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introductie
Watertoren Lippenhuizen staat net buiten het 
gelijknamige dorpje in de gemeente Opsterland. 
Gebouwd in de zakelijk expressionistische stijl 
torent het gebouw met 44,25 meter boven het 
Friese platteland uit.

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

KRIJG JE AL INTERESSE?

Historisch en herkenbaar 
gebouw opnieuw benutten
Van ver is, in het vlakke land rondom Lippenhuizen, de 
watertoren al te zien. Het gebouw is in 1932 ontworpen 
door de Intercommunale Waterleiding Leeuwarden (IWGL) 
en is daarmee de laatste watertoren van hun hand die nog 
voor de 2e wereldoorlog gebouwd is. Vanwege het algemeen 
cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang betreft 
het een rijksmonument. De watertoren is gebouwd op een 
vierkant perceel. De architectonische onderdelen van de 
watertoren zijn: het basement, de schacht, het reservoir 
en het dak dat wordt bedekt door een achtkantig tentdak, 
afgedekt met koperplaten. Met het beëindigen van de functie 
ten behoeve van de drinkwatervoorziening is het nu tijd voor 
nieuwe mogelijkheden. Een indeling waarbij wonen wordt 
gecombineerd met een bedrijfsmatig karakter is een voor de 
hand liggende optie.

bron: beeldbank Friesland



lippenhuizen,
stamt van het boerendorp Kobunderhuizen wat in 
de middeleeuwen gesticht werd. Kenmerkend voor 
het dorp zijn de kerk en de sluis. De kerk is in 1860 
herbouwd maar heeft zijn oorsprong in 1743 liggen. 
De uit 1736 stammende nabijgelegen sluis werd 
gerealiseerd ten behoeve van de turfvaart, samen 
met de in 1880 gebouwde sluiswachterwoning en 
bezoek waard.

Het dorp wat onderdeel is van de gemeente 
Opsterland heeft ongeveer 1400 inwoners en ligt in 
het uitgestrekte groene land van Friesland.
 
Lippenhuizen bevindt zich op korte afstand van 
Drachten en Heerenveen en is via de E22 ontsloten 
aan de A7. 

watertoren Kadastraal

Gemeente :   Lippenhuizen
Sectie : H
Nummer : 359
Oppervlakte : 22 are en 29 centiare 

lippenhuizen



Bekijk nu ook de tour in de dataroom 
http://www.studioraak.nl/projecten/watertoren-lippenhuizen/ 



OMGEVING IN EEN VOGELVLUCHT
LIPPENHUIZEN

5. Hervormde Kerk

2. Burg. Harmsma School

3. Cultureelcentrum De Skâns

4. Groepsaccommodatie De Turfhoeke

6. Lippenhuizen

7. Sluis

De toekomst lonkt
De watertoren was 80 jaar lang in 
gebruik en is anno 2018 toe aan een 
nieuwe bestemming. 

Het gebouw kenmerkt zich door 
authentieke elementen en een 
karakteristieke uitstraling en 
is geschikt voor verschillende functies. 
Zo kunnen inspirerende woonruimtes, 
praktijkruimtes of een combinatie 
daarvan worden gerealiseerd. 

Het gebouw leent zich ook bijzonder 
goed voor een grand café gecombineerd 
met gezondheidsgerichte units. 

Wonen, horeca of een meer 
maatschappelijke bestemming...

...De mogelijkheden 
zijn legio

1. Watertoren
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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. 
Gespecialiseerde marktpartijen kunnen u hierover 
aanvullend adviseren.  

Dit kan onder andere door onze partner 
StudioRAAK (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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