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Leerdam: Watertoren met twee dienstwoningen (1929). 
 

Object en ensemble:  
De watertoren (in de blauwe cirkel) met de dubbele dienstwoning op het restant (rood 
omlijnd) van het oorspronkelijke terrein van de vm Leerdamsche Waterleiding. Op het 
terrein bevinden zich links van de watertoren nog waterkelders.  
Het adres is Oude Schaik 2a. Het watertorenterrein ligt langs de spoorweg Gorkum-Tiel, 
dichtbij de oude binnenstad van Leerdam. De toren is in 2009 uit gebruik genomen. 
Er is een beschrijving van Ir Arie Visser, de architect,  uit 1930 waarin de net 
opgeleverde toren is beschreven. Er zullen hieronder gedeelten geciteerd (in cursief) 

worden. 
 

Gebiedsgerichte elementen: 
De watertoren is één van de markante herkenningspunten in het waterfront van 
Leerdam, naast de Grote kerk en de koepel van het Hofje van mevrouw Van Aerden. 
 

 
 

Aanleiding:  
Melding van mevrouw A. Gut uit Rumpt.  
De huidige eigenaar, drinkwaterbedrijf Oasen, waarin de vm Leerdamsche Waterleiding is 
opgenomen, heeft een sloopvergunning aangevraagd en heeft het terrein met opstallen 
te koop aangeboden. De dubbele dienstwoning is daarbij niet inbegrepen, aangezien die 
reeds eerder uitgepond is. 
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Beschrijving situatie: 
De toren die vroeger te midden van boomgaarden stond, ligt nu in de hoek van een 
nieuwbouwwijk. Deze wijk is gebouwd op de voormalige gronden van het Waterleiding 
terrein, waar de productiegebouwen van de Waterleiding lagen.    
Na afbraak van de toren en de waterkelder zouden op het vrijgekomen terrein woningen 
gebouwd kunnen worden in aanvulling van de reeds gebouwde woningen. Echter de 
dubbele dienstwoning valt buiten de afbraak- en nieuwbouwplannen omdat de eigenaren 
niet willen verkopen. 
 

Bouwtechnische toestand: 
De toren toont enig achterstallig onderhoud en aantal lelijk opgelapte delen in het 
betonwerk. In de betonnen onderrand van het reservoir is wat wapening vrijgekomen 
door wegbrokkelend beton. De toren is ontworpen op eenvoudig onderhoud: Het 

betonwerk van den toren is niet afgepleisterd, maar zoodanig gestort, dat voldoende 

zekerheid tegen noodlottige weersinvloeden is verkregen.  
De twee woningen onder één kap zijn goed onderhouden. Het metselwerk van deze 
dubbele dienstwoning is uit dezelfde geelgrijze baksteen opgetrokken als de 
baksteenvulling van de toren. 
 

         
 
Beschrijving: 
De beschrijving van ir Arie Visser is als volgt: 
‘(er) is een eenvoudige toren te ontwerpen, die geen schril contrast vormt met de 

betrekkelijk nederige gebouwen van het stadje Leerdam en zich tegelijk zoveel mogelijk 

aanpast door kleur en vooral door het silhouet aan de fleurige landelijke omgeving.’ 

‘ Als hoofdconstructie werd een geraamte van gewapend beton ontworpen, bestaande uit 

een tiental stijlen(…) Het getal 5 wordt in het planten- en dierenrijk veel gevonden! 

Zowel bij bloemen als bij lagere zeedieren ziet men den vijf- en tienhoek veel als 

grondmotief, waar hij belangrijk bijdraagt tot den schoonen vorm en de harmonie..’ 

‘Tevens past de toren zich (…) aan bij het stadje, dat bij een plomper silhouet teveel zou 

worden doodgedrukt.’ 
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De externe traptoren is bedoeld om het kantoor op de eerste verdieping te bereiken. Ook 
verleent dit element de toren een levendig silhouet. Rondom heeft het kantoor ramen. 
Interessante details: het balkon halverwege het reservoir, bedoeld om de vlag uit te 
steken, de waterspuiers die het water van de omloop van de uitkijktoren ca. 35 meter 
omlaag spuien (inmiddels via een regenpijp geregeld ivm overlast bij de dienstwoningen) 
en de uitkijktoren zelf die via een klimschacht door het betonnen reservoir bereikbaar is.  
De verticale betonconstructie geeft de toch brede toren een slank aanzicht. 
 

Naast de entree van de toren is in 1930 een 
gedenkmozaïek van A.D Copier herplaatst, dat 
in 1925 in de oude watertoren was 
aangebracht. 
De tekeningen van de watertoren zijn destijds 
aan Berlage voorgelegd, die zijn waardering 
hierover heeft uitgesproken. 
 
De dubbele dienstwoning is eenvoudig 
vormgegeven. Beide delen zijn inmiddels 
intern ingrijpend gerenoveerd en aangepast 
aan moderne eisen.  

 

Bestemmingsplan:  
De toren is opgenomen in het bestemmingsplan Leerdam Oost uit 1999 met de 
bestemming bedrijfsdoeleinden nutsvoorzieningen. Er is een nieuw bestemmingsplan in 
voorbereiding. Zie bijlage voor een uitsnede van de plankaart. 
 

Waardering: 
Dit is geen “neutrale” toren, zoals Visser het zelf zegt, waarbij ‘de bouwmeester zonder 

innerlijke ontroering, zonder liefde heeft gewerkt,(…) maar ook geen ‘Neo Barok’. 
De toren meet bijna 52 meter hoog en binnenwerks 9 meter diameter Het is beslist een 
markante toren die in het silhouet van Leerdam al sinds 1930 een duidelijke en 
herkenbare maar niet overheersende rol speelt. De citaten van ir Visser maken duidelijk 
waarom het ontwerp van deze toren heel geslaagd is. Het is een goed voorbeeld van een 
zorgvuldig ontworpen watertoren, gerealiseerd als een onbewerkte betonconstructie (dus 

ruiger en ’t bouwwerk monumentaler is) met baksteenvulling en zorgvuldige 
detailleringen in elementen als ramen, vlaggenbalkon, betonconstructie. Het mozaïek van 
Copier is bijzonder. Te midden van zijn tijdgenoten is dit een toren met onbetwistbare 
architectonische kwaliteiten en karakteristieker dan menig kerktoren uit die tijd. 
De watertoren is beeldbepalend voor de wijde omgeving en beeldbepalend in het 
stadsgezicht van Leerdam. Afbraak van de toren is een verlies van dit industriële 
monument en een zware aanslag op het beeld van Leerdam waar het een harmonieuze 
plaats inneemt. De toren is als object en als beeld in het stadssilhouet van 
onvervangbare cultuurhistorische en architectonische waarde. 
 

Aanbeveling: 
De toren verkeert in een redelijke conditie. De sloopvergunning kan niet gebaseerd zijn 
op bouwvalligheid, onderhoudsgevoeligheid of hoge renovatiekosten. Sloop is in feite ook 
een hoge kostenpost, die uit de voorziene woningbouw moet worden bekostigd. De bouw 
van woningen zoals in het nieuwe wijkje rondom de toren is niet de best haalbare 
oplossing.  
Daarom is het de moeite waard om te onderzoeken of de toren onderdeel kan uitmaken 
van een woon/werkcomplex, dat aan de westzijde van de toren tot ca 3-hoog gebouwd 
kan worden, verbonden met de verdiepingen in de toren. De toren is inwendig goed aan 
te passen door het inbouwen van isolerende wanden. Zodra uit een zorgvuldig en 
onafhankelijk herbestemmingonderzoek blijkt dat het behoud van de toren economisch te 
onderbouwen is, kan Leerdam zijn markante toren behouden. Een bezwaar tegen de 
sloopvergunning is dus op zijn plaats. 
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Deel van bestemmingsplankaart betreffende het Watertoren terrein 

   
 

  
 


