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ProjectomSchrijving 
vanaf 1839 zijn in nederland 260 watertorens met grote zorgvuldigheid 
gebouwd. de torens dienden niet alleen voor de drinkwatervoorziening 
maar waren ook architectonische hoogstandjes. op dit moment zijn er 
nog ongeveer 175 watertorens, waarvan er nog zo’n vijftig in werking 
zijn. sommigen worden gebruikt als woon- of kantoorruimte. maar 
de meesten hebben, net als de watertoren van coevorden, puur een 
monumentale functie.

de toren is gebouwd op een markante plek, waar eens de buitenste 
oplopende verdedigingswal het hoogste punt bereikte. Zo kwam de toren 
op het hoogste punt in de omgeving te staan. Waterleidingmaatschappij 
drenthe (Wmd) heeft de watertoren in 1990 buiten bedrijf gesteld.

Projectvoorwaarden
de watertoren uit 1914 is een rijksmonument en is tien jaar geleden 
opgeknapt. Waterleidingmaatschappij drenthe (Wmd) vond het dan 
ook de hoogste tijd om de toren te laten controleren op de kwaliteit van 
het timmer-, schilder- en voegwerk. een lastig karwei op bijna 33 meter 
hoogte. met behulp van een hoogwerker en veel improvisatietalent is de 
klus geklaard.

duidelijk werd dat het beton- en schilderwerk moest worden opgeknapt 
en dat het pleisterwerk moest worden hersteld. ook het voegwerk was 
aan vervanging toe.

Sika oPloSSing
om ervoor te zorgen dat het beton na de opknapbeurt weer 
tenminste tien jaar mee zou gaan, werd er door adviesburo bejan 
en sika gekozen voor het toepassen van het sikagard® monolastex® 
conserveringssysteem. deze dampopen, watergedragen acrylaat 
betoncoating heeft een hoge elasticiteit waardoor scheuren eenvoudig 
te overbruggen zijn en zo een dergelijk monument optimaal beschermd 
wordt. door het aanbrengen van deze coating wordt het beton van dit 
monument langdurig beschermd conform de eisen van en 1504-2 als 
beschermende coating.

Betrokken Partijen
opdrachtgever: Waterleidingmaatschappij drenthe (Wmd)
toezichthouder: monumentenadvies noord
ingenieursbureau/directievoering: adviesburo bejan beheer b.v.
applicateur: hovenk betonreparatie & kunststoffen
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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