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Algemeen 
 Boskoop wordt gescheiden door de rivier de Gouwe. De beide oevers van 

de Gouwe worden verbonden door een hefbrug die aan de oostzijde door-
loopt in het Reijerskoop en aan de westkant in de belangrijkste  verbin-
dingsweg in Boskoop, de Zijde. De watertoren is gevestigd aan deze weg 
in het westen van Boskoop, Zijde 442. 

Bovenaanzicht  watertoren 

Kadastrale gegevens 
  
   Object:   BOSKOOP D 3138 
   Grootte:   8 a 25 ca 

  Coördinaten:  103634-454400 
   Locatie:   Zijde 442 
     2771 GA Boskoop 
 
 
Vraagprijs voor de watertoren  
  

 € 290.000,00 k.k. 



 

 

Oppervlakten 
  
 De watertoren heeft een oppervlakte van 169 m².     
 

 

Bouwaard/constructie 
  
 Ronde watertoren uit 1908. Bestaande uit een 

conische schacht in rode baksteen met aan de 
voet een doorsnede van 8,5 m. en aan de top 
een doorsnede van 4,5 m. De sterk uitkragende 
door een betonlaag gedekte bovenbouw in ver-
blendsteen, met kantelen die onderling verbon-
den worden door smeedijzeren hekwerken in Art 
Nouveau vormgeving, staat tegenwoordig in de 
tuin. 

 



 

 

 
 De watertoren wordt betreden middels de entree op de begane grond.  
 Hier bevinden zich ook de berging en badkamer. Vanaf de begane grond 

gaat er een trap naar de eerste verdieping. Hier bevindt zich de woonka-
mer. Op de tweede verdieping is de slaapkamer gelegen. Van hieruit gaat 
er een trap naar de derde verdieping waar de hobbyruimte te vinden is. 
Vanuit de hobbyruimte kan de bovenliggende expositieruimte bereikt wor-
den. Op de plaats waar het voormalig waterreservoir aanwezig was, is een 
terras gerealiseerd. Dit terras is middels een trap vanuit de expositieruimte 
te bereiken. 

 

 

 
Bijzonderheden 
  
 
 In de schacht bevindt zich midden boven het portaal een rechthoekige na-

tuurstenen gevelsteen met het gekroonde wapen van Boskoop en links van 
het portaal een gedenkplaat. De watertoren van J. Schotel uit 1908 is van 
algemeen belang vanwege de architectuur– en cultuurhistorische waarde 
als gaaf bewaard gebleven watertoren met torenopbouw uitgevoerd in Art 
Nouveau stijl. Typologisch van belang vanwege de uitkragende ijzercon-
structie waarin het Intze I-waterreservoir is opgenomen.  

    
  

 
 
Huidige indeling  



 

 

Voorzieningen 
   
 Op de begane grond is een badkamer gerealiseerd met ligbad en douche-

cabine. Ook is hier het toilet te vinden. De keuken is gelegen op de eerste 
verdieping. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staat van onderhoud (huidige situatie) 
  
  De watertoren verkeerd in een redelijk tot goede staat van onder

 houd. 



 

 

Bestemming  
 
  Gemengde doeleinden  
 

 
 
 

Oplevering 
   Datum in overleg  

 



 

 

Overzichtskaart Boskoop  

     Boskoop, Zuid-Holland-googlemaps.com 
 
Verkeer en vervoer  
 
 Boskoop ligt in het midden tussen Utrecht en Den Haag en is 

middels de uitvalswegen van de A4 (N11) en de A12 (N207 en 
N209) te bereiken. De N 207 ligt langs de Gouwe rivier en 
scheidt Boskoop in tweeën. Vanuit het zuiden van Boskoop 
rijdt u in noordelijke richting via Den Ham tot de brug om ver-
volgens linksaf te slaan en de brug over te steken. U bevindt 
zich nu op de Zijde. Rijdt via de Zijde ca. 1,5 km om vervolgens 
de bestemming aan de linkerhand te vinden, Zijde 442 

 Komt u vanuit de provinciale weg (noordelijke richting) Bos-
koop in rijden, vervolgt u uw weg de Alphenseweg op. Rijdt 
door tot de brug en sla rechtsaf om over te steken om op de 
Zijde uit te komen. Na 1,5 km bevindt de bestemming zich aan 
uw linkerhand.  
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Kadastrale kaart  
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Bestemmingsplan—ingezoomd  
 
 

 



 

 

       Bestemmingsplan 
Artikel 9 Gemengd - 1 
9.1 Bestemmingsomschrijving 
 
De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
kantoren; 
dienstverlening; 
horeca; 
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan; 
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishou-
ding, 
tuinen en erven. 
 
9.2 Bouwregels 
 
9.2.1 Bedrijfsgebouwen en -woningen 
Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken: 
gebouwd binnen het bouwvlak; 
goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte; 
bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte; 
per bouwvlak maximaal het op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage. 
inhoud van de bedrijfswoning maximaal 1.000 m3. 
 
9.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de 
volgende kenmerken: 
 
gebouwd binnen het bouwvlak op het zij- en achtererf en minimaal 3 m achter (het verleng-
de 
van) de voorgevel van de bedrijfswoning, met dien verstande, dat uitbouwen in de 
vorm van erkers tot vóór (het verlengde van) de voorgevel van de bedrijfswoning mogen 
worden gebouwd, mits: 
de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt; 
de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m 
bedraagt; 
voor zover de erker wordt gebouwd tegen de voorgevel van de bedrijfswoning de breedte 
maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt; 
de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van 
de bedrijfswoning + 0,25 m; 
gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m2; 
goothoogte is: 
bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m; 
bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste 
bouwlaag van de bedrijfswoning + 0,25 m; 
bouwhoogte is: 
bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m; 
bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfswoning - 
2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 
6 m. 
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9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt: 
bij bedrijfsinstallaties en lichtmasten maximaal 3 m; 
bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 
maximaal 1 m; 
bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 
maximaal 2 m; 
bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m. 
 
 
 
Artikel 17 Tuin 
 
17.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
tuinen; 
ter plaatse van de aanduiding 'garage' voor een garage; 
met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen en water. 
 
17.2 Bouwregels 
17.2.1 Erkers 
Uitsluitend uitbouwen in de vorm van erkers bij de hoofdgebouwen van de op de aangrenzende 
gronden gelegen woningen mogen worden gebouwd, mits: 
de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt; 
de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m 
bedraagt; 
voor zover de erker wordt gebouwd tegen een gevel van het hoofdgebouw de breedte 
maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt; 
de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van 
het hoofdgebouw + 0,25 m. 
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17.2.2 Afwijkingen 
De bestaande hoogte en oppervlakte van een garage ter plaatse van de aanduiding 'garage' 
mag niet worden vergroot; 
In afwijking van het bepaalde in 17.2.1 is: 
ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – tuin 1' is per woning maximaal 14 m2 
aan bebouwing toegestaan de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m dan wel de hoogte 
van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m; 
is ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – tuin 2' is per woning maximaal 75 m2 
aan bebouwing toegestaan de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m dan wel de hoogte 
van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m; 
is ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – tuin 3' is per woning maximaal 7 m2 
bebouwing toegestaan de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m dan wel de hoogte van 
de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m; 
is ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – tuin 4' is per woning maximaal 11 m2 
bebouwing toegestaan de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m dan wel de hoogte van 
de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m; 
is ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding – tuin 5' is per woning maximaal 25 m2 
bebouwing toegestaan de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m dan wel de hoogte van 
de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m; 
 
17.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt: 
bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 
maximaal 1 m; 
bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 
maximaal 2 m; 
bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m. 



 

 

Tekening  
 
 
 


