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INLEIDING 

In dit beeldkwaliteitplan voor de watertoren van Uppel 
worden handreikingen geboden aan de hand waarvan de 
ontwikkelaars en de architect een passende (eigentijdse) 
invulling kan geven aan de herbestemming van de 
watertoren. Daarnaast worden de principes voor de 
inrichting van de openbare ruimte beschreven. Het 
beeldkwaliteitplan geeft aan hoe de sfeer en kwaliteit die 
wordt beoogd op een vanzelfsprekende manier kan 
worden doorvertaald in de architectuur en vormgeving 
van de watertoren en zijn omgeving. Voor de 
beeldkwaliteit van de watertoren is een hoge ambitie 
geformuleerd: het creëren van een harmonieus en 
samenhangend beeld van de huidige met de nieuwe 
bebouwing. Er is gekozen om de architectonische 
uitwerking niet als een keurslijf exact vast te leggen, maar 
om een inspirerend kader te bieden voor passende 
architectuur die in het teken staat van harmonieuze 
herbestemming.    
 
De in dit document gebruikte referentiebeelden en 
principetekeningen dienen als inspiratiebron voor het 
ontwerp van de watertoren en vormen geen 
allesomvattende en letterlijk te interpreteren weergave 
van het gewenste beeld. 
 

KWALITEITSTEAM 

Voor de begeleiding van het ontwerpproces zal een 
kwaliteitsteam worden samengesteld, bestaande uit de 
toekomstige uitbaters, een vertegenwoordiger uit de 
gemeente Woudrichem en een vertegenwoordiger uit de 
monumentencommissie. Zij zien er gedurende het 
ontwerpproces op toe dat de kwaliteitseisen worden 
gehaald. Verder is het hun taak de architect te coachen en 
te stimuleren. Door deze persoonlijke benadering is 
behalve toetsend ook sturend en inspirerend. Op deze 
manier kan een persoonlijke interpretatie gecombineerd 
worden met geformuleerde randvoorwaarden, om zo bij 
te dragen aan de samenhang van de huidige en de 
toekomstige toren.  
 
Relatie met het bestemmingsplan 
Het beeldkwaliteitplan zal een directe relatie krijgen met 
het bestemmingsplan inzake de watertoren. In de 
voorschriften van het bestemmingsplan wordt voorzien 
dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn nadere 
eisen te stellen met betrekking tot (de situering, 
afmetingen en vormgeving van gebouwen), indien dit naar 
hun oordeel noodzakelijk is in verband met het waarboren 
van een goede ruimtelijke kwaliteit. Nadat het 
beeldkwaliteitplan is vastgesteld kan het als 
toetsingskader worden toegepast. De initiatiefnemers 
zullen zowel met het bestemmingsplan als met het 
beeldkwaliteitplan rekening dienen te houden.  
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1. BOUWKUNDIG PLAN 

 
In het onderstaande wordt kort ingegaan op het 
bouwkundige plan. In het bestemmingsplan 
(uitwerkingsplan) zal een toelichting worden opgenomen.  
 

ORIËNTATIE VAN DE WATERTOREN 

In en rondom de watertoren wordt een hoogwaardig leef- 
en bedrijfsmilieu nagestreefd. Er moet daarom een 
expliciete relatie tussen de watertoren en zijn omgeving in 
stand worden gehouden. De watertoren is op de vier 
windrichtingen georiënteerd. Bij voorkeur met de 
woningentree aan de westzijde (huidige situatie) en 
voorzien van raamopeningen vanuit de andere 
windrichtingen. Bij de realisatie van een extra uitgang 
wordt gestreefd naar een duidelijke relatie tussen de 
watertoren en zijn omgeving. 
 

HOOFDGEBOUW EN BIJGEBOUWEN  

Ten aanzien van aan- en bijgebouwen geldt het 
uitgangspunt dat deze in principe niet aan de ‘openbare’ 
zijde van de watertoren gesitueerd mogen worden. Aan de 
openbare zijde van de watertoren mag uitsluitend een 
aanbouw worden gerealiseerd, indien aangetoond wordt 
dat de watertoren met aanbouw aan die zijde een 
representatieve uitstraling zal krijgen. In een deel van de 
aanbouw zal een woonfunctie (bedrijfswoning) gesitueerd 
moeten worden. Blinde gevels zijn niet toegestaan. 
Parkeerhavens worden aan de noordzijde van de 
watertoren gesitueerd. De mogelijkheden om geparkeerde 
auto’s uit het straatbeeld te weren worden toegejuicht. 
Carports dienen in ieder geval onder het maaiveld van de 
watertoren geplaatst te worden. Eventuele bergingen en 
opstelruimtes voor (GFT) containers dienen verzorgd te 
worden vormgegeven en afgestemd te zijn op de 
architectuur van de watertoren.  
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2. BEELDKWALITEIT ARCHITECTUUR 

Architectonische samenhang tussen de bestaande bouw 
en de nieuwbouw is gewenst. De architectuur wordt onder 
andere gekenmerkt door het gebruik van traditionele 
bouwmaterialen zoals baksteen en koper en een sterke 
samenhang tussen bebouwing en landschap. Volumes zijn 
symmetrisch opgebouwd. Deze architectonische stijl sluit 
goed aan bij het landschappelijke en dorpse karakter van 
de omgeving en biedt veel mogelijkheden om een sterke 
samenhang te realiseren. De keuze voor een 
architectuurstijl uit het verleden betekent niet dat de 
stijlkenmerken uit die periode letterlijk gekopieerd 
moeten worden. De huidige technieken zijn immers 
anders dan in het verleden. Aan de architect wordt 
gevraagd om aan bestaande architectuur inspiratie te 
ontlenen en de architectonische princpes en 
stijlkenmerken in een nieuwe samenhang toe te passen. 
Vermenging met een andere, sterk afwijkende 
architectuurstijlen is niet wenselijk. De architectuur van de 
watertoren biedt voldoende inspiratie om, indien gewenst, 
te komen tot een eigentijdse architectuur. 

GEVELCOMPOSITIE EN PLASTICITEIT 

De positionering van gevelopeningen dient bij te dragen 
aan de horizontale geleding van de gevel. Door middel van 
bijvoorbeeld erkers en detaillering wordt de bebouwing 
verbijzonderd. Door toevoeging van verticale elementen 
zoals trappenhuizen ontstaat een totaalcompositie van 
verticale en horizontale elementen. De gevel wordt 
verlevendigd door toepassing van plastiek.  
 

DETAILLERING 

Kenmerkend voor de architectuur van de watertoren is de 
detaillering die het totaalbeeld versterkt. Bij de 
detaillering dienen duidelijke keuzes gemaakt te worden 
tussen robuust of slank. Met name de vormgeving van 
essentiële aansluitingsdetails zoals bij het huidige dak / 
gevel het geval is. Het leggen van accenten en toevoegen 
van versieringen dient zeer zorgvuldig te gebeuren en mag 
geen afbreuk doen aan het totaalbeeld.  
 

MATERIALISATIE 

Er moeten hoofdzakelijk traditionele materialen worden 
toegepast, zoals baksteen, beton en natuursteen. Het 
huidige hoofdmateriaal is baksteen.  
 

KLEURGEBRUIK 

De nadruk moet liggen op een beheerst en evenwichtig 
kleurgebruik. Er moet zo veel mogelijk gebruik gemaakt 
worden van de eigen kleur van de toegepaste materialen. 
Het gebruik van signaalkleuren om accenten aan te 
brengen is niet wenselijk. Het toepassen van grote vlakken 
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met sterk contrasterende bakstenen is niet wenselijk. De 
kleuren van de (toekomstige) dakpannen, huidige en 
toekomstige antennes en andere aanvullingen dienen te 
worden afgestemd op het gevelmetselwerk. Het 
kleurenvoorstel van een bouwplan zal door het 
kwaliteitsteam beoordeeld worden. 
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3. BEELDKWALITEITPRINCIPES RUIMTE 

De inrichting van de ruimte op het perceel dient klasse en 
samenhang uit te stralen. Dit wordt bereikt door de 
toepassing van duurzame kleur- en materiaaltoepassingen. 
Het vergroten van de herkenbaarheid en ruimtelijke 
samenhang van de watertoren met zijn omgeving is een 
belangrijke opgave hierbij. Dit komt tot uitdrukking in de 
inrichting van de profielen, de materiaalkeuze en de 
toepassing van bijvoorbeeld het buitenmeubilair. In dit 
hoofdstuk worden de uitgangspunten en principes voor 
het waarmaken van de ambities ten aanzien van de 
inrichting van de ruimte beschreven. 
 

LANDSCHAPPELIJKE KENMERKEN 

De watertoren ligt centraal in het buurtschap Uppel, wat 
zich kenmerkt door lintbebouwing in het buitengebied van 
het Land van Heusden en Altena De vorm- en 
inrichtingsprincipes van de ruimte op het perceel worden 
ontleend aan de landelijke omgeving en de exclusieve 
ligging ten opzichte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Voor de inrichting van het perceel geldt het principe van 
eenvoud en rust, wat in principe leidt tot een krachtig 
ruimtelijk beeld op hoofdlijnen waarbinnen ruimte is voor 
afwisseling in detail.  
 
Net als voor de architectuur wordt voor de ruimte op het 
perceel ook van een hoogwaardige materialisering 
uitgegaan. De materialisering moet aansluiten bij de sfeer 
van de openbare ruimte in Uppel. Voor de bestrating 
rondom de watertoren geldt dat er gebruikt gemaakt 
moet worden van natuurlijke materialen als beton en 
natuursteen. De materiaalkeuze voor de buitenruimte zal 
in samenhang met de materialisering van de architectuur 
bepaald worden. Noodzakelijke voorzieningen zoals 
parkeerplaatsen moeten zowel stedenbouwkundig als 
architectonisch zoveel mogelijk geïntegreerd worden. 
Eventuele verlichting en bomen krijgen een weloverwogen 
plaats in het profiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


