
Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 Heeft U een watertoren te koop? De watertoren van Werkhoven: van bedrijfsfunctie naar woonfunctie Samenvatting In dit artikel geeft de auteur in hoofdlijnen aan hoe de drinkwaterleidingin het zuidelijke deel van de provincie Utrecht in de dertiger jaren totontwikkeling komt. Hij gaat in op de plaats van een watertoren in eendrinkwaterleidingsysteem. Hij beschrijft een aantal zaken van de bouwvan de toren van Werkhoven waarbij blijkt, dat er lokale bouwmensen aante pas zijn gekomen. Er is een verband tussen de toren van Werkhoven endie van Lopik. Tevens is er een relatie met de watertoren van Mijdrecht.Na ruim 50 dienstjaren is de watertoren van Werkhoven zoals zoveelandere watertorens in Nederland, buiten gebruik gesteld. Dit kan dooreen gewijzigde bedrijfsvoering bij de waterleidingbedrijven onder meerdoor winning binnen een

kleiner verzorgingsgebied en lokale pompstati-ons. De toren van Werkhoven wordt echter, mede gelet op de cultuur-historische waarde, niet afgebroken. De auteur beschrijft tenslotte deverkoop van de toren aan een particulier met als bestemming woondoel-einden. Inleiding Water tapt U zo uit de kraan. U rekent er op, dat u er over kunt beschik-ken, dag en nacht, jaar in, jaar uit. Water is een primaire levensbehoefte,voor zowel mens als dier en plant. Maar dan moet het water wel aan be-paalde kwaliteitseisen voldoen. U vertrouwt er dus blindelings op, dat uw drinkwaterleidingbedrijf diekwaliteit en dus gezond water levert. U kunt vandaag de dag niet zelf inwater gaan voorzien zoals men dat vroeger deed. U kunt niet meer letter-lijk naar de pomp lopen, naar uw eigen waterton gaan, desnoods als u datallemaal teveel moeite is, water gaan scheppen uit bijvoorbeeld de Krom-me

Rijn als u daar vlak bij zou wonen. Hoeveel water u per dag verbruikt, merk u een beetje als u met tent ofcaravan op een camping staat. Alleen al voor het koken, afwassen en watkleren wassen moet er vele keren per dag naar de kraan gelopen worden.Tel daar nog bij het toiletbezoek en het douchen. Zo ongeveer dezelfde





Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 11 een rendabele exploitatie van een waterleidingbedrijf te komen moet menkunnen leveren aan minimaal een bepaalde hoeveelheid afnemers en diewaren in de steden natuurlijk eerder en dichter bij elkaar te vinden dan ophet platteland. De verslechtering van het oppervlaktewater in de dorpenen kleinere gemeente bracht gemeenten op de gedachte om dan toch maarsamen een drinkwaterleidingbedrijf te starten. Een goed functionerende drinkwatervoorziening is, historisch gezien,mede te danken aan artsen, die - zoals gezegd - gezondheid en water metelkaar in verband brachten. Maar het is ook dank zij bestuurderen, die -soms tegen de stroom in - aan die oproepen van artsen gehoor gaven. Enook dank zij technici, die adviezen gaven, zoals prof. ir. Chr. K. Visser,hoogleraar in Delft, dat deed aan het provinciale bestuur van Utrecht.

Ontwikkeling watervoorziening Zoid-Utrecht De ontwikkeling van een drinkwatervoorziening voor het zuidelijke ge-deelte van de provincie Utrecht kwam in het begin van de jaren dertig opprovinciaal niveau aan de orde, omdat in dit gebied niet (meer) in behoor-lijk drinkwater kon worden voorzien. Veel steden en ook enkele niet-stedelijke gebieden hadden in die tijd al waterleiding, zoals bijvoorbeeldAmsterdam sedert 1853, Den Helder vanaf 1856 met de eerste voor dedrinkwatervoorziening in Nederland gebouwde watertoren en, zoals ge-noemd, Utrecht in 1883. De ontwikkeling van de drinkwaterleiding wasrond 1930 in Nederland op zijn hoogtepunt. Omstreeks die tijd waren al150 watertorens in bedrijf. In het jaar 1932 kreeg het ingenieursbedrijf Mabeg' te Utrecht van deprovincie Utrecht opdracht voor een onderzoek naar de mogelijkhedenvan een drinkwatervoorziening, eerst

alleen voor het westelijke gedeelteen korte tijd later ook voor het oostelijke gedeelte van het zuidelijke deelvan de provincie Utrecht. Zoals elders in landelijke gebieden ook hetgeval was, luidde het advies, dat alleen gemeentelijke samenwerking konleiden tot een rendabele en betrouwbare openbare drinkwaterleidingvoor-ziening. In 1934 volgde de oprichting van de Stichting DrinkwaterleidingZuid-UtrechtHet verzorgingsgebied van de genoemde stichting was te onderscheiden in Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven.



Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 12 Zuid-Utrecht West en Zuid-Utrecht Oost(ook wel aangeduid met Zuid/Oost). Zuid-Utrecht West omvatte uiteindelijk - afge-zien van latere gemeentelijke herindelin-gen - de gemeenten Lopik, Jaarsveld, Willi-ge-Langerak, Benschop, Hoenkoop enPolsbroek. Dit gebied werd bediend vanuitde watertoren te Lopik, die daarin centraalgelegen is. Het gebied Zuid-Utrecht Oost omvatteuiteindelijk de gemeenten Wijk bij Duur-stede, Bunnik, Odijk, Werkhoven, Lang-broek, Houten, Schalkwijk, Tuil en 't Waalen Cothen. In dit deel van het verzorgings-gebied stond de toren van Werkhovencentraal om water te leveren. Teven wer-den kleine delen van de gemeenten Haast-recht, Jutphaas, Vreeswijk en Willeskopbediend. De toren van Lopik, die nog in bedrijf is,ligt 18 kilometer verwijderd van het oor-spronkelijk enige waterwinpunt, het pomp-station

Schalkwijk/Vreeswijk. De torenvan Werkhoven staat er 12 kilometer van-daan. Tussen het pompstation en de torensliggen kabels voor de automatische mel-ding ter regeling van de watervoorzieningvanuit het pompstation naar de torens enkabels voor de telefoonverbindingen. Zomelden de torens aan het pompstation w- DD Oostgevel van de watertoren te Werkhoven.Fragment uit de bestektekening(WMN blad nr. T-08/5, 24-6-69) JL CXJSTGEVEL J



Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 13 anneer en nog 100 kubieke meter in het reservoir aanwezig is. De reinwa-terpomp van het pompstation pompt dan water uit de voorraadkelder enstuwt het water door een leiding naar de toren. De waterstand in het re-servoir wordt via de kabels aan het pompstation gemeld. Bij de hoogsttoelaatbare stand geeft de toren een signaal, waarop de reinwaterpompautomatisch wordt gestopt. De stand van het water in het reservoir van de toren wordt ook aan hetpompstation gemeld, zodat men daar steeds een beeld heeft van het water-verbruik in de betreffende regio. In het pompstation is via een automatische regeling de voorraadkeldergekoppeld aan de ruwwaterpomp. Als het waterniveau van de voorraad-kelder tot een bepaald minimum is gedaald, wordt de ruwwaterpomp inge-schakeld. Die zuigt het water uit de putten die men in de grond

heeftgemaakt en perst het door filters om zo de voorraadkelder te vullen. Is devoorraad in de kelder op voldoende niveau, dan stopt de ruwwaterpomp.Op deze manier heeft de toren van Werkhoven, tot hij werd afgekoppeld,in het waterleidingsysteem gefunctioneerd. Functies van watertorens Een watertoren heeft in een drinkwaterleidingsysteem twee belangrijkefuncties. De eerste functie is het leveren van voldoende en constante drukin het gehele leidingennet naar de gebruikers; dit is een expansiefunctie,voor het opvangen van drukschommelingen. De tweede functie is die vanbuffer voor het opvangen van pieken in het waterverbruik. Door de hoogte van het water boven de grond ontstaat vanwege dezwaartekracht onder aan de leiding die uit het reservoir komt een druk.Die druk is afgerond 1 atmosfeer per 10 meter waterkolom. De waterdruk,benodigd voor een goede

watervoorziening naar de kranen van de gebrui-kers, ligt rond 3 atmosfeer. Het waterniveau in het reservoir moet derhal-ve minstens 30 meter boven het laagste punt van het leidingnet liggen. Demeeste watertorens voor uitgestrekte plattelandsnetten zoals in Werkho-ven, hebben hun reservoir voor de benodigde druk op een hoogte tussende 35 en 40 meter, soms 45 meter. In meer stedelijke gebieden geeft eenhoogte van 25 tot 30 meter al voldoende druk in het hele leidingennet, ookbij diegenen die, zoals dat heet, aan het eind van de leiding zitten. Hogeregebouwen kunnen hiermee niet bediend worden; zij moeten eigen voor-zieningen hebben. Pieken in het waterverbruik treden op als bijvoorbeeld iedereen de





Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 15 gebouwde reinwaterbassins van veelal grotere omvang dan de &quot;kleine&quot; 400m' van de watertoren. De verfijnde elektronica met al of niet via compu-ters bestuurde regelsystemen maken dat de signaleringen en regelingensneller, nauwkeuriger en met kleinere apparatuur uitgevoerd kunnenworden, waarbij de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de watervoorzie-ning gegarandeerd blijven. De Nederlandse watertoren heeft zijn langste tijd gehad. Voor zovertorens nog in gebruik zijn voor de watervoorziening hebben ze in de eersteplaats een expansiefunctie en slechts ten dele een bufferfunctie. Signalement van de watertoren in Werkhoven De toren in Werkhoven is, evenals die van Lopik, in opdracht van de Stich-ting Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht ontworpen en gebouwd door hetIngenieursbureau Mabeg te Utrecht. De naam Mabeg is

met veel waterto-rens verbonden. Voor zover viel na te gaan is ir. .1. Gerber uit Bussumindertijd de ontwerper geweest. De toren ligt in de gemeente Bunnik aan de Wa-tertorenweg en is kadastraal bekend als Gemeen-te Werkhoven, sectie C nr. 564. Het bouwjaar is1937. Het terrein heeft een oppervlakte van0,1490 ha (14 are, 90 ca). De doorsnede van de toren meet 10,50 x 10,50meter. De top van het dak ligt op 43 meter bovende grond. Kenmerkend voor het signalement ishet vierkante uiterlijk. Wiskundig gezien is dievorm het omgeschreven vierkant van de buitencir-kel van het reservoir. Hij heeft een dubbel, cirkelvormig betonnenreservoir met een inhoud van 360 m'. De onder-kant van het vat ligt op circa 28 meter boven degrond. De hoogste waterstand in het vat ligt opcirca 35 meter. Het reservoir heeft een hoogte, zou wilt diepte, van circa 7 meter en een grootstediameter van

ruim 9 meter.Midden in dit reservoir is een cirkelvormige wand Overzicht verstrekt door ingenieursbureau Mabeg van door hen ontworpen en gebouw- de watertorens: 1928 Breukelen 1934 Den Bommel 1938 Doetinchem 1923 Hardinxveld 1915 Hazerswoude 1910 Heinenoord 1929 Klaaswaal 19.36 I,opik 1937 Mijdrecht 1925 Sassenheim 1941 Sommelsdijk 1925 Utrecht 1928 Wassenaar 1937 Werkhoven 1926 Winterswijk 1952 Zandvoort 1928 Zoetermeer









Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 19 Bouwers aan de voel van de toren (1937). Foto ter beschikking gesteld door mevr. J.M.van Wijk-Maton te Cothen. schoonzusters. De volgende generatie treffen wij ook aan bij de bouwers. Zo brengt dehier boven genoemde Hannes van den Linden (tweede foto, tweede vanrechts) zijn zoon Eef mee op het werk en die komt, uiterst rechts op degrond zittend, ook op deze foto voor. Of Eef ook werkelijk bij de bouwbetrokken is geweest, is mij niet verteld. Maar deze Eef heeft een neef, dieook Eef heet, en die is een zoon van Janus van den Linden, een broer vanHannes. Laatstgenoemde Eef heeft als metselaar aan de toren gewerkt enstaat op beide foto's: op de eerste foto links, op de rug gezien, en op detweede foto als derde van links op de achterste rij. Watertoren te koop Het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland laat in januari 1988 aan

deGemeente Bunnik weten, dat men de toren in Werkhoven wil afstoten.Gevraagd wordt of de Gemeente Bunnik belangstelling heeft om dezetoren voor de boekwaarde aan te kopen, voordat men opdracht tot bemid-





Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 21 die op dat moment in Utrecht wonen. Dan volgen de gebeurtenissen elkaar vrij snel op. In oktober 1988komt een koopovereenkomst tot stand tussen de eigenaren de herenHoogveld en Jansen enerzijds en de heer Smeulders en mevrouw Nagte-gaal (echtgenote van de heer Smeulders) als kopers anderzijds.De Gemeente Bunnik laat in november 1988 aan de familie Smeuldersweten, dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft beslotenonder een aantal voorwaarden medewerking te verlenen aan de realiseringvan het bouwplan tot verbouw van de voormalige watertoren in Werkho-ven. Een van de voorwaarden is, dat aan de watertoren zelf de bestemming&quot;woondoeleinden klasse Ilb&quot; respectievelijk &quot;voor/zijtuin&quot; c.q. &quot;tuin zon-der gebouwen&quot; zal worden toegekend. Op 15 december 1988 sluiten

de Gemeente Bunnik en de heer Smeuldersten behoeve van het voorbereidingsbesluit een overeenkomst. De als&quot;woondoeleinden klasse Ilb&quot; aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemdom te worden gebruikt voor een vrijstaande woning, met de daarbij beho-rende andere bouwwerken en andere werken. De woning moet voldoenaan de volgende bepalingen: a.   gerekend vanaf de begane grond mag voor woondoeleinden een maxi-male hoogte van 13 meter worden benut; b.   zowel de lengte als de breedte van de woning dienen beide 10,50 meterte bedragen; c.    de goothoogte van het bouwwerk mag niet meer en niet minder dan39,80 meter bedragen en d.   het bouwwerk dient te worden afgedekt met een kap, waarvan de dak-helling ca. 30 graden bedraagt. Eind december 1988 dient de heer Smeulders met als gemachtigde dearchitect Ben van Hagen uit Utrecht

een aanvraag bouwvergunning voorkleine bouwwerken in. Op het ter inzage gelegde bouwplan worden tweebezwaarschriften ingediend. In april 1989 worden bij besluit van het Colle-ge van B&W van Bunnik beide bezwaarschriften ongegrond verklaard. Op5 juni 1989 wordt de bouwvergunning verleend. Van bedrijf sbestemming naar woonbestemming Na het verlenen van de bouwvergunning gaan de eigenaren aan de slag. Zoals zij zelf zeggen wordt het een meerjarenplan. Op de begane grond zijn een entree en een garage gepland. Men gebruikt



Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 22 de bestaande slalen trappen om                                            'f naar de toekomstige eerste verdie-                                            * ping op drie meter hoogte te gaan.                                            *| Deze verdiepingsvloer moet geheel                                            1 nieuw in de toren worden aange-                                             | bracht. Op die verdieping komen                                             r. een ruime badkamer met sauna,                                             I drie slaapkamers alsmede de een-                                             1 trale verwarming en warmwater-voorziening. Van de eerste naar de tweede ver-dieping loopt weer de bestaandestalen trap. Op deze bestaande,maar nog wel te versterken vloerkomt een hal met toilet, de keuken 4±1 en een woonkamer met een opper- vlakte van 60 m^. Tot zover zou men kunnen den-ken aan welke vorm van bouwendan ook. Maar

niets is minder waar.Men moet wel bedenken dat eenwatertoren gebouwd is ais een inhakken van het eerste raam van de slaap-bedrijfsgeboUW met de daaraan te kamer op de eerste verdieping (voorjaar Stellen eisen. Zo moest de construc- 1990). tie van deze toren in vol bedrijf een f'o'&quot; gemaakt door mevr. Smeulders-Nagte-reservoir met water torsen, een ge- ^^^wicht van zo rond 400.000 kg op ruim dertig meter hoogte. De afmetingen van de kolommen zijn er danook naar. En wat te denken van de isolatie? Als bedrijfsgebouw behoeftmen daar niet veel van te verwachten, maar voor woondoeleinden moetmen andere eisen stellen. Het zal voor de familie Smeulders niet te ver-mijden zijn, om de gehele torenmantel aan de buitenzijde te gaan isoleren.Het behouden van de oorspronkelijke staat is mooi gezegd, maar brengtwel de nodige problemen met zich mee. In dit verband is te

wijzen op debestrijding van het vele condens- en doorslagvocht dat eigen is aan water-torens. Elke temperatuurwisseling is duidelijk te merken in de hoeveelhe-den vocht die op een koude toren condenseren, want spouwmuren zijn erniet.



Tussen Rijn en Lek 1990 2. - Dl.24 2 23 ^wrypMt^'VLwasfW' 'V6^(S'/^kS &e<3AMe tBRDUb 2°\^KDra^Aj^ Oorspronkelijk schetsplan voor het watertoren-woonhuis van architect Ben van Hagen. Tekening ter beschikking gesteld door de familie Smeulders.






