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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De watertoren is in 1931 gebouwd als eerste bouwwerk van de N.V. Waterleidingmaatschappij "Noord Overijssel"
naar een ontwerp van ingenieurs van de NV v/h Butzers Beton en Waterbouw en is qua vormgeving nauw verwant
aan de in dezelfde periode door de Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. (WMO) gebouwde watertorens van Sint
Jansklooster en Raalte.
Omschrijving
De 35,20 meter hoge watertoren met Art Deco-motieven heeft een rechte schacht en een gebroken, met
geglazuurde pannen gedekt tentdak op rechtstandige onderste dakschilden met een in de hoeken verspringende
onderrand. De toren heeft in tweeën gedeelde afgesnoten hoeken met een over de gehele lengte van de
torenschacht doorlopende, uitgemetselde vertikale vertanding. Bij de twee achterste hoekpartijen is het metselwerk
vernieuwd met handhaving van de vormgeving. De entree in de voorgevel bestaat uit een dubbele deur onder latei.
Op de begane grond zijn in de overige gevels drie stalen vensters geplaatst. Hierboven zijn alle vier torenzijden
voorzien van smalle, staande vensters en een reeks van vijf vensters onder de dakrand. Op 6 augustus 1931 is de
eerste steen gelegd voor de bouw van deze toren, die is voorzien van een betonnen vlakbodemreservoir met een
capaciteit van 208 m3.
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Waardering
De toren is een belangrijk baken voor de omgeving en als zodanig van landschappelijke waarde. Hij is tevens van
belang als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling en van architectuur-historische
waarde vanwege de specifieke vormgeving.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Nutsbedrijf
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