten kleine vierkante raampjes die op 
hun punt staan. Dat is de enige frivoliteit in het uiterlijk, voor het 
overige is de toren strikt functioneel. 
De toren is gebouwd aan de voet van de Lekdijk en markeert 
het begin van de bebouwde kom aan de oostkant van Nieuw-
Lekkerland. Mede door zijn ligging aan de Lek en de witte kleur 
is de toren van ver zichtbaar, het is een karakteristiek 
oriëntatiepunt voor de wijde omgeving. 
De aanpassingen ten behoeve van de nieuwe functie passen 
uitstekend bij de toren en faciliteren tegelijkertijd de nieuwe 
functie. Het meest in het oog springen de ramen. De raam-
openingen sluiten aan bij de bouwkundige structuur van de toren 
en vervangen ofwel een heel dichtgemetseld segment van zo’n 
zes bij viereneenhalve meter ofwel ze vervangen een lang-
gerekte strook aan de zijkant over de volle hoogte van het dicht-
gemetselde vlak. De verdiepingshoge puien bieden de bewoners 
een spectaculair uitzicht en voorkomen dat de ruimten een 
claustrofobisch karakter krijgen, wat in watertorens nog wel 
eens het geval kan zijn. De onderbouw van de toren kent van 
oorsprong drie verdiepingen van elk ruim 6 meter hoog. Tussen 
de bestaande vloeren zijn nieuwe vloeren gemaakt, na de ver-
bouwing is er sprake van zes verdiepingen met daarboven, 
direct onder het reservoir, de lekvloer. Beneden bevinden zich 
de gezamenlijke entree en een werkplaats. De drie verdiepingen 
daarboven vormen de ene woning, de bovenste drie verdiepingen 
de andere. De typerende vierkante raampjes zitten net boven of 
onder de nieuwe vloeren en vormen een karakteristiek detail in 
het interieur. Gedurende de uitvoering is het ontwerp op hoofd-
lijnen gevolgd. Onder meer vanwege de gewijzigde woonwensen 
van de beide neven zijn aanpassingen gepleegd die hier en daar 
tot een wat minder sterk functioneel en ruimtelijk concept 



hebben geleid. Daar staat tegenover dat de basisingrepen zo 
sterk zijn dat de overall kwaliteit overeind blijft én dat de 
bewoners enorm trots kunnen zijn op hun geheel zelf gereali-
seerde woningen die perfect aansluiten bij hun wensen. 

Watertorenprijs 
De watertorenprijs wordt eens per jaar uitgereikt aan de eige-
naar van een watertoren die recent de beste herbestemming 
realiseerde. De prijs bestaat uit de eer en een plaquette. De 
watertorenprijs is ingesteld om het kwaliteitsniveau van her-
bestemmingen van watertorens te bevorderen door goede 
voorbeelden voor het voetlicht te brengen. 

Beoordelingscriteria 
Het bestuur van de Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) 
hanteert de volgende vier criteria bij het vaststellen van de 
kwaliteit van de herbestemming: het respecteren van de 
bestaande kwaliteiten; de meerwaarde van de herbestemming: 
is er sprake is van een toegevoegde kwaliteit die berust op de 
combinatie van oud en nieuw; de functionaliteit van de her-
bestem ming, ofwel is er sprake van een passende huisvesting 
voor de nieuwe functie in het herbestemde bouwwerk en 
tenslotte de duurzaamheid van de herbestemming. 

‘Maak van een watertoren geen woning maar ga wonen in een 
watertoren’ was de insteek waarmee de ontwerpers hun plan 
ontwikkelden. Dat is precies de kracht van deze herbestemming. 

Oktober 2020 
Nederlandse Watertoren Stichting 
www.watertorens.nl / info@watertorens.nl
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