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introductie
De watertoren staat aan de rand van de stad 
Franeker. Gebouwd in de Citaten Amsterdamse 
School torent het gebouw boven het Friese 
platteland uit.

Vitens wil, nu de bedrijfsmatige inzet niet meer van 
toepassing is, deze bijzondere watertoren op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze een nieuw 
leven geven. Daartoe is deze brochure en het 
verkoopproces met zorg opgezet. 

KRIJG JE AL INTERESSE?

Historisch en herkenbaar 
gebouw opnieuw benutten

Ver buiten Franeker valt de achthoekige 
watertoren al op. De toren is ontworpen door de 
Intercommunale Waterleiding Leeuwarden (IWGL) 
en is gebouwd in 1925. De toren heeft een hoogte 
van ca. 48 meter, een waterreservoir van ca. 445 m3 

en staat op een perceel van 1315 m2. 

Met het beëindigen van de functie van 
drinkwatervoorziening is het nu tijd voor nieuwe 
mogelijkheden. Een indeling waarbij wonen 
gecombineerd met een bedrijfsmatig karakter een 
voor de hand liggende optie kan zijn.
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FRANEKER, 
is de enige stad in de gemeente Waadhoeke, in het 
uitgestrekte land van Friesland. Een plaats met een 
historie die teruggaat tot haar oorsprong rond het 
jaar 800. De stad is een van de Friese Elfsteden, telt 
tientallen rijksmonumenten, heeft een beschermd 
stadsgezicht en beschikt over een eigen jachthaven.
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Gemeente :   Franeker
Sectie : C
Nummer : 2589
Oppervlakte : 1.315 m2





franeker

8. Zwembad

5. Stadspark

2. Centrum

3. IJsbaan

4. Recreatiecentrum Bloemketerp

6. Treinstation

7. Winkelcentrum

De toekomst lonkt
De watertoren was 90 jaar lang in bedrijf 
en is anno 2018 toe aan een nieuwe 
bestemming. De watertoren kenmerkt 
zich door authentieke elementen en een 
karakteristieke buitenkant.

Het gebouw leent zich voor verschillende 
mogelijkheden qua indeling. Zo 
kunnen inspirerende woonruimtes, 
praktijkruimtes of een combinatie 
daarvan worden gerealiseerd. 

Het gebouw kan ook bijzonder goed 
dienen als grand café gecombineerd met 
gezondheidsgerichte units en/of een 
klimcentrum. 

De mogelijkheden 
zijn legio
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de watertoren

Oplevering
De watertoren heeft als huidige bestemming 
Bedrijf-Nutsvoorziening. Het object wordt 
opgeleverd in de huidige fysieke en juridische 
staat. 

Herbestemmingsproces
Met het herbestemmen van objecten krijgt u 
te maken met spelregels en instanties. Indien u 
hiervoor aanvullend advies wilt, raden wij u aan 
deze in te winnen bij gespecialiseerde marktparti-
jen. 

Dit kan onder andere met onze partner Studio 
Raak (Yourick Fokker - 020 2400888).

Verkoopproces
Dit perceel zal worden verkocht door middel van 
een onderhands verkooptraject. Voor de duur 
van het verkooptraject is geen termijn gesteld. 
De benodigde informatie om het perceel te 
verwerven treft u aan in de dataroom. Voor 
meer informatie en toegang tot de digitale 
dataroom kunt u contact opnemen met Cushman 
& Wakefield, contactgegevens vindt u op de 
achterzijde van de brochure.
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