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vOOrwOOrd
Bijna is het zover. Als kind was ik altijd al bezig om dingen te 

maken en te knutselen, dus na de MAVO was het een logische stap om 
bouwkunde te gaan studeren. De bouw boeide me. MBO bouwkunde, HBO 
bouwkunde en ten slotte, een master architectuur aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het moment bijna daar dat ik mijzelf werkelijk 
architect mag gaan noemen.

Architect! Straks, na mijn eindcolloquium, is dit doel bereikt. 
In werkelijkheid begint het nu pas. Het is tijd om nieuwe doelen te 
formuleren. 

Allereerst ga ik van een welverdiende verre reis genieten. Daarnaast 
wil ik een eigen architectenbureau beginnen en ervaring opdoen in het 
bedrijfsleven. Ik heb nog veel te leren. De ervaringen die ik heb 
opgedaan tijdens mijn studie, commissies, stages en het afstuderen 
geven mij alle vertrouwen deze doelen te realiseren.

Thijs van Oostrum.

Eindhoven, 23 februari 2012.
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samenvatting
baden in Landschap, herbestemming van een oude watertoren in de 

Lopikerwaard.

De badcultuur in nederland heeft zich nooit echt kunnen ontwikkelen. 
Op het moment is er vraag naar een nieuwe vrije tijd invulling 
waarin zorg voor het lichaam een belangrijk onderdeel is. Uit het 
vooronderzoek ‘Poëtisch Ingenieursschap, Baden in perspectief’ 
blijkt dat er een behoefte is aan hoogwaardig kwalitatieve baden. 
Deze behoefte biedt nieuwe kansen de badcultuur in nederland te 
ontwikkelen.

Een van de aanleidingen voor het afstudeeratelier is het grote 
succes van het thermaal bad in Vals (Zwitserland). De architect Peter 
Zumthor heeft bij het ontwerp van dit bad optimaal ingespeeld op de 
kwaliteiten van de omgeving. 

nederland heeft een scala aan bijzondere landschappen. Het 
Groene Hart is een belangrijk polderlandschap in de randstad. In de 
lopikerwaard, één van de polders in het Groene Hart, staat een oude 
watertoren midden in het open landschap tussen twee bebouwingslinten. 
watertorens vormen een opmerkelijke categorie bouwwerken. watertorens 
dienen de omwonenden. Zij maken gebruik van de functie, maar niet 
van het gebouw. Er zijn veel watertorens die buiten gebruik gesteld 
zijn. Voor deze watertorens rest herbestemming of sloop als mogelijk 
perspectief.

Herbestemming van de watertoren in lopik tot een bad heeft geleidt 
tot de volgende ontwerpopdracht:

‘Hoe kan de watertoren een relatie aangaan met het landschap 
en een hoogwaardig kwalitatief bad huisvesten wat inspeelt op de 
Nederlandse badcultuur?’
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Het landschap is het belangrijkste element voor het ontwerp. De 
watertoren staat als een autonoom object in het open landschap. Deze 
identiteit moet worden ingezet in het nieuwe ontwerp, waarin het bad 
beter inspeelt op het landschap. 

Om dit te bereiken, heb ik de ontginningsrichting van de polder 
aangegrepen om in te zetten in het nieuwe ontwerp. Tijdens de ontginning 
zijn poldersloten gegraven om het water uit de poldervlakte af te 
voeren. Deze parallel gegraven sloten scheiden de kavels van elkaar.

Het gebouw heeft wanden in zich die deze ontginningsrichting 
benadrukken. Door deze wanden zo te positioneren, wordt het uitzicht 
over het landschap voor de badbezoeker belemmerd of juist benadrukt. 
De watertoren is de spil van het gebouw en blijft een herkenningspunt 
voor de omwonenden.

Door de centrale ligging in de randstad kan het bad een breed publiek 
aantrekken. Mensen uit de regio maar ook uit de directe omgeving 
kunnen een dagje komen ontspannen en van het landschap genieten. Het 
bad moet een unieke aanvulling worden op de recreatiemogelijkheden 
in de regio. Naast fietsen, wandelen en kanoën, wordt het ook mogelijk 
te ontspannen in een bad midden in het polderlandschap. Baden in 
landschap.
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1.inleiding
vandaag de dag ligt er een duidelijke vraag naar een nieuwe vrije 

tijd invulling waarin zorg voor het lichaam een belangrijk onderdeel 
is. deze behoefte geeft nieuwe kansen om de nederlandse badcultuur 
te ontwikkelen. de typische met chloorlucht doordrenkte blauwwit 
betegelde zwemhallen en groot commerciële wellnessbaden zijn voor 
veel mensen niet meer van deze tijd. er is behoefte aan kwalitatieve 
hoogwaardige baden. Het vooronderzoek (m3) heeft geresulteerd in 
een studie naar verschillende aspecten van het baden. de historie 
van badcultuur, zintuigelijke beleving en de techniek van bestaande 
baden. erg indrukwekkend was ons bezoek aan het thermaal bad in vals, 
Zwitserland. dit gebouw van peter Zumthor speelt duidelijk in op de 
omgeving en maakt hier optimaal gebruik van. de houding ten opzichte 
van de omgeving wordt tot uiting gebracht in het ontwerp.

nederland heeft ook een scala aan bijzondere landschappen. 
Van oudsher is het polderlandschap bijzonder en dit dreigt door 
meerdere aspecten te verdwijnen. Het Groene Hart is een belangrijk 
polderlandschap in een zeer stedelijk gebied als de randstad. Dit 
polderlandschap is een interessante locatie voor een bijzonder 
badhuis. Mijn persoonlijke fascinatie voor de herbestemming van een 
industrieel object is een extra motivatie om een oude watertoren 
te gebruiken als projectlocatie. Deze oude watertoren middenin het 
Groene Hart 25 kilometer ten zuidwesten van Utrecht, gelegen in de 
lopikerwaard.

De nederlandse watertorens vormen een opmerkelijke categorie 
bouwwerken. watertorens behoren tot de weinige bouwwerken die 
nadrukkelijk aanwezig zijn in onze dagelijkse leefomgeving zonder 
dat iemand er ooit gebruik van maakt.

watertorens hebben in de 19e eeuw een duidelijke plaats ingenomen 
in de bebouwde omgeving. In nederland werd in 1854 de eerste 
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drinkwaterleiding in gebruik genomen. Aan het einde van de 19e eeuw 
waren alle grotere steden in nederland voorzien van een publieke 
drinkwatervoorziening. Vanaf 1900 werd ook het platteland hierin 
voorzien. Door de aanleg van deze publieke drinkwatervoorziening 
zijn er in nederland zo’n 260 watertorens gebouwd.

Het aantal watertorens in nederland wat buiten bedrijf wordt gesteld 
groeit sterk. nu telt nederland nog slechts 175 watertorens. Het 
functioneren als watertoren is al lang niet meer wat het ooit geweest 
is. Door de modernisering van het drinkwaternet is de hoofdfunctie 

003. winter bij de watertoren in Lopik, februari 2012
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van watertorens overbodig geworden. Druk op het leidingnet wordt 
nu gegarandeerd door pompstations, waardoor de watertoren geen 
noodzakelijk onderdeel meer is in het straatbeeld. Dit is terug te 
zien in de grote leegstand van de watertorens in nederland. Voor de 
buiten bedrijf gestelde watertorens rest herbestemming of sloop als 
mogelijk perspectief.

watervoorziening was echter niet de enige rol van de torens in 
nederland. Veel watertorens zijn door de markante verschijning een 
belangrijk herkenningspunt in de omgeving. Op historisch gebied 
zijn de torens nog steeds van grote waarde. Veel mensen hebben 
herinneringen aan bijvoorbeeld de watertoren op de hoek van de straat 
of die toren net buiten het dorp. Een kwart van de nog bestaande 
watertorens in nederland is nog in gebruik. Deze hebben nog een 
functionele waarde, maar dat wil niet zeggen dat de watertorens 
buiten gebruik geen waarde meer hebben. Eigenzinnig, herkenbaar, 
mysterieus... Dit zijn een aantal eigenschappen die de emotionele 
waarde van watertorens goed omschrijven.

“De waterleidingbedrijven beschouwden de drinkwatertorens, vanwege 
de markante situering in het vlakke Hollandse landschap als hun 
visitekaartje, ze besteedden er veel aandacht aan.”1

De waterleidingbedrijven hechtte dus veel waarde aan de watertorens. 
Nu is het veelal een financiële last wat veel onderhoud nodig heeft, 
een duur gebouw zonder functie. Een watertoren, speciaal ontworpen 
voor een zeer specifieke functie, is niet zonder meer geschikt voor 
het huisvesten van een willekeurige functie.

1 Boonstra, Jelle (2011): Gebouwen met een waterhoofd. De Stentor. http://www.destentor.nl/regio/nwoverijssel/8071279/Gebouw-
en-met-een-waterhoofd.ece# [geraadpleegd op 22 november 2011]
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004. de watertoren vanaf de overzijde van de weg
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Een bad huisvesten in de watertoren van lopik is een enorme uitdaging. 
Een niet allerdaags gebouw met een zeer specifieke functie, het opslaan 
van water, gebruiken in een nieuw ontwerp met een andere functie. De 
watertoren en het polderlandschap zijn een goed uitgangspunt voor 
een interessante ontwerpopdracht. Dit heeft geleid tot de volgende 
onderzoeksvraag of wel ontwerpopdracht:

‘Hoe kan de watertoren een relatie aangaan met het landschap 

en een hoogwaardig kwalitatief bad huisvesten wat inspeelt op de 

Nederlandse badcultuur?’

Deze onderzoeksvraag heeft belangrijke hoofdelementen in zich. 
Een van de hoofdelementen is de vraag hoe de bestaande watertoren 
kan worden ingezet in het herontwerp tot een bad. Een tweede element 
is de relatie van het landschap met het bad. Om antwoord op de 
onderzoeksvraag te geven moeten verschillende vragen beantwoord 
worden. De deelvragen zullen in het verslag aan de orde komen en 
zullen tot een antwoord op de onderzoeksvraag leiden.

De deelvragen zijn:
‘Wat zijn de kwaliteiten van het polderlandschap en wat kunnen deze 

kwaliteiten bijdragen in het ontwerp?’
‘Welke ontwerphouding moet aangenomen worden ten opzichte van de 

herbestemming van het gebouw?’
‘Welke functies en kwaliteiten moet het bad hebben om het best in 

te spelen op de behoefte naar kwalitatief hoogwaardig baden?’
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2.cOntext
Een ontwerp wordt gemaakt voor een specifieke plek, een specifieke 

omgeving met een eigen geschiedenis. de kenmerken van de plek, de 
situatieve randvoorwaarden, vormen samen de context van het ontwerp. 
de context wordt opgevat als het landschap van een gebied op een 
schaal van enkele kilometers, dat zijn karakteristiek ontleent aan 
een unieke combinatie van elementen en patronen.

De context is op te splitsen in de historische-, stedelijke-, 
natuurlijke- en de culturele laag. In dit hoofdstuk worden de 
historische laag, de natuurlijke laag en stedelijke laag objectief 
beschreven. Hiermee wordt het landschap uit elkaar getrokken tot 
de belangrijkste elementen in de omgeving. De unieke elementen en 
patronen worden duidelijk gemaakt aan de hand van cartografische 
weergaves van het landschap, schematische indrukken en foto’s.

De historische ontwikkeling wordt beschreven zodat een basis 
gelegd wordt voor de daaropvolgende lagen. In het kort worden de 
belangrijkste ontwikkelingen beschreven en geschetst waar de omgeving 
haar kenmerken aan te danken heeft. Vervolgens wordt de stedelijke laag 
beschreven. De stedelijke laag wordt onderverdeeld in de morfologie 
en infrastructuur. De natuurlijke laag wordt onderverdeeld in water 
en groen.

Doordat het hier een herbestemming betreft, is er nog een extra 
gegeven voor de context, namelijk het bestaande gebouw. De watertoren 
zal voor extra randvoorwaarden zorgen, als uitgangspunt voor de 
herbestemming.

005. luchtfoto (schaal 1:20000)
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006. ligging van de watertoren
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2.1.de pleK
de watertoren is gelegen aan de damweg. deze weg loopt door de 

Lopikerwaard, een polder in het groene Hart. de damweg is een verbinding 
tussen Lopik met polsbroekerdam dwars door dit polderlandschap. de 
gemeente Lopik is met 7940 hectare één van de grootste gemeenten van 
de provincie Utrecht. de gemeente wordt aan de zuidkant begrensd door 
de rivier de Lek. iJsselstein, Schoonhoven, montfoort en oudewater 
vormen de andere grenzen van de gemeente.

Een eerste vermelding van de nederzetting Lopik dateert van 
1155. Daar wordt gesproken over ‘Lobeke’. Deze naam afgeleid van 
de gelijknamige veenstroom van waaruit de wildernis in noordelijke 
richting is ontgonnen. De naam Lopik zou ontstaan zijn via ‘Locop’, 
‘Loopwijc’ en ‘Lopica’. Er zijn verschillende verklaringen over de 
herkomst van deze naam. Een van de verklaringen is dat de naam gevormd 
is vanuit een Latijnse persoonsnaam en betekent: ’toebehorend aan de 
persoon Lupius’. Anderen vinden de afleiding van een open plek in het 
bos, of een waterloop als afgeleide van “lo(o)” en beek als afgeleide 
van “beke”, meer aannemelijk.1

1 Gaasbeek, F., Winkelman, T. (1996) Lopik, Geschiedenis en Architectuur. Zeist: Uitg. Kerckebosch.
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007. de ontginningseenheden met ontginningsbasis en ontginningsrichting in de Lopikerwaard
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2.1.1.histOrische OntwiKKeling
Oorspronkelijk bestond het landschap van de gemeente lopik uit 

ondoordringbare bossen en moerasachtige grond. De eerste bewoning 
was alleen mogelijk op de hoger gelegen stroomruggen. De bewoners 
leefden hoofdzakelijk van jacht, visserij, vruchten en veeteelt. Het 
huidige landschap heeft zijn vorm gekregen tijdens de ontginning van 
de lopikerwaard in de elfde eeuw. De ontginning gebeurde volgens 
een strak systeem, dat nu nog duidelijk herkenbaar is. Men begon 
bij de hoger gelegen oeverwallen langs de lek en de Hollandsche 
IJssel. Vanuit deze ontginningsbasis werd loodrecht daarop een 
afstand uitgezet van 1000 à 1300 meter. De breedte van de kavels 
werden vastgesteld op ongeveer 115 meter. Voor de afwatering van 
het land werden aan het einde van de kavels wateringen gegraven. 
Tijdens de ontginning lag het gebied nog boven de zeespiegel en 
waren de weteringen voldoende voor het afvoeren van het water. kaden 
werden opgeworpen om gebieden te beschermen tegen wateroverlast en 
te scheiden van nog niet ontgonnen land. De kaden werden beplant 
met diverse houtsoorten. In de daaropvolgende eeuwen werd de kade 
onderhouden door de boeren. Elke boer onderhield het gedeelte van 
de kade dat aan de achterkant van zijn land grensde. Zo ontstond er 
verschil in het beheer van de houtkaden. Het was geen uitzondering 
dat de ene boer knotwilgen op de kade liet groeien terwijl zijn 
buurman de voorkeur gaf aan struikgewas. De houtkaden kennen dan 
ook een rijke verscheidenheid aan planten en kruiden, net als de 
geriefbosjes. De bosjes, verspreid over het polderlandschap, hebben 
van oorsprong verschillende vormen en zijn meestal tussen de 200 en 
600 m² groot. Deze bosjes worden omringd door een sloot waardoor 
het eilandjes in de polder zijn. Het geriefhout wat er van afkwam 
werd door de boeren voor meerdere doeleinden gebruikt, variërend van 
bezemstelen tot brandhout.

De ontginning ging goed georganiseerd, ondernemers gaven de 
gebieden aan derden uit. Deze hielden zich bezig met de daadwerkelijke 
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008. gezicht op een boerderij met op de achtergrond de kerktoren van Lopik, tekening van N. Wicart uit omstreeks 1800
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ontginning en vestigden zich in het gebied. De ontgonnen kavels 
werden gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Door inklinken van het 
gebied en door het stijgen van de grondwaterspiegel wijzigde in 
de eeuwen na de ontginning het doel van de veeteelt van mest naar 
zuivelproductie. De staat van de akkers, die langzaam veranderde, 
bepaalde welke gewassen er geteeld werden. Tot aan de negentiende 
eeuw was de bebouwing in de kernen zo gering dat er nauwelijks van 
komvorming gesproken kan worden. De lintbebouwing die ontstond aan het 
begin van de kavels bestond in het begin uit eenvoudige hutten. In de 
dertiende eeuw concentreerde zich enige bebouwing in de omgeving van 
de kerken. Ambachtslieden vestigden zich er. In de tweede helft van 
de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw werden 
de kommen gevormd doordat er een toename was van niet-agrarische 
bebouwing. Arbeiders, dokters en winkeliers vestigden zich er.

na de tweede wereldoorlog kwamen de ontwikkelingen op ruimtelijk 
gebied in een stroomversnelling. De kernen van lopik en Benschop 
breidden zich uit met nieuwe woonwijken, er ontwikkelde zich een 
industrieterrein en in 1979 werd gestart met de ruilverkaveling. De 
ruilverkaveling was nodig om de schaalvergroting en de intensivering 
van de agrarische sector die in de rest van het land ingezet was, bij 
te kunnen houden. Een belangrijk aspect hierbij was de modernisering 
van de waterbeheersing. Zo werden gemalen gebouwd en kanalen aangelegd 
om de afwatering van de polder te waarborgen.

De gemeente lopik bestaat vandaag de dag uit negen kernen. In 
het verleden is er veel onrust geweest wat betreft de grenzen die 
gehanteerd werden. Afhankelijk van het heersende bestuur waren de 
kernen zelfstandige gemeenten of werden ze samengevoegd. De gemeente 
lopik is uiteindelijk ontstaan door samenvoeging van willige langerak, 
Lopik en Jaarsveld in 1943 en de opheffing van de gemeenten Benschop, 
Polsbroek en lopik in 1989. De gemeenten werden ondergebracht in de 
nieuwe, huidige gemeente lopik.
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2.1.2.stedelijKe laag
2.1.2.1.mOrfOlOgie

kenmerkend voor de omgeving zijn de bebouwingslinten. De boerderijen 
die aan de linten staan gebruiken de achterliggende polder voor hun 
bedrijf. Tussen twee van deze bebouwingslinten staat de watertoren 
middenin de polder.

•	 bebouwing

010. morfologie (schaal 1:20000)

011. morfologie (schaal 1:2000) 0 10 20 30 40 50



012. luchtfoto van het lint Polsbroekerdam

013. dorpskern van Cabauw

014. de ‘Snuffelpaal’

015. de middelste molen van Cabauw 016. windmolens in de polder van Lopik



33

dOrpsKern
De polder waar de watertoren staat, word omringd door verschillende 

dorpen. De dorpskernen kenmerken zich van oudsher door een kerktoren. 
Vanaf de watertoren zijn kerktorens van lopik, cabauw, Polsbroek en 
Benschop te zien. Deze dorpen zijn gegroeid vanuit het lint. Deze 
dorpskernen breiden nog steeds uit, zo heeft lopik de laatste jaren 
aan westzijde uitgebreid en zijn er plannen om in de toekomst aan de 
oostzijde uit te breiden.

lintBeBOuwing
De bebouwingslinten kenmerken de regio. Een doorgaande weg langs 

een wetering met aan weerszijden bebouwing. Deze veelal vrijstaande 
bebouwing is over het algemeen agrarisch. Tegenwoordig zijn de 
boerderijen echter wel uitgedund en dienen voormalige boerderijen 
als woonhuis.

mOlen
De Middelste (of Tweede) Molen staat midden in de polder bij 

cabauw. Deze wipwatermolen maakte in het verleden deel uit van een 
serie van drie molens. De Voorste Molen (1469) en Achterste Molen 
(1532) zijn inmiddels verdwenen. De oorspronkelijke Middelste Molen 
werd gebouwd in 1454. na een brand werd er in 1773 voor een nieuw te 
bouwen molen de meest goedkoopste variant gekozen, de wipwatermolen. 
Deze molen uit 1773 staat nog steeds op oorspronkelijke plek, het 
laagste punt in de polder. De molen heeft tot het begin van de jaren 
zestig dienst gedaan en werd in 1992 gerestaureerd.

windmOlens
In 2007 heeft de gemeente lopik drie windmolens gebouwd nabij 

het bestaande industrieterrein ten oosten van de watertoren. Dit 
is het eerste windmolenpark in de provincie Utrecht en er wordt 
elektriciteit opgewerkt voor 4300 huishoudens. De windmolens hebben 
een masthoogte van 80 meter en als de punt van de wiek in de hoogste 
stand staat, bevindt deze zich op 120 meter hoogte.

meetmast
In cabauw is in 1972 een 213 meter hoge mast gebouwd. Het 

koninklijk nederlands Meteorologisch Instituut (knMI) gebruikt deze 
mast voor speciaal meteorologische metingen. Er worden metingen 
gedaan en processen onderzocht die van belang zijn het weer en 
klimaat. recentelijk is er een wolkenonderzoek uitgevoerd, waar 25 
onderzoeksgroepen uit zeven landen aan deelnamen. In de volksmond 
wordt de meetmast ‘Snuffelpaal’ genoemd.
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2.1.2.2.infrastructuur
Op grote schaal verbindt de provinciale weg lopik met de omliggende 

gemeenten. In lopik zelf zijn de buurtwegen met lintbebouwing de meest 
belangrijke wegen voor de bewoners van de dorpen. Op de plaats waar 
drie verschillende polders in de lopikerwaard samenkomen, was bij de 
ontginning een dam aangelegd. Over deze dam loopt de verbindingsweg 
van- en naar de watertoren. Dit is een belangrijke verbinding tussen 
de verschillende dorpen.

•	 primaire wegen
•	 secundaire wegen
•	 parkeerplaats
•	 fietspad
•	 wandelroute
•	 bebouwing

017. infrastructuur (schaal 1:20000)

018. infrastructuur (schaal 1:2000) 0 10 20 30 40 50



021. de achterkade, nu als wandelpad

019. de Lekdijk

020. de Lopikerweg, buurtweg gekenmerkt met lintbebouwing

022. de provinciale weg

023. de Damweg als verbinding tussen twee bebouwingslinten



37

prOvinciale weg
De provinciale weg is een belangrijke verbinding tussen steden en 

snelwegen in de regio. De drukke M.A. reinaldaweg verbindt rotterdam 
met de A2 bij nieuwegein. Een afsplitsing van de provinciale weg 
zorgt voor de bereikbaarheid van woerden en de A12.

dijKweg
Het land in de lopikerwaard wordt beschermd door een dijk langs de 

rivier de lek. De weg op deze dijk is naast de provinciale weg een 
belangrijke verbinding naar de omliggende gemeenten. Dit geldt ook 
voor de gemeenten aan de overzijde van de lek, die per (voet)veer 
bereikbaar zijn.

Buurtweg
De bebouwingslinten gaan samen met buurtwegen. De lopikerweg volgt 

de lopikerwetering en verbindt de huizen en boerderijen met elkaar. 
Een belangrijke weg voor bewoners en agrariërs in de dorpen.

damweg
Oorspronkelijk was de Damweg een scheiding tussen twee 

ontginningsgebieden; de polder van polsbroek en de polder van 
Benschop. Bij de aanleg van deze polders werden deze gescheiden 
omdat beide polders een onafhankelijk afwateringssysteem kenden. 
Deze dam bleek later een gemakkelijke verbinding tussen het lint van 
polsbroek en het lint van lopik. Zo is de Damweg ontstaan en is dit 
vandaag de dag een belangrijke weg voor de plaatselijke bevolking.

achterKade
De achterkade is de beëindiging van de kavels of cope tijdens de 

ontginning. Deze kade werd aangelegd als bescherming tegen water van 
het achterliggende moeras. Dat later ook werd ontgonnen waardoor de 
achterkade nu midden in het polderlandschap ligt. Deze kade is nu 
recreatief ingericht, meerdere wandelroutes gaan over de achterkade. 
Ook zijn kano-, fiets- en schaatsroutes langs de achterkade uitgezet.



de Lek

gemaal de Koekoek

kanaal

Lekdijk

024. luchtfoto van de Lek en provinciale weg



provinciale weg
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2.1.3.natuurlijKe laag
2.1.3.1.water

Oorspronkelijk was de lopikerwaard een moerassig veenlandschap. 
Maar door de bedijking en ontginning is het een veelzijdig landschap 
waarin water een hoofdrol speelt. In het verleden waren sloten 
en weteringen voldoende om het land droog te houden. Molens, 
afwateringskanalen en gemalen hebben de waterhuishouding in de loop 
der jaren verder uitgebreid.

•	 water
•	 bebouwing

025. water (schaal 1:20000)

026. water (schaal 1:2000) 0 10 20 30 40 50



027. gemaal De Koekoek 028. rivier de Lek

029. wetering langs de achterkade

030. kanaal
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gemaal
De koekoek is het meest belangrijke gemaal voor de polder van 

lopik. Het water wordt hier vanuit de polder de rivier ingepompt. 
Het gemaal is in de jaren ’80 aangelegd bij de modernisering van het 
waterhuishoudingssysteem in de lopikerwaard.

slOOt en wetering
Poldersloten zijn gegraven tijdens de ontginning en scheiden de 

kavels van elkaar. Het water uit de poldervlakte wordt afgevoerd 
door deze parallel gegraven sloten naar de wetering. Een bredere 
watergang die haaks op de sloten staat. Deze wetering voert het water 
af naar hoger gelegen buitenwater.

rivier
De lek ontstaat vanuit de rijn en is een drukke binnenvaartroute. 

Vanuit de haven in rotterdam varen schepen het Amsterdamrijnkanaal 
naar Amsterdam en stroomopwaarts over de rivier naar Duitsland. 
naast handelsroute is de rivier een natuurgebied en vindt er veel 
recreatie plaats. watersport op de rivier, maar bijvoorbeeld ook 
recreanten die wandelen in de uiterwaarden.

Kanaal
Het kanaal wat met een kromming om de watertoren heen is gebogen, 

is aangelegd in de jaren ’80. Door inklinking van de grond waren 
extra maatregelen noodzakelijk om droge voeten te houden in de 
polder. Daarvoor zijn gemalen aangelegd. Deze gemalen voeren het 
water door grote kanalen vanuit de polder af naar de rivier.

duiKer, sluis, stuw, dammetje
Voor een goede waterbeheersing zijn er veel waterwerken aangelegd. 

Een netwerk van gemalen, duikers, sluizen, stuwen en dammetjes vormen 
allen een schakel in de waterbeheersing van de lopikerwaard en maken 
bewoning van de polder mogelijk.
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2.1.3.2.grOen
Het ontginningspatroon is tot 1980 vrijwel ongewijzigd gebleven. wel 

zijn door veranderingen in de landbouw, woningbouw en infrastructuur 
veel natuurwaarden verloren gegaan. Door de verdichting van de 
randstad waarin Het Groene Hart een zeer belangrijke rol fungeert, is 
er een toenemende aandacht voor natuur en landschap. De lopikerwaard 
kent een grote verscheidenheid in natuur- en cultuurlandschap. De 
lek, één van de drukst bevaarde rivieren van ons land, kenmerkt 
zich met uiterwaarden met rijkelijke flora en fauna. Door zorg voor 
natuur zijn er in de lopikerwaard veel vogelsoorten. Het afwisselende 
polderlandschap van uitgestrekte graslanden, geriefbosjes, wetering 
en houtkaden biedt goede levenskansen voor vogels. De lopikerwaard telt 
ruim 100 soorten broedvogels. riet- en moerasvogels als blauwborst, 
rietzanger en rietgors bevolken de lage delen van de uiterwaarden. 
In het open polderland zijn grutto, kievit en veldleeuwerik bekende 
weidevogels. In de wat meer besloten lintbebouwing zijn zwarte 
roodstaart, boerenzwaluw en steenuil karakteristieke soorten.

•	 bomen
•	 laag groen / gras
•	 bebouwing

031. groen (schaal 1:20000)

032. groen (schaal 1:2000) 0 10 20 30 40 50



033. koeien in de polder

034. poldergroen 035. weide

036. slootkanten 037. bomenrij langs de Damweg
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slagenverKaveling
Het veenlandschap is bij de ontginning in lange percelen opgedeeld, 

gescheiden door sloten. De afmetingen zijn vaak nog dezelfde als bij 
de ontginning; een lengte van 1200 tot 1350 meter en een breedte 
tussen de 95 en 115 meter. Dit is nog duidelijk in het landschap te 
herkennen.

weilanden en aKKers
Het polderlandschap bestaat uiteraard uit veel agrarisch groen, 

akkers en weide voor de landbouw en veeteelt. In het open polderland 
zijn grutto, kievit en veldleeuwerik bekende weidevogels.

BOmenrijen
langs de Damweg staan bomenrijen die de ontginningsrichting van 

het landschap benadrukken. Vanaf de watertoren gezien is de bomenrij 
richting lopik een enkele rij met de bomen ver uit elkaar. Hier 
behoudt het landschap haar open karakter. Tussen Polsbroekerdam en 
de watertoren is dit een ander verhaal, aan weerszijden van de weg 
staat een aaneengesloten rij bomen.

achterKade
Deze kade werd aangelegd voor bescherming tegen water van het 

achterliggende moeras, wat later ook werd ontgonnen waardoor de 
achterkade nu midden in het polderlandschap ligt. In het verleden 
werd het groen beheerd door de boeren die er met hun land aan 
grensden, wat als gevolg heeft dat er veel verschillende planten op 
de achterkade groeien.

waterplanten en waterKant
In en om het water gaat het landschap verder. Planten zoals riet en 

de dotter aan de waterkant, veel waterplanten en een rijk leven van 
vissen, watervogels en andere dieren maken dankbaar gebruik van het 
aaneengesloten waternetwerk van slootjes en weteringen in de polder.
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038. koeien in de mist met de watertoren op de achtergrond
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2.2.Bestaande watertOren
de watertoren aan de damweg is gebouwd in 1936 in opdracht van de 

stichting ‘drinkwaterleiding Zuid-Utrecht’. dit ten behoeve van de 
waterdruk op de drinkwatervoorziening van verschillende dorpen in de 
Lopikerwaard. de plek waar deze toren gebouwd is om die reden ook 
een heel logische. de watertoren werd gebouwd op de grens van drie 
dorpen; Lopik, polsbroek en benschop.

De toren is ontworpen door J. Gerber van het ingenieursbureau MABEG 
te Utrecht. Dit bureau had zich gespecialiseerd in het construeren 
van watertoren en heeft meerdere watertorens ontworpen in de regio. 
De watertoren heeft een betonnen constructie. Het waterreservoir is 
tevens van beton met een vlakbodem. Het betonnen reservoir wordt 
door een cilindervormige tussenwand in tweeën gedeeld, elk heeft een 
inhoud van 200 m³. Een betonnen vlakbodem is een veel gebruikt type 
reservoir en dankt zijn populariteit aan het feit dat het eenvoudig 
en goedkoop gemaakt kan worden. In technisch opzicht is het niet erg 
geavanceerd. Torens met vlakbodem betonnen reservoirs kunnen alle 
mogelijke gedaanten aannemen. In 
de periode dat dit reservoirtype 
in ons land populair was bouwde 
men meestal een bakstenen mantel 
om de toren. Dit is ook het geval 
bij de watertoren in lopik. De 
bakstenen mantel kon los van de 
constructie vormgegeven worden.

De directe omgeving van de 
toren heeft vanaf de bouw in 1973 
een aantal gedaanteveranderingen 
ondergaan. Door inklinking van 
het landschap is in de jaren 
’80 een kanaal aangelegd om de 

039. situatie van de watertoren voor de aanleg van het kanaal
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040. omhulling met aluminium golfplaten (1973-1998)

041. huidige situatie zoals oorpronkelijke bouw 042. de betonnen balken- en kolomstructuur in de watertoren
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polder droog te houden. Dit heeft als gevolg gehad dat de toren nu op 
een soort van eiland staat. Het brede water kromt om de toren heen. 

“De watertoren dient de omwonenden. Zij maken gebruik van de 

functie, maar niet van het gebouw. Dit vind ik bijzonder.”

De toren zelf heeft er ook niet altijd hetzelfde uitgezien. Tijden 
lang stond de watertoren bekend als de meest lelijke van nederland. 
na een renovatie in 1973 was de toren verdwenen achter gegolfde 
aluminium platen. Van het oorspronkelijke uiterlijk was alleen nog 
het koperen dak over. Hierdoor was het een enorm, licht in de zon 
glimmende, cilinder in het landschap geworden. Het had iets weg van 
een reusachtige agrarische silo.

De aluminium platen zijn in 1998 weer verwijderd. Grote delen van 
het bestaande metselwerk bevonden zich nog achter de platen, dit is 
gerenoveerd en de toren is teruggebracht in oorspronkelijke staat.

Het gebruik van de watertoren is overbodig geworden omdat de 
functie om druk op het drinkwaterleidingnet geheel geautomatiseerd 
is in de jaren ’90. Pompstations hebben deze taak overgenomen. De 
watertoren is tegenwoordig een schakeling tussen de pompstations 
van lopik en linschoten. Aannemelijk is dat de watertoren door dit 
functieverlies over een aantal jaar helemaal buiten werking wordt 
gesteld.
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•	 periode 1: 1550 en eerder
•	 periode 2: 1550 - 1830
•	 periode 3: 1830 - 1918
•	 periode 4: na 1918

043. polderperioden

•	 veen
•	 zand
•	 lichte zavel
•	 zware zavel
•	 lichte klei
•	 zware klei
•	 leem
•	 stedelijk gebied

045. polderbodem

•	 oud bedijkt land, veenpolders, 
waarden en uiterwaarden

•	 veenkoloniën en afgegraven land
•	 droogmakerijen
•	 aandijkingen
•	 landfill	en	aanplempingen

044. poldertypen
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3.cOncept
in dit hoofdstuk zullen de verschillende aspecten worden toegelicht 

die een basis vormen voor het ontwerp. deze aspecten vormen de 
ontwerphouding en randvoorwaarden voor het ontwerp.

3.1.het pOlderlandschap
Het aanzien en de cultuur van het platteland zijn zich op dramatische 

wijze aan het veranderen. De belangrijkste oorzaak is de verandering 
in de landbouw. De landbouw staat flink onder druk en dit kan flinke 
gevolgen hebben voor het landschap. Er zijn een aantal aspecten 
die een erg grote druk op de sector uitoefenen. Virussen zoals 
varkenspest, vogelpest en gekkekoeienziekte, verzuring en uitputting 
van de grond, de groeiende concurrentie uit andere landen als gevolg 
van de globalisering en de afnemende subsidies van de Europese Unie 
om de (over)productie in de agrarische sector te financieren. Deze 
aspecten hebben als gevolg dat boeren efficiënter te werk moeten gaan, 
waardoor de bestaansmogelijkheden van het kleine boerenbedrijf al 
jaren afneemt. De verwachting is dat dit zich de komende jaren zal 
doorzetten. In 2010 was het aantal boerenbedrijven afgenomen tot 
73.000, een afname van 23%. [CBS 2010, zie onderstaande grafiek]
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046. aantal landbouwbedrijven (bron: CBS)
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047. de polder van Lopik

Uiteraard vormt de afname van boerenbedrijven een bedreiging voor 
het polderlandschap. Jarenlang was het vanzelfsprekend dat het vee 
in de wei stond te grazen. De agrarische sector wordt door de 
economische veranderingen gedwongen veel efficiënter te werk te gaan, 
waardoor stallen groter worden en het vee grotendeels binnen blijft.

‘Wat zijn de kwaliteiten van het polderlandschap en wat kunnen deze 
kwaliteiten bijdragen in het ontwerp?’

Verdwijning van het polderlandschap dreigt op veel plaatsen in 
nederland. Maar de lopikerwaard, en het Groene Hart als groter 
geheel, wordt door de ligging en de kwaliteiten extra beschermd. 
In het vorige hoofdstuk was te lezen en dat het polderlandschap 
nog veel elementen en patronen bezit die de plek haar waarde geven. 
De ontginning van de polder honderden jaren geleden bepaald het 
patroon in het landschap vandaag de dag nog steeds. De polder met 
haar sloten en weteringen liggen vaak nog op oorspronkelijke plek. 
weiden, sloten, oevers en dergelijke bieden dieren nog steeds hun 
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schuilplaats. Al deze aspecten resulteren in een boeiend natuur- en 
cultuurlandschap.

De watertoren staat als autonoom object in dit open landschap te 
midden van twee bebouwingslinten. Dit is een kracht van de bestaande 
toren. Door veranderingen in het landschap in de jaren dat de toren 
er staat, is de relatie met het landschap verstoord. Vooral door de 
aanleg van het afwateringskanaal in de jaren ‘80 is de watertoren op 
een soort eiland in de polder komen te staan. Aan de ene zijde omkadert 
met water en aan de andere kant loopt de Damweg en achterkade. Het 
lijkt alsof de toren midden in de polder ‘geland’ is.

De watertoren moet weer mee doen in het landschap en een relatie 
aangaan met de polder. De ontginningsrichting van de polder kan worden 
ingezet in het nieuwe ontwerp. Door deze richting te introduceren in 
het gebouw, zullen badgasten zich hiervan bewust van worden.

048. schema’s van de rol van de watertoren in het polderlandschap
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049. toren als spil van het gebouw
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3.2.de tOren als centrale spil
Zoals eerder in dit verslag beschreven is, staat de toren als 

duidelijk aanwezig object in het open landschap. Het is geen monument, 
maar het gebouw heeft zeker een waarde als herkenningspunt voor de 
omgeving en haar bewoners.

 
‘Welke ontwerphouding moet aangenomen worden ten opzichte van de 

herbestemming van het gebouw?’

De identiteit van de watertoren is de kracht van de bestaande 
toren. De herkenbaarheid van het object zal in het nieuwe gebouw 
behouden blijven en ingezet worden als centrale spil binnen het 
ontwerp. Door de nieuwe toevoegingen te doen in een contrast met het 
bestaande, word ervoor gezorgd dat het bestaande wordt benadrukt.

Deze houding ten opzichte van het bestaande gebouw kan voor een 
groot deel worden opgevat als 1+1=2. M. Provoost beschrijft in het 
boek Re-Arch deze herbestemmingstypologie, de retorische figuur 1+1=2. 
Deze typologie wordt voornamelijk gebruikt bij herbestemmingen van 
monumenten. Het oude en nieuwe gebouw staan als twee zelfstandige 
delen naast elkaar. Om het monument zo min mogelijk aan te tasten en 
er een nieuwe deel in contrast aan toe te voegen. Het nieuwe gebouw 
is herkenbaar eigentijds, om de tijdgeest van het oude zichtbaar 
te maken, juist door die van nu er tegenover te stellen. Deze 
herbestemmingstypologie is voor een groot deel bepalend voor het 
herontwerp van de watertoren. De watertoren is geen monument, maar 
heeft wel veel waarde voor de omwonenden als icoon en herkenningspunt. 
Om die reden is de 1+1=2 aanpak een goede, om de watertoren als 
object in het landschap te behouden. Deze houding is echter heeft 
voor het ontwerp geen harde lijn voor de toren, om het bestaande 
geschikt te maken voor een deel van het bad zullen er ingrepen moeten 
worden gedaan. Deze zullen subtiel van aard zijn en geen afbreuk doen 
aan de bestaande identiteit van de watertoren.
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050. schema van benadering toren

051. benadering vanaf Polsbroekerdam

Lopik

Polsbroekerdam
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3.3.cOncept
De benadering van de toren maakt de locatie erg bijzonder. Midden 

in het open landschap staat de watertoren langs de 2,5 kilometer lange 
Damweg die twee bebouwingslinten met elkaar verbindt. Als je van de 
kant van lopik het lint verlaat en de Damweg opgaat, is de watertoren 
meteen te zien. Vanuit de auto, maar het effect is hetzelfde als 
je je op het naast gelegen fi etspad bevindt. Vanuit Polsbroekerdam 
is het een geheel andere benadering naar de watertoren toe. Een 
lange bomenrij aan weerskanten van de weg blokkeert het zicht op de 
watertoren en is deze pas zichtbaar er een paar honderd meter voor.

Deze benadering benadrukt de ontginningsrichting van het landschap 
en zorgt voor een bewuste benadering van de badbezoeker. Vanuit het 
zuiden (lopik) is de afstand in combinatie met het uitgestrekte open 
polderlandschap zeer indrukwekkend. Door dit in te zetten bij het 
ontwerp en de entree van het bad wordt de relatie met het landschap 
benadrukt.

052. benadering vanuit Lopik



62

Deze ontginningsrichting wordt in het 
ontwerp benadrukt door middel van wanden. De 
badbezoeker verplaatst zich langs en door deze 
wanden heen door het gebouw. Het begint al bij 
de benadering van het bad over de Damweg, een 
aantal meter voor het gebouw begint een wand 
langs de weg. Deze wand neemt het uitzicht af 
over een deel van het polderlandschap. Dit spel 
met de bezoeker wordt in het bad doorgezet. 
De intieme ruimten worden door de wanden meer 
afgesloten en hebben (bijna) geen zicht op 
het landschap. Vanuit badfuncties met een 
meer open karakter of die een ontmoetingplek 
zijn in badhuis ervaart de badgast meer van 
het open landschap.

De wanden zorgen dus voor een spel met 
uitzicht op het landschap. Verschil in 
beleving van ruimte; gesloten of juist 
open. Door badfuncties in een object tussen 
de muren te plaatsen, worden de ruimten in 
verschillende zones opgesplitst. Dit object en 
hoe deze zich verhoudt tot de muur, beïnvloed 
de ruimtelijke beleving van de verschillende 
baden. Het ‘functionele object’ heeft schuine 
wanden met als gevolg dat deze vorm de sfeer 
bepaald. In het volgende hoofdstuk zal dit en 
de rest van het uiteindelijke ontwerp worden 
toegelicht.

053. concept; wand als richting



054. 055. 056. 

057. verschillen in plaatsing van ‘functioneel object’ en wand
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4

het Bad
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1. watertoren
2. entree / kleedruimten
3. buitenbadgedeelte
4. badgedeelte
5. café

1

4

3

2

5

058. vogelperspectief van het bad
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4.het Bad
in dit hoofdstuk zal het uiteindelijke ontwerp uiteen worden gezet. 

eerst zal het programma en de situering van het nieuwe gebouw worden 
toegelicht. aan de hand van gevels, plattegronden, impressies en 
ander beeldmateriaal zal daarna beschreven worden hoe de badgast 
zich door het gebouw verplaatst en welke elementen belangrijk zijn 
voor het ontwerp.

Door de centrale ligging in de randstad kan het bad een breed publiek 
aantrekken. Mensen uit de stad kunnen een dagje komen ontspannen en 
van het landschap genieten. Vanuit Utrecht is het met de auto een 
half uur rijden. Zo kunnen mensen uit de stad zich even onttrekken 
uit de hectiek van de stad en zich bewust worden dan de schoonheid 
die ons land te bieden heeft. naast bezoekers uit de regio zijn de 
bewoners uit de omliggende dorpen ook potentiele badgasten.

Het bad moet een unieke aanvulling worden op de recreatiemogelijkheden 
in de regio. Naast fietsen, wandelen en kanoën, wordt het ook mogelijk 
te ontspannen in een bad midden in het polderlandschap. Baden in 
landschap.

Het bad is opgebouwd uit een aantal delen. Deze delen hebben 
ieder hun eigen programma. Als badgast verplaats je je tussen de 
verschillende delen, waarbij de bestaande toren het verbindend 
element is. Dit is het oriëntatiepunt in het gebouw en de spil van 
het ontwerp. Op de andere oever van het water is ook een gebouwdeel 
gepositioneerd, het café. Het café is onderdeel van het bad, maar 
is tevens toegankelijk voor recreanten die de watertoren passeren.
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059. situatie
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Het programma ziet er als volgt uit:

Bad
• Entree
• Personeelsruimte (kleedkamer, toilet en douches)
• Boudoir (föhns en wastafels) 
• kleedruimten (heren, dames)
• Douches (heren, dames)
• Toiletten (heren, dames)

• Binnenbad   32°c  50 m²
• Vuurbad    42°c  8 m²
• kruidenbad   34°c  20 m²
• Bruisbad   37°c  20 m²
• Stoombad, 3 zones, met stortdouche

• Sauna
• Dompelbad   13 °c  10 m²

• Buitenbad   27-32 °c 100 m²
• Buitenwhirlpool  38 °c  10 m²

• ligzones (binnen, buiten)

café:
• Garderobe
• Toilet
• Zitgedeelte binnen  ±25 personen
• Buitenterras    ±35 personen
• Bar
• keuken
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060. westgevel (entree)
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061. zuidgevel
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062. benadering

Bij benadering van het bad staat naast de Damweg al een wand die 
overloopt in het gebouw. Deze 3 meter hoge wand is 50 meter lang 
zorgt ervoor dat het uitzicht van de badbezoeker deels weggenomen 
wordt. De entreegevel, de zichtzijde vanaf de weg, is op het eerste 
gezicht helemaal gesloten. Drie wanden staan zo gepositioneerd dat 
tussen de tussenruimte toegang biedt naar de uiteindelijke entree 
van het bad of café. Deze drie wanden hebben een hoogteverschil 
waardoor de entrees subtiel worden geaccentueerd.



74

063. oostgevel

0 42 86
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064. noordgevel
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Door de badbezoeker allereerst tussen twee wanden door te leiden, 
wordt de bezoeker zich bewust gemaakt van de richting van het 
landschap. Door de gevels in de richting van de wanden transparanter 
te detailleren wordt deze heel anders ervaren als de gevel aan de 
weg. De entree is het eerste element wat de badgast tegenkomt.

De middelste wand, vanaf de weg gezien, zorgt voor een verbinding 
tussen het bad en café over het water en fungeert als voetgangersbrug. 
Deze brug is vanaf de weg niet zichtbaar, omdat deze helemaal weg 
valt achter de muur. De muur maakt het tevens constructief mogelijk 
het water te overspannen.

065. entree bad vanaf brug
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1. entree
2. personeelskleedruimte
3. personeelstoilet en -douches
4. boudoir
5. toilet
6. kleedruimte dames
7. douches dames
8. kleedruimte heren

0 84

066. plattegrond begane grond en 1500-p

62 9. douches heren
10. damestoilet
11. herentoilet
12. buitendouches
13. buitenbad
14. ligzone
15. kruidenbad
16. douches
17. stoombad
18. stortdouche

19. bruisbad
20. vuurbad
21. technische ruimten
22. café
23. buitenterras
24. entree / garderobe
25. toilet
26. keuken
27. berging
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28. binnenbad
29. ligzone
30. buitenwhirlpool

067. plattegrond 3000+p / 4500+p
28

29

30
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31. sauna
32. douche
33. dompelbad
34. ligzone / landschapspanorama

0 84 62

068. plattegrond verticaal verkeer toren

069. plattegrond 36000+p

070. plattegrond 41000+p
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072. doorsnede B-B’
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073. doorsnede C-C’
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074. axonometrie
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075. routing
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076. routing 1500- / begane grond



077. routing 3000+ / 4500+



078. routing verticaal verkeer toren / 
36000+ / 41000+ / dak
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079. plattegrond begane grond met 
aanduiding van impressies
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Binnen in het eerste gebouwdeel staan twee volumes geplaatst tussen 
de wanden. Als bezoekers binnen komen staan ze direct in de eerste 
ruimte, het volume is hier open en staat aan de rechterzijde ver 
van de betonnen wand. Deze openheid naar de wand toe zorgt voor een 
open karakter van de entree, waar aan de balie een kaartje gekocht 
kan worden. De bezoeker vervolgt zijn weg langs de wand naar de 
kleedruimte. De kleedruimten, douches en toiletten zitten in een 
volgend volume, wat veel dichter op de wanden staat waardoor dit 
volume een besloten sfeer uitstraalt.

080. entree

081. vanuit kleedruimten naar watertoren



082.   oud reservoir als uitzichtpunt

nadat de bezoeker zich heeft omgekleed wordt de kleedruimte aan de 
andere zijde van het object verlaten. De wanden geleiden de bezoeker 
naar buiten, richting de watertoren.

Buiten valt het op dat het regenwater van het dak in slootjes 
terecht komt. Functioneel, maar dit water benadrukt wederom de 
ontginningsrichting. De buitenruimte tussen de gebouwdelen krijgt 
hierdoor het karakter van de polder. net zoals in de polder wordt het 
water via slootjes afgevoerd.

De oorspronkelijke ingang van de watertoren biedt toegang tot 
de rest van het bad. Eenmaal binnenin de toren wordt de bezoeker 
overweldigd door de hoogte, een 36 meter hoge ruimte met een betonnen 
draagconstructie. De bestaande trap is behouden, maar is vanaf de 
begane grond niet te bereiken. Er is wel een lift ingepast die tot 
bovenin het waterreservoir gaat. Deze glazen lift beweegt zich langs 
een aantal staalprofielen, die bevestigd zijn aan de bestaande balken.

Op de begane grond van de watertoren steken twee nieuwe wanden naar 
binnen waardoor het zicht op de andere zijde van de toren weggenomen 
wordt. Door je tussen de wanden door te verplaatsen, valt het op dat 
de nieuwe wand los gelaten is van de toren. Hierdoor strijkt het 
licht langs de wand naar binnen. Aan de andere zijde van de toren zit 
een nieuwe uitgang. De bezoeker kan vanaf dit punt drie kanten op; 
het buitenbad, de binnenbaden en de klim naar het waterreservoir. De 
badgast kan hier een eigen weg in vinden.
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Als de bezoeker ervoor kiest naar boven te gaan, naar het 
oorspronkelijke waterreservoir, moet een flauwe trap worden betreden. 
Deze begint tussen twee wanden, waardoor de bezoeker zich weer bewust 
wordt van de ontginningsrichting tijdens het beklimmen van deze trap. 
Uiteindelijk steekt de trap bij op een hoogte van 4,5 meter door de 
toren heen. Dit geeft toegang aan een buitenwhirlpool met uitzicht 
over het buitenbad en een groot deel van de polder. Vanuit dit warme 
bad kan de toren weer binnen worden gegaan. De bestaande trap geeft 
toegang naar boven, vlak onder het reservoir wordt de trap naar de 
gevel gebracht en volgt deze de ronding van de toren.

Omdat het bestaande reservoir een cilindervormige tussenwand 
heeft, komt de trap boven tussen deze tussenwand en de buitenwand 
van het reservoir. (zie plattegronden pagina 81) Eenmaal boven volgt 
de badgast de ronding van het reservoir tot de tussenwand doorbroken 
word. Deze doorbreking is zo gemaakt dat er ruimte ontstaat voor een 
dompelbad en in een sauna in het bestaande binnenreservoir. De lift 
komt ook boven bij deze doorbreking van het binnenreservoir.

na een saunabezoek kan nog één trap omhoog worden genomen. Doordat 
het bestaande binnenreservoir is afgekapt fungeert deze nu als 
uitzichtpunt. Door de toevoeging van vier grote ramen wordt de 
bezoeker hier beloond met een indrukwekkend panorama uitzicht over 
de hele polder.

083. verticaal verkeer toren



084. uitzicht over het polderlandschap
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085. buitenbad in relatie tot overige gebouwdelen
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Het buitenbad steekt een paar meter in het polderwater in het 
verlengde van het kanaal. De vormgeving van het bad, de wanden en 
een verhoging in de vlonder volgen de richting van het kanaal en de 
rest van de polder.

Vanuit het buitenbad is bijna het hele gebouw zichtbaar. Het 
badgedeelte, de watertoren en het café met de wanden langs de weg 
omarmen het buitenbad. Van de Damweg is dus vanuit het buitenbad niks 
te merken en hierdoor kan de badbezoeker optimaal genieten van het 
landschap.

De watertemperatuur van het buitenbad wordt naar het seizoen en 
de buitentemperatuur aangepast. ’s winters is het badwater ongeveer 
32°c en zomers zal het een verfrissende duik zijn in badwater van 
rond de 27°c.

Op de verhoogde vlonder naast het bad kunnen badgasten ontspannen 
en zomers lekker in de zon liggen. Onder de verhoging zitten de 
installaties die via een luik in de vlonder voor onderhoud toegankelijk 
zijn.
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086. entree intieme badruimten met bruisbad
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Het binnenbad heeft twee lagen. Vanaf buiten kan via een trap worden 
afgedaald naar 1,5 meter onder het maaiveld. Allereerst verplaatst 
de bezoeker zich tussen het object en de betonnen wand door helemaal 
naar achter waar de ruimte wordt betreden.

In deze half verdiepte ruimte zijn de kleinere, intieme badfuncties 
geplaatst. Door deze te verdiepen is de relatie met het landschap 
minimaal, waardoor de intimiteit behouden blijft. Het object waar 
de baden in en naast zitten, bepaald de sfeer van de verschillende 
ruimten en baden.

087. kruidenbad en ingang stoombad



088. bruis- en vuurbad
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089. eentree binnenbad met uitzicht
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Om in het grote binnenbad te komen, moet de bezoeker eerst weer 
naar buiten om vervolgens via een trap omhoog naar binnen te gaan. Dit 
bad is een ontmoetingsplek in het gebouw en is daarom ruim opgezet. 
Het object waarin dit bad zich bevindt is aan de voor- en achterzijde 
helemaal open. Ondanks dat het bad in dit object tussen de hoge 
betonnen wanden staat, kan de badgast veel zien van het landschap en 
de rest van het gebouw. Vanuit het bad kan worden uitgekeken op de 
watertoren en buitenbad. (zie afbeelding 93)

Eén van de badranden is gematerialiseerd met houten delen, die 
overlopen in de schuine wand. Dit kunnen de gasten gebruiken om 
tegenaan te liggen en volledig tot rust te komen.

0 84 62

89

93

090. plattegrond 3000+ met aanduiding 
van impressies

091. badranddetails (V3, V4 & V5)



093. uitzicht vanuit het binnenbad
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092. dakdetails (V1 & V2)
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De wanden bestaan uit in het werk gestort beton voorzien van een 
horizontale structuur. Deze structuur wordt erin gebracht door tijdens 
het storten rubberen bekistingsmatten in de kist te bevestigen. 
De structuur benadrukt de ontginningsrichting. Strijklicht wat van 
boven langs de wand valt benadrukt deze structuur. De aansluiting 
van het dak op de wand valt om die reden helemaal gelijk met de wand.

Het beton heeft een donkere toeslag om een contrast te vormen met 
de bestaande betonnen constructie. Maar ook in nieuwe gebouwdelen 
zijn de donkere betonnen wanden een contrast met bijvoorbeeld het 
hout van de kleedruimte. 
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slOt
reflectie

wij zijn de tweede generatie afstuderen voor wie de deadline voor 
het afstuderen vooraf vastgesteld staat. Dit houdt in dat het totale 
afstudeertraject, M3 en M4, in één jaar afgerond moet zijn. Ik vind 
dit een goede regel. Ik heb wel gemerkt dat deze harde deadline extra 
druk met zich mee brengt, maar doordat het gehele atelier hiermee te 
maken heeft steun je elkaar hierin.

Mijn proces is op sommige momenten wel rommelig verlopen. Tijdens 
het vooronderzoek hebben we met de groep een duidelijk doel gesteld 
en we hebben deze naar mijn mening tot een goed einde gebracht. 
Een bundeling met veel informatie die ik tijdens mijn individuele 
opdracht nog regelmatig heb geraadpleegd. Bij het begincolloquium heb 
ik mijn eigen afstudeerplan opgesteld, wat mij op sommige momenten 
niet voldoende houvast heeft kunnen geven. Door deze in het begin 
duidelijker op te stellen in nauw overleg met m’n begeleiders was 
voor mij eerder duidelijk geweest wat ik wilde en wat er van mij werd 
verwacht. Met deze vraag heb ik een tijd rondgelopen en daardoor 
is het proces op bepaalde momenten vertraagd. Bijvoorbeeld met een 
houding inemen ten op zichte van de bestaande watertoren had ik erg 
veel moeite. Een belangrijke les is dat een plan erg belangrijk is 
en dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. 

 
Mijn afstudeercommissie bestond uit drie personen. Jeanne Dekkers 

en Faas Moonen als vaste begeleiders van het atelier. Mijn derde 
begeleider was Tom Veeger, die ik in de laatste maanden als derde 
begeleider erbij heb gevraagd. De kwaliteit van de begeleidingen 
vond ik goed, kritieken en opmerkingen waren overwegend opbouwend 
van aard en gaven voldoende aanleiding om mee verder te gaan. Het 
atelier had in principe iedere week begeleiding van Jeanne Dekkers 
en / of Faas Moonen. Echter door de hoeveelheid studenten en de volle 
agenda’s van de begeleiders zat er soms een lange periode tussen 
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de begeleidingen. Met enige regelmaat werd dit wel gecompenseerd en 
waren we bijvoorbeeld welkom voor een extra begeleiding met Jeanne 
Dekkers in Delft. Of dat Faas Moonen op een andere dag nog een gaatje 
in zijn agenda wist te vinden. Mijn derde begeleider, Tom Veeger, 
sprak ik denk ik één keer in de maand. Doordat hij meer afstand had 
van het ontwerp en proces, kreeg ik kritieken en opmerkingen met een 
andere kijk op mijn ontwerp. Dit was erg prettig.
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nawOOrd
Met veel plezier en enthousiasme heb ik aan mijn afstudeerproject 

gewerkt. Ik kijk terug op een leerzaam jaar met veel mooie momenten, 
zoals de excursies naar Vals en Boedapest. Door deze excursies en het 
gezamenlijk onderzoek is het een hechte groep geworden. Dit heeft ook 
tijdens het individuele deel mij positief beïnvloed. 

Allereerst wil ik Jeanne Dekkers, Faas Moonen en Tom Veeger bedanken 
voor de begeleiding tijdens mijn afstudeeropdracht. Daarnaast wil ik 
mijn medestudenten, vrienden en familie bedanken voor de nodige hulp 
en steun de afgelopen periode.

Thijs van Oostrum.

Eindhoven, 23 februari 2012.
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