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Complexomschrijving
Inleiding
Complex bestaande uit een WATERTOREN en een daarbij behorende DIENSTWONING. De watertoren werd in
opdracht van de (toenmalige) gemeente Hof van Delft gebouwd in 1911 naar ontwerp van de architect N. Biezeveld.
Het Eclectische ontwerp wordt gekenmerkt door elementen uit de neorenaissance en de Art Deco. De watertoren
heeft een opengewerkte onderbouw in beton en vertegenwoordigt als zodanig samen met de watertoren van
Hazerswoude een bijzonder en zeldzaam geworden type. N. Biezeveld (1849-1934) kreeg zijn opleiding als
timmerman aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Na eerst
bouwkundig opzichter bij verschillende werken te zijn geweest, werd hij in 1872 gemeente-architect in Delfshaven,
welke functie hij tot 1883 bekleedde. Daarna is hij vooral werkzaam geweest bij de aanleg en bouw van vele
watertorens waaronder die van Monster (1887), Vlaardingen (1896), Alphen aan den Rijn (1902) en Hellevoetsluis
(1896).
Omschrijving
Het complex ligt in het buitengebied van Rijswijk aan de Vliet. De dienstwoning ligt ten noorden van de watertoren.
Waardering
Het watertorencomplex uit 1911 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde wegens het belang
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voor de drinkwatervoorziening voor de regio en als element in de ontwikkeling van de regionale nutsbedrijven.
Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in Eclectische stijl opgetrokken utiliteitsgebouw alsook van
een bijzonder type watertoren in beton, met een opengewerkte onderbouw.
De onderdelen van het complex zijn gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het watertorencomplex heeft ensemblewaarde als complex van functioneel en ruimtelijk aan elkaar gerelateerde
onderdelen met een beeldbepalende waarde.
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Inleiding
In beton uitgevoerde WATERTOREN met vlakbodem-reservoir (200 m3), gebouwd in 1911 naar ontwerp van N.
Biezeveld in Eclectische stijl met elementen uit de neorenaissance en Art Deco in opdracht van de (toenmalige)
gemeente Hof van Delft.
Omschrijving
Gepleisterde watertoren van gewapend beton bestaande uit een basement, een opengewerkte schacht en een
reservoir met een totale hoogte van 31 meter.
Het basement heeft een vierkante grondslag en loopt taps toe. Ter plaatse van de daklijst op de vier hoeken zijn
pseudo-akroterieën in Art Decostijl geplaatst. In de zuidgevel bevindt zich de entree bestaande uit een dubbele
ijzeren deur onder een uitkragende latei met aan weerszijden staande zesruits vensters met een ijzeren
roedenverdeling. De noordgevel is identiek waarbij de deur vervangen is door een in het pleisterwerk aangegeven
rondboog met sluit- en aanzetstenen. De oost- en westgevel zijn overeenkomstig ingedeeld met in het midden twee
vensters zoals in de noord- en zuidgevel. Tegen de westgevel is een gedenkplaat bevestigd met de tekst: "Deze
watertoren is in 1911 gesticht door de gemeente Hof van Delft toen het dagelijks bestuur bestond uit S. G. Manger
Cats, burgemeester, L. A. van der Heijen en N. van Leeuwen, wethouders, D. Waverijn, secretaris. Gebouwd door de
Kon. Rott. Betonijzer Mij., voorheen Van Waning en Co. N. Biezeveld Hz., ingenieur". De iets toelopende,
opengewerkte schacht bestaat uit 8 vertikale kolommen en drie lagen met horizontale verbindingsstukken. In het
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midden van de schacht bevindt zich een gepleisterde betonnen schacht. Het reservoir wordt gedragen door een
concaaf gevormde achtzijdige voet voorzien van kleine vensters. Het achtzijdige reservoir wordt door lisenen geleed
en heeft in iedere zijde een staand drieruits venster met stalen kozijnen. Het reservoir wordt afgesloten door
kantelen en Art Deco sierelementen zoals op de hoeken van het basement.
Interieur In het interieur van het basement bevindt zich een gietijzeren wenteltrap die ter hoogte van de schacht
overgaat in een eenvoudige trap.
Waardering
De watertoren uit 1911 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als herinnering aan het
belang voor de drinkwatervoorziening voor de regio.
Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in Eclectische bouwstijl opgetrokken watertoren; het
bijzondere type met een opengewerkte onderbouw in beton. Daarnaast is het van belang als voorbeeld van een
watertoren uit het oeuvre van de architect N. Biezeveld.
De watertoren is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De watertoren heeft ensemblewaarde als onderdeel van het complex en heeft een beeldbepalende waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Nutsbedrijf
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Inleiding
DIENSTWONING, deel uitmakend van het watertorencomplex. De woning, noordelijk gelegen van de watertoren, is
rond 1911 tot stand gekomen en is gebouwd in een aan het Traditionalisme verwante bouwstijl.
Voor het huis staan twee leilindes.
Omschrijving
Eenlaags onderkelderd pand met boven een gepleisterde plint opgetrokken in grauwe baksteen (kruisverband) met
sierbanden in gele verblendsteen. Het wolfsdak is gedekt met geglazuurde Tuile du Nord en heeft een goot op
klossen. De muuropeningen zijn aan de bovenzijde afgesloten door segmentbogen en voorzien van geschilderde
aanzet- en sluitstenen. De vensters van het pand zijn zesruits schuifvensters met luiken en hardstenen onderdorpels.
Voorgevel (zuid) met centraal geplaatste entree voorzien van twee deurruitjes onder een bovenlicht met aan
weerszijden een zesruits venster. Centraal boven de gevel een dakkapel onder een zadeldak met een houten
beschoten geveltop.
In de linker zijgevel (west) een deur onder een bovenlicht.
De rechter heeft twee vensters. In de achtergevel zijn behalve een kleine uitbouw onder plat dak, twee vensters
geplaatst.
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Waardering
Dienstwoning van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als een in sobere
bouwstijl aan Traditionele bouwkunst verwante dienstwoning bij de watertoren.
De woning is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De woning heeft ensemblewaarde als functioneel en ruimtelijk onderdeel van het complex bij de watertoren.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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