‘Vrienden van de Watertoren
Vlaardingen’
Jaarverslag 2020

Voor en na de verbouwing in 2016…
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Doel…
De Stichting heeft ten doel het promoten van de Watertoren Vlaardingen als cultuurgoed in de gemeente
Vlaardingen en een onderdeel te vormen van de culturele gemeenschap van de gemeente Vlaardingen.

… en visie

De Watertoren Vlaardingen is een iconisch bouwwerk aan de rand van het Hof in Vlaardingen en bepaalt
als cultureel erfgoed mede de identiteit van het gebied.
De Vrienden van de Watertoren willen bekendheid geven aan de rol die deze toren in het verleden heeft
gespeeld in de drinkwatervoorziening van de stad. Zij willen dit bereiken door het organiseren van
culturele en educatieve activiteiten in de breedste zin van het woord.
De toren wordt toegankelijk gesteld voor belangstellenden zodat deze het bijzondere interieur van de
toren kunnen ervaren.
De Watertoren is door haar hoogte een landmark voor het gebied en biedt bezoekers vanaf het dakterras
360˚ uitzicht over de wijde omgeving van Vlaardingen. De Watertoren kan dan ook behalve als cultureel
en educatief object ook gezien worden als een toeristische trekpleister.
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Ter inleiding
Dit keer een kort Jaarverslag omdat vanwege COVID-19 en later ook vanwege sluiting
van het restaurant en de B&B in 2020 geen activiteiten konden worden ontplooid.

Onze prioriteiten
In het Beleidsplan 2020 is aangegeven aan welke onderwerpen de stichting in 2020
het liefst aandacht had willen geven. Puntsgewijs samengevat waren dat de volgende:
• Rondleidingen elke laatste zaterdag van de maand om 14.00 en 16.00 uur
• Rondleidingen voor groepen op verzoek
• Continuering BENZO-fietsententoonstelling in het watervat
• Fondsen werven bij sponsoren
• Deelname aan Open Monumentendag
• Deelname aan de City Light Xperience
• Ontwikkelen van educatieve programma’s in overleg met het onderwijs
• Werving van nieuwe vrijwilligers
Van dit alles is dus niets terecht gekomen.

Een terugblik op 2020
Rondleidingen
Omdat het bezoekersaantal eind 2019 nogal terug liep werd besloten de rondleidingen
te beperken tot twee maal op de zaterdagmiddag. Ook werd besloten tot een
winterstop van november tot maart. Medio maart werd door het kabinet vanwege
corona een intelligente lockdown afgekondigd en werd het restaurant noodgedwongen
gesloten. Vanaf dat moment waren rondleidingen dus niet meer aan de orde.
Toen per 1 juni 2020 het restaurant in beginsel weer open mocht besloot de exploitant
van ‘Eten, drinken en slapen in de Watertoren’ gezien de lastige omstandigheden voor
de horeca zijn bedrijf te beëindigen.
Het liefst hadden Eugene en Josien Schenkels het bedrijf overgedragen aan een ander,
maar hoewel verschillende partijen zeker interesse hadden heeft dit in het jaar dat de
toren al te koop stond niet tot een overname geleid.
Voor de Stichting Vrienden van de Watertoren Vlaardingen betekende deze sluiting dat
er een pas op de plaats moest worden gemaakt wat betreft het geven van
rondleidingen. De expositie ‘Benzo-Terug’ met een verzameling historische fietsen van
het Vlaardingse merk Benzo is met de sluiting ook beëindigd.

De geschiedenis van de Watertoren
Vanwege de sterke groei van de Vlaardinger bevolking was er zo’n 65 jaar geleden behoefte aan een
nieuwe Watertoren. Daarom werd in 1955 aan de rand van ’t Hof een nieuwe toren gebouwd. Deze
kreeg een hoogte van 39 meter en telde twee waterreservoirs van elk 550 m³. De Watertoren heeft
vanaf eind 1955 tot halverwege de jaren tachtig zijn diensten bewezen.
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Een nieuwe bestemming
Nadat de Watertoren zo’n 30 jaar ongebruikt heeft leeggestaan is er in 2016 een nieuwe bestemming
voor gevonden. Na een verbouwing kreeg het gebouw een café restaurant met terras en op één van de
bovenetages is een bed and breakfast met twee kamers ingericht. De lekvloer onder de
waterreservoirs is geschikt gemaakt voor feesten en partijen. Ook is er plek voor vergaderingen en is
het mogelijk om vanaf het dak van het weidse uitzicht te genieten. Het waterreservoir zelf wordt
gebruikt voor het houden van exposities. Na de sluiting van ‘Eten, drinken en slapen in de Watertoren’
in juni 2020 en de in deze periode geldende coronabeperkingen is sinds juni 2021 een nieuwe horecaactiviteit gestart, namelijk het Parkcafé NWT. Diverse andere ruimten zijn in de tussentijd verhuurd
aan ondernemers die werken in de sfeer van coaching en verbetering van mentaliteit en vitaliteit.

De toren
Het enorme waterreservoir rust op in totaal 6 verdiepingen en een kelderruimte waar de
pompinstallaties stonden. De begane grond werd oorspronkelijk gebruikt voor de bediening van de
pompen en de andere installaties. De volgende 3 verdiepingen boden plaats aan kantoren en
werkplaatsen van het toenmalige Gemeentelijk Energie Bedrijf en de montage afdeling van de wateren energiemeters. De overige verdiepingen dienden als opslagplaats en de verdieping onder het
reservoir als enorme lekbak.
Verbreding
De sluiting van de toren in 2020 betekende ook dat de uitwerking van het idee om bij
de rondleiding meer uit te weiden over de omgeving van de toren in de ijskast
belandde.
De gedachte was dat meer belangstellenden de toren zouden gaan bezoeken wanneer
behalve een standaardrondleiding een aantrekkelijker programma gepresenteerd zou
kunnen worden. Met het oog hierop werd het idee uitgewerkt om in aanvulling op het
verhaal over de drinkwatervoorziening ook iets te vertellen over de historie van het
gebied waar de toren gebouwd is. Meest voor de hand liggend was, om grenzend aan
de Buitenplaats Van Ruytenburgh, iets te doen met de historie rond de buitenplaats
van de ‘man in het geel’ die we kennen van het schilderij de Nachtwacht. Klaas Burger
en Kees Poot hebben hiervoor samen een aanzet geschreven.

De Buitenplaats Van Ruytenburch
De Watertoren is dan zelf misschien nog niet zo heel erg oud, de plek waar hij op staat kent wel een
bijzonder verleden. Het Hof was namelijk 300 jaar voor de bouw van de toren de Buitenplaats van
Willem van Ruytenburch, Heer van Vlaardingen en van Vlaardingen Ambacht. Van Ruytenburch
handelde in specerijen en was ook bestuurlijk actief in Amsterdam. Naast Frans Banning Cocq was hij
daar luitenant van de schutterij. Op Rembrandts schilderij De Nachtwacht is hij de man in het geel! De
nieuwbouwwijk naast de Watertoren is naar Van Ruytenburch vernoemd.
Ook werd verkend of een kleine expositie over de drinkwaterwinning ingericht zou
kunnen worden. Evides verklaarde zich bereid om hierbij ter verspreiding
Waterkranten en zogenoemde Doppers ter beschikking te stellen. Maar ook deze
ontwikkeling kwam dus tot stilstand in afwachting van de verdere toekomst van het
gebruik van de Watertoren en het voorbijgaan van de pandemie.
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Financieel overzicht 2020
Vanwege het stilliggen van activiteiten zijn er in 2020 geen variabele kosten gemaakt.
De vaste kosten, zoals die voor de website en de bankrekening worden gemaakt,
konden dankzij een batig saldo in voorgaande jaren uit het banktegoed worden
betaald.
Van particulieren werd begin 2020 bij privérondleidingen nog wel € 59,10 aan giften
ontvangen.
Figuur 1: Financieel overzicht 2020

1. Baten en lasten Stichting Vrienden
Baten
Giften particulieren
€ 59,10
Giften instanties
€ 00,00
Totaal giften

€

59,10

Overige inkomsten

€

00,00

Inkomsten

€

59,10

van de Watertoren Vlaardingen in 2020
Lasten
Communicatie en promotie
€ 19,36
Organisatie/overheadkosten,
bankkosten/alg. kosten
€ 119,38

Uitgaven
€ 138,74
Saldo baten en lasten 2020 € - 79,64

2. Balans Stichting Vrienden van de Watertoren per 31 december 2020
Activa
Passiva
Debiteuren
€
00,00
Saldo baten en lasten
voorgaande jaren
€ 737,66
Kas/bank
Saldo baten en lasten 2020
€ -79,64
Bankrekening
€ 658,02
Crediteuren
€ 00,00
Leningen
€ 00,00
Totaal activa
Saldo passiva en eigen vermogen
€ 658,02
€ 658,02
Kascontrole
Overeenkomstig het reglement is een kascontrole uitgevoerd. Klaas Burger heeft deze
controle verzorgd en op 28 maart 2021 goedkeuring aan de jaarcijfers gegeven. Een
verklaring hiervan is via de penningmeester van de stichting op te vragen.
Financiële beleid
Het beheer van de verkregen inkomsten wordt gedaan door de penningmeester. De
financiële beheerkosten zijn beperkt tot de kosten van een bankrekening en enige
kantoorbenodigdheden. De financiële administratie bestaat uit een digitale
boekhouding en éénmaal per jaar een financiële paragraaf in het jaarverslag.
Aan de Stichting is door de Belastingdienst per 1 januari 2018 de culturele ANBIstatus toegekend. Dit betekent dat giften door particulieren of bedrijven in
aanmerking komen voor belastingaftrek.
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De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de statuten aan de hierboven
beschreven activiteiten, en aan het draaiende houden van de Stichting zelf (kosten
website, het onderhouden van contact met de achterban, e.d.).

Overige
Publicatieplicht
De Stichting (RSIN 857698424) voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website
www.vriendenvandewatertoren.nl

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Tim Santema
Secretaris: Kees Poot
Penningmeester: Dick Wieringa
Bestuurslid: Jerome Rijkuiter
Bestuurslid: Wout van Dooren
De leden van het bestuur ontvangen conform de statuten voor de door hen in die hoedanigheid
verrichte werkzaamheden geen beloning.

Bezoekadres stichting
Watertoren Vlaardingen
Van Linden van den Heuvellweg 2B
3134 AE Vlaardingen

Postadres
Julianalaan 49
3135 JG Vlaardingen
06 437 432 91

Online
www.vriendenvandewatertoren.nl
vriendenvandewatertoren@gmail.com

Water, één van de vier elementen
Aan de westkant van de toren is met neonletters het woord ‘Water’ aangebracht. Dit maakt deel uit
van het kunstwerk ‘De vier elementen’ van Dike Hof. De namen van de andere drie basiselementen die
in materiële voorwerpen voorkomen zijn op andere gebouwen in de omgeving aangebracht. Op de
toren van de vroegere brandweerkazerne staat ‘Vuur’; op de toren van de vroegere St. Johannes de
Doperkerk staat ‘Hemel’ en op het koetshuis van de begraafplaats Emaus is ‘Aarde’ te lezen. Dit
lichtkunstwerk bevindt zich aan het begin van een historische wandelroute die ‘Van ’t Oft naar ’t Oofd’
wordt genoemd. Dike Hof heeft in 2018 tegenover het Vlaardingse Hoofd - het eind van de
wandelroute - het lichtkunstwerk ‘Overkant’ gerealiseerd. Zo moet de route gaan herleven.
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