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r AJh. 1. Het plaatsen van yanghouten zuigbuizen in de put, omstreeks 1953 
(fotograaf onbekend; eigendom mw. Findhammer). 

Dt REDACTIE IS niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen Het 
redactieadres staat daarom open voor alle reacties Ook kopij is daar van harte welkom 
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of aan te passen Kopij bij 
voorkeur aanleveren op floppydisk in Word of Ascii-formaat Gebruik zo min mogelijk 
opmaak codes en geen voet- of eindnootcodes 
ADVERTENTIETARIEVEN: / 75 voor een hele pagina, ƒ 50 voor een halve pagina Bij 
langdurige plaatsing gelden andere tarieven Inlichtingen en opgave bij de redactie, 
telefoon 0492 - 55 18 47 ALLE AFBEELDINGEN zijn - met vriendelijke toestemming -
afkomstig van het gemeentearchief Helmond, tenzij anders vermeld 
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VOORWOORD 
Aan het verzoek van het bestuur van de Heemkundekrmg Helmond-
Peelland om een boekje te schrijven over het honderdjarig bestaan van het 
Helmondse waterleidingbedrijf heb ik graag willen voldoen. 

Allereerst heb ik samen met mevrouw Maria van Alphen de jaarverslagen 
van de gemeente Helmond en vele andere geschriften gelezen om me een 
beeld te vormen van de geschiedenis van het waterleidingbedrijf. 
Daarnaast hebben wij interviews gehouden met twee gepensioneerde 
medewerkers, een nog m dienst zijnde medewerker en met mevrouw 
Findhammer, weduwe van de oud-machinist van het pompstation. 
Om het geheel te verfraaien hebben we vele foto's mogen gebruiken van 
mevrouw Findhammer, van de heer J. Pullens en van het gemeente-archief. 
De geplaatste foto's zijn gemaakt door P. Blankwater, L. Coolen, P. 
Jacobs, KLM Aerocarto BV, Th. van Mierlo, Foto Prinses, M. v. Sant
voord, Schulte, J. Smits, J. Uitdenbogerd, J. Wayers, A. v.d. Wijngaarde en 
enkele onbekende fotografen. 

Graag wil ik Maria van Alphen bedanken voor haar ondersteuning en 
mevrouw Findhammer en de heren Th. van Vijfeijken, P C. Siegers en J. 
Pullens voor de gesprekken, die wij met hen mochten voeren en de hulp die 
ZIJ spontaan geboden hebben. Bovendien dank ik de heer H. van 
Laarhoven, de heer J. Smits van het Jan Vissermuseum, museum de 
Tolbrug in Bakel, de familie Weemen en de vele anderen, die mij op 
enigerlei wijze hebben geholpen. Vooral wil ik noemen het personeel van 
het gemeente-archief voor hun vele tips en algemene hulp bij het tot stand 
komen van dit boekje. 

Ik hoop dat U bij het lezen evenveel plezier mag beleven als ik mocht 
ervaren bij het schrijven van dit boekje. 

Helmond, najaar 1998. 

Paul Jacobs 
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> Afb. 2. Boerin bij waterput, gefotografeerd in 1925, uit de serie 
prentbriefkaarten 'Brabants dorpsleven' (fotograaf onbekend). 
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100 JAAR WATERLEIDING IN HELMOND 
door Paul Jacobs 

In 1998 was het honderd jaar geleden dat in Helmond de 
waterleiding werd aangelegd. In 1898 begon de bouw van een 
pompstation, een watertoren en het aanleggen van een net van 
ondergrondse transportleidingen. Een historisch overzicht. 

Drinkwater is een eerste levensbehoefte van de mens. Een mens bestaat 
immers voor meer dan de helft uit water. Zonder voedsel kunnen we een 
tijd overleven maar zonder water zijn mensen binnen enige dagen dood. 
Water is onmisbaar bij de spijsvertering en voor het transport van 
voedings- en afvalstoffen door het lichaam. 
Nog tot in het begin van de negentiende eeuw scheppen mensen hun water 
voor dagelijks gebruik met een emmer uit rivieren, poelen of regentonnen. 
De bewoners van de Helmondse binnenstad halen hun water uit de Aa. 
Hiervoor zijn twee trappen langs de stenen brug aan de Pantoffelsteeg (nu 
Veestraat) aangelegd. 

Drinkwater: putten of pompen 
In en rond Helmond liggen meer nvieren en lopen: de Vaartse loop, de 
Steenwegsche loop, de Haagsche loop, de Schabbertse loop, de Paarden-
veldsche loop, de Oude Aa en de Koolgraaf, de Binderdijksche loop, het 
Heistraatloopje, het Hemelrijkschloopje, het Dijkstraatloopje, de Vossen-
bergsche loop, de Beisterveldsche Broek loop, de Braaksche loop, de 
Straakvensche loop, de Rooseindsche loop, de Ameide achter de fabriek 
van de firma Prinzen en Van Glabbeek, de Heuvelsche loop, de 
Groenenwoudsche loop, de groote Aa, de Mierlosche loop, de Croysche 
loop, het Loopje langs Stiphout en de Bakelsche Aa. 

Later krijgen veel huizen een eigen put. Bij de oudste waterputten 
bestonden wand en bodem doorgaans uit gestapelde heiplaggen of zoden. 
Bij zo"n put staat vaak een boom, waarvan de wortels rond de put groeien 
De grond en indirect de put blijven daardoor stevig. Een volgende fase 
vormen de houten 'putkisten' met een doorsnee van ongeveer een meter. 
Weer modemer zijn putten met stenen wanden. Vanaf de twintigste eeuw 
zien we waterputten die bestaan uit betonnen putringen. 

1998 Nummer 3-4 159 



Niet overal kan zomaar een put geslagen worden. Om water in een put te 
krijgen is het nodig dat de put aansluit op een waterader in de ondergrond. 
Soms wordt een wichelroedeloper gevraagd water onder de grond op te 
sporen. 

Het maken van een put met putringen is een zwaar en moeilijk werk. Nadat 
een tlink gat is gegraven, plaatst de puttengraver de eerste ring. Daarna 
graaft hij in de ring verder, waarbij het zand met emmers omhoog wordt 
getakeld. De ring zakt dan langzaam in de grond. Is de eerste ring vol
doende gezakt dan kan de tweede ring daarop geplaatst worden. Soms 
moeten wel zes nngen op elkaar worden gestapeld voordat het water 
opwelt. Daarbij dient de graver zeer nauwkeurig te werkt te gaan omdat 
anders de ring scheef zakt. En het is moeilijk een scheve ring weer recht te 
krijgen. 

> Afb. 3. Put met houten ombouw bij een boerderij in Deurne (foto: P. Jacobs, 
24-11-1998; eigendom P. Jacobs). 
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y Ajb. 4. Put gebouwd van stenen, met putzwengel en emmer, bij het Jan 
Visser museum te Helmond (foto: P. Jacobs, 24-11-1998; eigendom P. 
Jacobs). 
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De gebruikers kunnen daarna hun water ophalen met behulp van een 
puthaak of een putmik met putzwengel en emmer. Vaak is de put afgedekt 
met een houten deksel om te voorkomen dat bladeren en ander vuil in de 
put vallen. Een vherboom overschaduwt de put, zodat het water koel en fris 
blijft. Vlieren groeien snel, ook in vochtige grond en beschermen met hun 
wortels de put. Vlierbomen worden ook geacht huis en put tegen 
blikseminslag te beschermen. 

In de 17'' en 18̂  eeuw halen de stadsbewoners hun water bij een van de 
stadsputten. Waterputten vormen een centraal punt in het sociale leven. 
Een van de oudste putten van Helmond is de klokkenput bij het klokhuis 
op de Markt. Verder zijn er putten met pompen achter de Binderpoort, aan 
't Lyntken (lindeboom; nu Binderseind) en in de Kerkstraat. De putten 
komen ook van pas bij het bestrijden van branden. 
De bewoners van het Helmondse kasteel hebben een eigen pomp op de 
binnenplaats. In 1799 hebben veel huizen een eigen put. Daarnaast telt 
Helmond (met 2.400 inwoners) veertien stadspompen binnen en buiten de 
stadsvesten, o.a. een op de Markt - bij de oude pastorie - en een in de 
Kerkstraat. Later sluiten steeds meer mensen een pomp aan op hun 
(particuliere) waterput. Soms een mooi uitgevoerde pomp, gemaakt van 
geel en rood koper. 

Tyfus en cholera 

Al vóór 1800 spoelen de Helmondse fabrikanten hun stoffen en garens in 
de Aa, de grachten en de waterlopen. Ook de vier bierbrouwerijen maken 
gebruik van dat water. Toch is het bier nog best, want: "Er is van de 
bevolking niemand ziek geworden van het bier van deze brouwers. " 
Het drinken van water uit rivieren, lopen en grachten leidt vaak tot het 
uitbreken van besmettelijke ziekten. Tyfus en cholera worden overgebracht 
door verontreinigd water. In het midden van de vorige eeuw overlijden in 
Nederland en België tienduizenden mensen aan deze besmettelijke ziekten. 
Blijkens een brief van de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht 
voor Noord-Brabant zijn m 1866 in Helmond 196 personen slachtoffer van 
de cholera. Daarom moet nog veel worden gedaan om de hygiëne te 
bevorderen, onder meer zuiver drinkwater. 
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> Afb. 5. Koperen pomp in de keuken van een boerderij te Meyel (foto: P. 
Jacobs, 27-11-1998; eigendom: P. Jacobs). 
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Het is dan slecht gesteld met de stadspompen. Verschillende pompen zijn 
defect. Van enkele is het binnenwerk dusdanig versleten dat herstel niet 
meer mogelijk is. De pomp in de Molenstraat wordt in september 1868 
buiten bedrijf gesteld vanwege "hare salpeterachtige uitdampen." Daarom 
wordt de pomp in de Kerkstraat - die al een poos defect is - in allerijl in 
orde gemaakt. De pomp op het Binderseind is ook onbruikbaar, zodat de 
bewoners van de Heistraat hun water moeten halen op de Markt. 
De burgemeester geeft de schuld aan de straatjongens, die steentjes in de 
pomp stoppen, waardoor de zuigers beschadigd worden. 
Helmond legt twee nieuwe pompen aan, één in de Molenstraat en één op 
het Groenewoud. De pomp op de Markt wordt in 1888 vervangen door een 
nieuwe. Op die plaats, die vanouds als ontmoetingsplaats in het centrum 
van de stad fungeerde, wilde de gemeente een fraai monument hebben. 
Maximaal telt Helmond op een gegeven moment vijftien stadspompen. 

> A/b. 6. Pomp van metaal op het plein aan Zeelenweg in Brouwhuis (foto: 
vNp \ publiciteit, 1995; eigendom G. van Neerven). 

Ter voorkoming van nieuwe uitbraken van cholera zijn meer maatregelen 
nodig. In de raadsvergadering van 30 augustus 1866 betogen de leden de 
noodzaak het lozen van het zeer onreine water uit de fabriek van P.F. van 
Vlissingen te beletten door een afdamming bij de brug van de Donkerpoort. 
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Want omwonenden gebruiken het water van de Ameide aldaar om 
aardappelen en groente te koken. Aldus geschiedt. 

In 1887 biedt weduwe C van der Heijden-Ramaer bij testament aan de 
gemeente duizend gulden aan, mits daarvoor binnen een jaar na haar 
overlijden twee vorstvrije stadspompen worden gekocht en geplaatst in de 
Bindersestraat Dit op voorwaarde dat de gemeente de pompen behoorlijk 
zal onderhouden en nooit zal laten slopen. 
De gemeenteraad is blij met de gift maar vindt de voorwaarde zeer 
bezwaarlijk. Op de Markt en in de Bindersestraat staan al drie pompen 
dicht bijeen. Mede met het oog op de aanleg van een waterleiding, 
aanvaardt de gemeente dit legaat niet. 

Aan de westzijde van het kanaal staat echter geen enkele stadspomp en is 
bijna nergens goed water te krijgen. Daar hebben de bewoners vooral in de 
zomer van 1887 veel last van ondervonden. Raadslid Bogaerts zegt dat hij 
dagelijks een karretje naar de stad moet sturen om drinkwater te halen voor 
het werkvolk van zijn eigen fabriek en de fabrieken van Begemann en 
Carp. 
Uit heel Helmond komen steeds meer klachten over de slechte 
watervoorziening. Het veel gebruikte water van de Ameide is geheel en al 
ondnnkbaar geworden. Het filteren van het kanaalwater lijkt in die situatie 
nog de beste oplossing. Maar ook dit kanaalwater wordt veel gebruikt voor 
het wassen van linnen en katoenen lijfgoederen 

Stadspompen zijn bedoeld om drinkwater te leveren. Eind negentiende 
eeuw leidt 'properheid' tot oneigenlijk gebruik van het water van de pomp 
aan de pastorie, 's Zaterdags gebruiken de dienstboden het water namelijk 
om te schrobben Het stadsbestuur overweegt elke zaterdagmiddag de 
pomp af te sluiten tot zes uur, wanneer het schrobben grotendeels is afge
lopen. Dan zullen de dienstboden voor hun schrobwater naar het kasteel of 
de Ameide moeten gaan, wat natuurlijk nogal bezwaarlijk is. 
Een aantal mensen heeft rond 1870 al een pomp in huis geplaatst Dat is 
mogelijk door vanuit een waterput van de gemeente een buis te leggen naar 
de eigen woning. Hieraan verbindt de gemeente wel voorwaarden. Een 
voorbeeld: In de raadsvergadering van 30 oktober 1871 geeft de gemeente 

> Volgende pagina: a/b. 7. Gedeelte uit het 'Danklied der in verf staande 
Marktpomp' (Nieuws van de Week 19 oktober 1889). 
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DAHKLIÈD der in yeit staande MAFKTPOMPii 
Eind'iyk heeft dan 't bljjde nor, ' 
't Welkomstuur geslagen, 
Dat men met een rêrTerskwaBt 
Naar mij op kwam ^gen. 
Wat al ont|j, hagel, Istorm, 
Tientallen Tan jaren 
Zag ik langs mijn roestig Ijjf 
Dito hoofd heen varen! 
Alles wat ik om mg zag 
In die lange tjjden, 
Mocht ïich meermaals met nieuw Terf, 
Vreugdevol Ter]^^"«a. 
Huizen kregen meuwe fleur, 
Menseben nieuwe kleéren, 
Doch ik, oentrumpuBt der stad. 
'k Moest dit al ontberen. 
'k Moest het duizend malen zien 
(Was het om te spotten?) 
Dat men langs m{j benenging 
Met Toll' Terfpotten, — 
Was 't ooit stadsfeest TOOF den Paus, 
Burgerraar of Koning, 
Sierde men dan elke straat. 
Ieder huis en woning; 
B&n oraTlocht men vreugdegroen 
Om mjjn naakte lenden, 
Want mjjn roeit en kale romp, 
Zou den feestblik schenden. 
Dan moest ik als mtddeltrotsch 
Van bet feest fungeeren. 
Dan moest gasoruaat mgn hoofd 
Glansrol lumineeren. 
Duun IS wil aien ouden tyd 
Nu niet meer berdenken. 
Nieuwe rerf en nieuwe kleur 
Zal my rreugde schenken. 
'k Zal weer fleurig als weleer 
Helmond's lof rerkondsn. 
Want ik heb erbarreming, 
Sympathie berronden. 
Goede man die mg thans verft 
Wil dit thuis opschriJTen; 
Door deez' weldaad tal Uw naam 
Steeds onsterflgk blaren. 
Want niemand Tan die nu leeft 
Heeft m'ooit kleur gegeven 
En als 't weer roo eeuwig duurt 

n̂ Y , niemand meer leven. 
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aan Jan Francis Roefs, als timmerman wonend op de Heuvel, vergunning 
om een buis te leggen vanaf de put die voor zijn huis ligt, naar zijn woning. 
Hij moet daarvoor jaarlijks aan de gemeente vijftig gulden betalen en is 
verplicht bij de eerste vordering van het gemeentebestuur de buis uit de put 
te verwijderen en alles weer op zijn kosten in de oude toestand terug te 
brengen. Alleen hijzelf, zijn erven of rechtverkrijgenden en eventuele 
huurders van zijn woning mogen van deze vergunning gebruik maken. 
In een daarop volgende raadsvergadering wordt voorgesteld om nieuw te 
bouwen woningen en gebouwen voortaan te voorzien van een pomp of 
ander middel tot aanvoer van water. De meeste raadsleden vinden dat de 
eigenaren van die woningen en gebouwen de kosten hiervan zelf moeten 
dragen, omdat zij ook zelf het meest erbij gebaat zijn. 

Waterleiding: grond- of oppervlaktewater? 
Overal in het land zoeken bestuurders vanaf het midden van de 
negentiende eeuw naar een goede manier om hun stad van drinkwater te 
voorzien. Daarbij hebben zij de keus uit twee mogelijkheden, namelijk 
grondwater gebruiken of oppervlaktewater. Een klein gedeelte van het 
Nederlandse drinkwater komt uit het oppervlaktewater van de Rijn of de 
Maas. Het merendeel van het dnnkwater wordt uit de grond opgepompt. 

Dit water is vaak vele duizenden jaren geleden schoon m de bodem 
gedrongen. Daarbij heeft het bovendien nog een natuurlijke reiniging 
ondergaan. Grondwater heeft een constante temperatuur van circa 12° C. 
In 1854 neemt Amsterdam de eerste waterleiding in Nederland in gebruik. 
Hier wordt het water uit de duinen via een gietijzeren buis naar de 
hoofdstad vervoerd. Op het einde van de negentiende eeuw beginnen veel 
steden met het aanleggen van een waterleidingnet. In 1900 zijn al zestig 
waterleidingbedrijven ontstaan, die een honderdtal gemeenten, waaronder 
Helmond, voorzien van drinkwater. 

Waterleiding in Oost-Brabant 
Elf jaar later heerst, tengevolge van langdurige hitte en droogte, gebrek aan 
drinkwater voor mens en dier. De meeste waterputten zijn opgedroogd 
Waar dit niet het geval is, leveren zij nauwelijks voldoende drinkwater. In 
Helmond vallen dankzij haar waterleiding de problemen mee. Maar de 
droogte van 1911 maakt duidelijk dat de drinkwatervoorziening op het 
platteland uitbreiding en vermeerdering behoeft. 
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> Afb. 8. Vóór er wastafels met kraan bestonden, waste men zich met behulp 
van een lampetstel (Foto: P. Jacobs, 3-12-1998; eigendom: P. Jacobs). 

In onze regio neemt de gemeente Deume het voortouw. Zij laat op 
aanwijzing van Helmond een put boren met de bedoeling bij voldoende 
resultaat hieraan uitbreiding te geven. Het zal een voorbeeld moeten zijn 
voor de andere plattelandsgemeenten. 
Pas in 1920 komt een eerste onderzoek naar de mogelijkheid van 
drinkwatervoorziening via een waterleiding voor het platteland van het 
oostelijk gedeelte van Noord-Brabant. Men heeft een aantal redenen om 
een waterleidingnet na te streven. Centrale drinkwatervoorziening is niet 
alleen van belang voor de volksgezondheid maar ook om de water
voorziening voor het vee veilig te stellen. Om de welvaart in het oosten van 
de provincie te verbeteren is vestiging van industrieën noodzakelijk. En 
ook die vereisen een goede watervoorziening. Waterleidingen maken 
bovendien een betere brandbestrijding mogelijk. 

In enkele plaatsen ontstaan daarna particuliere watervoorzieningen, zoals 
in Asten (waar de heer Jan Verleisdonk het initiatief neemt) en in Veghel. 
Enige jaren voor de Tweede Wereldoorlog neemt het provinciaal bestuur 
van Noord-Brabant het initiatief de NV Waterleidingmaatschappij Oost-
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Brabant op te richten. Deze begint m 1939 met de bedrijfsvoenng. In 1940 
bedraagt het percentage op het drinkwaternet aangesloten woningen al 
meer dan zeventig procent. Eindjaren zestig is dit 99 procent. 
Door de activiteiten van de waterleidingmaatschappijen zijn inmiddels 
bijna alle woningen m Nederland aangesloten op de openbare water
voorziening. Jaarlijks levert de waterleidingmaatschappij Oost-Brabant nu 
circa 110 miljoen kubieke meter drinkwater aan 560.000 huishoudens en 
bedrijven in het midden en oosten van Noord-Brabant. Nederland heeft het 
hoogste percentage op een waterleidingnet aangesloten huishoudens ter 
wereld. 
Zuiver drinkwater uit de kraan is tegenwoordig zo vanzelfsprekend, dat we 
de problemen die onze voorouders met hun drinkwatervoorziening hadden, 
ons nauwelijks kunnen voorstellen. Problemen die nog geen eeuw geleden 
immens waren. 

Aanleg van een waterleiding in Helmond 
Het eerste officiële schrijven over een waterleiding m Helmond komt op 28 
november 1887 van de aannemer J. de Boer uit 's-Hertogenbosch. Hij 
vraagt "Of de burgemeester genegen is concessie te verlenen voor het 
aanleggen en exploiteren ener drinkwaterleiding Of het gemeentebestuur 
zelf deze werken wil laten aanleggen en exploiteren, of dat zij met 
adressant een overeenkomst wil sluiten voor een volledig technisch plan 
Hij heeft al in zeven gemeenten van het land waterleidingen aangelegd en 
geëxploiteerd. Hij is met alle bijzonderheden van dit werk bekend. " 
Aannemer De Boer wordt uitgenodigd zijn verzoek mondeling te komen 
toelichten. Daarmee is de eerste stap gezet voor het aanleggen van een 
waterleiding in Helmond. Het gemeentebestuur wint ook nog informatie m 
bij J.A. de Veer, architect in Amsterdam en bij de gemeenten Zaandam en 
Roosendaal. 
De raadsvergadering van 11 februari 1888 behandelt onder meer een brief 
van architect ingenieur Fr. Adolf van Seters. Als bijlage stuurt Van Seters 
een fles water naar de gemeente, als bewijs dat volgens hem het 
kanaalwater als goed drinkwater aan de stad kan worden geleverd met 
behulp van zijn filtersysteem. 

Om alles wat op waterlevering betrekking heeft te onderzoeken, benoemt 
de gemeenteraad van Helmond m 1888 een commissie ter voorbereiding 
van de aanleg van de drinkwaterleiding. Hierin zitten burgemeester A.H. 
van Hoeck en de raadsleden G. Coovels, K. Raymakers en P. Bogaers. 
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Boringen 

Medio 1889 neemt de burgemeester contact op met architect Keuller uit 
Venlo en de 'Architect Ingenieurs van Wijk en Hoogendijk' uit Rotterdam. 
Er volgt meermaals overleg, waarna op 22 oktober van dat jaar de heren 
Van Wijk en Hoogendijk bereid te zijn '\..voor een bedrag volgens nader 
in te dienen rekening, die echter in geen geval de som van f 1.500 te boven 
zal gaan, de nodige boringen, onderzoekingen, uitgravingen, opmetingen, 
waterpassingen en analyses te doen die nodig mochten zijn tot aanwijzing 
van een terrein, eventueel geschikt voor een prise d'eau voor een 
waterleiding. " 
Meer speciaal omvatten die werkzaamheden twee boringen dicht bij de 
stad om zekerheid te krijgen of daar door middel van putten voldoende en 
goed water te verkrijgen is en twee boringen in de heide, benevens zes 
uitgravingen en de daarbij behorende werkzaamheden. 

Op 7 november 1889 knjgt het bureau Van Wijk en Hoogendijk deze 
opdracht. Het bureau brengt op 10 juli 1890 verslag uit en voegt daarbij 
twee kistjes met de opgehoorde grondmonsters. 
De terreinen, waar de ingenieurs de boringen verricht hadden, liggen 
oostwaarts van het bebouwde deel van de gemeente en worden in het 
verslag als volgt omschreven: "Wordt als middenpunt hiervan [= de 
terreinen] het raadhuis aangenomen, dan heeft men van hieruit over circa 
1 200 meter den weg naar Deurne volgende tot nabij de windkorenmolen 
'de Maria' het snijpunt bereikt met de lijn die de beide boorgaten verenigt, 
welke lijn bovengenoemden weg onder eene haaksche richting ontmoet en 
de beide boorgaten te vinden geeft op een afstand van 320 meter, 
respectievelijk links en rechts uit den Deurnscheweg gemeten. " 

Bormg nr. 1 gebeurde op de Driesprong bij de Hoogemdse akkers op een 
maaiveldhoogte van 1,188 meter 'onder peil' en boring nr. 2 op de 
Broekwal. op een maaiveldhoogte van 1,049 meter 'onder peil'. Als 
peilpunt was aangehouden: "Je hoogte van het trottoir vóór het raadhuis 
ter plaatse van de linker kozijnstijl van het meest links gelegen raam " 
De grondmonsters leverden het volgende op: 

Boring 1 
van maaiveld tot - 0,20 m teelaarde; 
van - 0,20 m tot - 3,95 m rood zand overgaande in grijs zand dat 
eindigt in blauw zand; 
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> /4/6. 9. Kop van het rapport van Van Wijk en Hoogendijk d.d. 10-7-1890. 

van - 3,95 m tot - 7,10 m blauw zand, zand met klei, zwaardere 
kleiachtige grond op de tussenliggende 
strook van 4,70 m tot 7,10 m met de 
zwaarste kwaliteit op 6,05 m. 

Deze boring is voortgezet tot 19,14 m onder maaiveld en geeft verder niets 
dan slib en drijfzand. 

Boring nr. 2 
van maaiveld tot - 0,30 m teelaarde; 
van - 0,30 m tot - 5,10 m rood zand met tussenliggende zand van 

lichter kleur; 
van - 5,10 m tot - 7,35 m zand met klei met zwaardere grond ter 

diepte van 5,70 m. 
Deze boring is voortgezet tot 19,17 m onder maaiveld en geeft verder niets 
dan slib en drijfzand. 
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> Afb. 10. Verschillende grondlagen die bij het boren van een put naar boven 
komen (foto: P. Blankwater, 1985; eigendom: Waterleidingbedrijf Helmond). 

Ook voor de hoeveelheid water, die het terrein steeds moet kunnen 
opbrengen is een berekening gemaakt. De uitkomst is als volgt: "Z)e proef-
drainage op 20 meter uitgevoerd bleek bij de gestadige afpomping en bij 
juiste meting per minuut 35 liter water te kunnen opbrengen zonder dat de 
waterspiegel daling onderging; werd er echter krachtiger gepompt dan 
ondervond men bij 5 uur pompen eene daling van 7 d 8 centimeter. " 
Op beide plaatsen wordt echter onvoldoende en slecht water gevonden en 
de grondmonsters wijzen er op dat daar ook geen bronwater te verwachten 
is. 

Van Wijk en Hoogendijk adviseert dan ook elders een terrein te vinden, op 
matige afstand van de stad. Op grond van hun ervaringen in Roosendaal en 
Bergen op Zoom denken de heren aan heide-achtige gronden, waar zich 
boven de kleilaag uitsluitend zand van het zuiverste karakter bevindt. 

Behalve de kwaliteit van het water is het van belang te weten of ergens 
voldoende water te vinden is voor een stad als Helmond. Om die 
berekening te kunnen maken gaan de ingenieurs als volgt te werk: '7« aan
merking nemende het vereischte quantum dat door andere gemeenten 
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wordt gesteld, achten wij voor Helmond eene hoeveelheid van 80 liter per 
inwoner per dag ruim voldoende, en wel zoodanig dat dit toereikend zou 
zijn, zelfs al mocht de gemeente zich in de naaste toekomst nog 
aanmerkelijk uitbreiden: indien men namelijk met het oog op de 
belangrijke Helmondse industrie het inwonertal verdubbelt en dus het 
zielental in plaats van 5.000 op 10.000 aanneemt. " 

[Noot auteur: Hier maken Van Wijk en Hoogendijk echter een fout. Het 
inwonertal van de gemeente Helmond is m 1890 al 9.350. Op 14 september 
1895 wordt de 10.000'' inwoner van Helmond geboren, te weten Hendrica 
Josephina Clijnk.] 

"De inrichting zou dus per jaar 10.000 x 80 x 365 = 292.000 kubieke 
meter water moeten kunnen opbrengen. Er zou dus wanneer de water
leiding in volle bedrijfis, stelle het ronde cijfer van 300.000 kubieke meter 
water per jaar aan den bodem ontnomen worden, die dus door den 
jaarlijkschen regenval weder zou moeten worden aangevuld. Die regenval 
moet zoals bekend is door verschillende waarnemingstadions, voor 
Nederland op een minimum van 0,60 m gesteld worden; men zou dus voor 
aanvulling der ontnomen 300.000 m den regenval behoeven die op 
300.000 : 0.60 = 500.000 m' terrein neerslaat. 
Nu is ons in andere heidegronden uit het slaan van de noodige 
Nortonpijpen gebleken, dat op eene gewenschte diepte gelegd eene 
drainageleiding een strook grond zou beheerschen ter weerszijden van ± 
550 meter, d.w.z. indien uit die leiding water wordt afgepompd, eene 
daaraan gelijke hoeveelheid langs een hellend vlak tot op + 550 meter aan 
weerszijden der leiding verwijderd daarheen weer zal toevloeien en wel in 
den tijd evenredig aan het verbruik. 
De vraag wordt dus nu, hoe lang moet die drainageleiding zijn, die een 
strook beheerscht van 1100 meter breedte en welke .strook eene totale 
oppervlakte moet hebben van 500.000 nr, dus 500.000 : 1100 = 454 of 450 
meter? 
Het spreekt vanzelf dat de Inrichting, al behoeft zij de stroombeheersching 
van eene strook ter breedte van 1100 meter, daarvan niet geheel 
eigenaresse behoeft te zijn, de werken der drainage nemen ongeveer eene 
breedte van 40 d 50 meter in beslag: aan wat daarbuiten ligt behoeft niets 
te geschieden en verricht het bodemwater, zonder dat het noodig is 
daarvoor eenige inrichting of werk uit te voeren, van zelf zijn functie. " 
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> 4/^- ^^' ^t y*"" ^^9^ werden de directie- en bouwketen geplaatst voor de 
aanleg van de waterleiding (fotograaf onbekend). 

Bureau Van Wijk en Hoogendijk wijst in haar rapport op een zeer geschikt 
terrein, van Jhr. Wesselman, rechts van de grintweg naar Bakel, gemeente 
Helmond sectie C, nummers 1, 2, 3, 4 en 5. Op dit terrein van 175 bij 575 
meter kan de benodigde drainage van 450 meter in rechte lijn worden 
aangelegd, waarbij nog een beduidende lengte voor eventueel later nodige 
uitbreiding gereserveerd kan blijven. 

De ingenieurs besluiten hun verslag met het voorstel verlof te vragen aan 
Jhr. A.G. Wesselman van Helmond om op zijn terrein de nodige onder
zoekingen te verrichten. De boringen op de Driespong bij de Hoogeindse 
Akkers en de Broekwal hebben in totaal /1.140,14 gekost. 

De gemeente zal haar drinkwater dus verder van de (toenmalige) stad 
moeten zoeken De blikken richten zich op het voorgestelde terrein, bijna 
zuiver oostelijk van de stad gelegen op 1.500 meter afstand van het begin 
van de kom der gemeente (einde Heistraat) en ongeveer 2.300 meter van 
het stadhuis verwijderd. Het terrein blijkt na nauwkeurige waterpassing op 
gelijke hoogte te liggen met de Markt. 
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Een consequentie van dit verder weg gelegen terrein is dat door de langere 
aanvoerroute van materialen de kosten van het bouwen van een 
pompstation toenemen. Ook de kosten van de aanvoer van kolen voor de 
machines en van het transport van water naar de stad via langere 
drukleidingen wordt hoger. 
De commissie der drinkwaterleiding laat zich eerst nog inspireren door de 
gemeente Roosendaal. Na een excursie naar het pompstation aldaar, dat 
een half uur rijden buiten de stad ligt, besluit het college van b & w op 30 
september 1890 het bureau Van Wijk en Hoogendijk opdracht te geven de 
onderzoekingen voort te zetten op de plaats die door hen is aangegeven. 
Jhr. A.G. Wesselman van Helmond stelt het terrein ter beschikking. 

Omdat het boren van diepgaande putten onmogelijk is, maakt men een 
proefdrainage. Op 25 november 1890 brengt Van Wijk en Hoogendijk een 
rapport uit, vergezeld van vier grondmonsters en een kiezelmonster. Uit dit 
verslag blijkt dat de bodem bestaat uit geelachtig fijn zand. Hoewel met 
geheel vrij van ijzeroer, blijkt dit in het zand in zo geringe mate aanwezig 
te zijn dat men het met een 'ongewapend oog' nauwelijks kan 
onderscheiden. 
Twee grondmonsters zijn genomen boven de grondwaterspiegel en twee uit 
het gedeelte dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt. Uit een 
monster blijkt dat in de grond, ofschoon met veelvuldig, in adertjes tussen 
de zandlagen, kiezel voorkomt van een grove structuur. 
Nadat het grondwater is afgezogen kan met het uitgraven tot een diepte van 
2,70 meter beneden maaiveld worden doorgegaan. Op deze diepte wordt 
twintig meter buis gelegd met open verbindingen in een omhulling van 
schelpen en grint, zoals gebruikelijk bij aanleg van drainage-
waterleidingen. Daarna wordt de buis weer met zand bedekt. 

Twee weken lang wordt uit deze leiding water gepompt met het doel: 
1*̂  het water zo zuiver mogelijk op te pompen om daarna een volledige 
analyse te kunnen maken, en 
2" de hoeveelheid water te kunnen bepalen, die aldaar opgepompt zou 
kunnen worden. 
Op 6 november 1890 wordt tien liter water ter analyse aangeboden aan het 
bureau voor chemisch onderzoek M Ph. Lansberg te Rotterdam. De analyse 
luidt als volgt: 
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f Afb. 12. Luchtfoto van het terrein en omgeving van het Helmondse 
waterleidingbedrijf in 1972 aan de Bakelsedijk (foto: KLM Aerocarto bv; 
eigendom: Waterleidingbedrijf Helmond). 

Kleur 
Helderheid 
Reuk 
Smaak 
Ammonia 
Nitreuse verbindingen 
Chloor 
Organische stof 

Totaal gehalte aan opgeloste 
vaste stoffen 
Gloeiverhes 
Kalk 
Magnesia 
Zwavelzuur 
Vreemde of schadelijke metalen 

Kleurloos 
Volkomen 
Reukloos 
Goed 
Afwezig 
Afwezig 
0,01775 gram per hter 
Ter oxydatie der organische stoffen 
in een liter waren nodig 1.2 cc 
kaliumpemianganaat 
0,038 gram per liter 

19 milligram per liter 
Onweegbare sporen 
Afwezig 
Sporen 
Afwezig. 
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De heer Lansberg schrijft daarbij: "Sy' beschouwing der resultaten welke 
het onderzoek van het water uit Helmond oplevert, behoeft niet veel tot 
aanbeveling toegevoegd te worden. De zeer geringe hoeveelheid vaste stof 
per liter, de totale afwezigheid van alle bestanddeelen welke ook maar 
enigszins nadeelig voor de gezondheid kunnen zijn, doen concluderen tot 
een zeer zacht, zuiver drinkwater, hetwelk zelfs in vele opzichten van 
gedistilleerd water maar zeer weinig afwijkt. " 

Zoals beschreven is de kwahteit van het water niet alleen goed om te 
drinken maar ook zeer geschikt voor de industrie, zoals met zacht 
metaalvnj water steeds het geval is. De onderzoekers laten hun 
proefdramage dan ook in haar oorspronkelijke toestand, zodat 
belangstellende industriëlen proeven kunnen doen in verband met ververij, 
wasserij, brouwerij, enz. 
"Deze proefneming is door ons gestadig herhaald en bleek de capaciteit 
van 35 liter per minuut constant. Aangezien echter de proef drainage, in 
aanmerking genomen de lengte die de definitieve Prise d 'eau zou moeten 
hebben, zeer kort is en er ook veel water aan de beide uiteinden getrokken 
wordt, is het zaak die capaciteit bij de becijfering op 25 liter te reduceren, 
dat zou eene jaarlijkse opbrengst zijn van 25 liter x 60 x 24 x 365 = 
13.140 kubieke meter. Bij verwijzing naar ons rapport A zou voor 
Helmond (met het oog op industrieel gebruik het zielental op 10.000 
stellend) jaarlijks 300 000 kubieke meter nodig zijn, waaruit volgt dat eene 
Prise d'eau van (300.000 : 13.140) x 20 meter = 456 zegge 450 meter 
lengte zou toereikend zijn. " 

Bureau Van Wijk en Hoogendijk concludeert dat het terrein aan de 
kiezelweg naar Bakel zeer geschikt is voor de waterwinning en de bouw 
van een pompstation, vooral wanneer een telefonische verbinding wordt 
gemaakt met een in de stad te plaatsen hoog reservoir en met het bureau 
van de gemeente. De percelen liggen gunstig aan een grote weg zodat het 
gemakkelijk te bereiken is zowel tijdens de bouw als de latere exploitatie. 
De commissie komt in contact met ir. Schotel uit Rotterdam. Die krijgt in 
1892 opdracht een onderzoek in te stellen naar de watervoorraad boven en 
onder de leemlaag. Via hem krijgt de commissie van dr. Bremer een 
rapport over een watermonster uit Helmond. Hieruit blijkt dat voor 
welwater de hoeveelheid opgeloste zuurstof groot is en het koolzuur-
gehalte klein. Ook de hoeveelheid van 0,28 milligram ammonia per liter is 
klein te noemen, nitrieten en nitraten zijn afwezig en het chloorgehalte is 
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> Afh. 13. De eerste paal voor de filter van de waterleiding aan de Bakelsedijk, 
11 juni 1895 (fotograaf onbekend). 

klein. In één liter water werd 44,3 mg kalk gevonden, waaruit wordt 
geconcludeerd dat het water vrij zacht is. De algemene conclusie is dat de 
kwaliteit van het water van dien aard is, dat na ontijzering en filtrenng het 
water aan alle eisen, zowel voor drinkwater als voor technische doeleinden 
voldoet. 

Vertraging 

Moeilijkheden bij de uitbreiding van de gasfabriek zijn er oorzaak van, dat 
de 'studie naar de exploitatie der drinkwatervoorziening' stil komt te 
liggen. In 1896 neemt men de studie weer op. De vraag is dan actueel of 
de gemeente de waterleiding zelf zal exploiteren of daarvoor een concessie 
zal verlenen. Dat het hard nodig is beslissingen te nemen blijkt uit het 
jaarverslag van de gemeente over 1896. Dit meldt dat Helmonders pomp
en putwater als drinkwater gebruiken, dat in het algemeen niet geschikt is 
als drinkwater Het water is geurloos, de kleur geelachtig, helderheid en 
smaak zijn redelijk goed. 
Inmiddels zijn diverse aanvragen van particulieren binnengekomen voor 
een concessie voor het aanleggen van een drinkwaterleiding Na bestu-
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dering van die aanvragen adviseert de commissie het gemeentebestuur om 
de exploitatie in eigen beheer uit te voeren, aangezien dat voordeliger is 
voor de gemeente 
De gemeente informeert intussen bij diverse andere gemeenten naar de 
beste methode van aanleg en onderhoud en het gebruik van matenalen. 
Tegelijkertijd vraagt ze of de exploitatie beter m eigen beheer kan worden 
uitgevoerd dan wel aan derden uitbesteed. 
Op 13 november 1897 besluit de gemeenteraad de exploitatie zelf ter hand 
te nemen om op 22 maart 1898 met algemene stemmen te kiezen voor het 
aanleggen van een drinkwaterleiding. Het ontwerp is van ingenieur J. 
Schotel en de kosten zijn geraamd op ƒ185.000. Daarvoor gaat de 
gemeente Helmond een lening aan van tweehonderdduizend gulden, tegen 
3/2 procent rente. 
In 1897 heeft de gemeente aan de Bakelsedijk 3 ha en 58 are in eigendom. 
Ten behoeve van de waterleiding koopt ze daar in 1898 heidegrond en 
bossen tegen en juist over de grens met Bakel aan, waardoor het 
gemeentelijk eigendom komt op 64 ha en 62 are. 

Aanbesteding 

De aanbesteding van een hoogdruk-waterleiding, enige gebouwen en twee 
woningen aan de Bakelsedijk gebeurt op 23 april 1898 in het koffiehuis 
van Louis Meelis aan de Markt. Het grondwerk voor de prise d'eau en het 
maken van de gebouwen en verdere werken worden gegund aan Jacob van 
Noordenne te Utrecht en Johan Cornells van Vendeloo te Velzen voor 
ƒ65.819. De firma Haniël & Lueg te Dusseldorf mag voor ƒ54.283 gegoten 
Ijzeren buizen en hulpstukken leveren. De afsluiters, brandkranen, retour-
kleppen enzovoort worden gegund aan C.G. Roos te Arnhem voor ƒ 5.893. 
De 'eigen' Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek v/h E.H. Bege-
mann krijgt op 28 mei 1898 de opdracht een stoompomp, werktuigen en 
ketels te leveren voor de somma van ƒ16.685. De grondbonngen, het 
leveren en stellen van zuigputten en controle-standpijpen worden opge
dragen aan N. Hoogendoom te Giesendam voor ƒ9.040. 
In de buurt van het pompstation aan de Bakelsedijk wordt een veiligheids-
toestel geplaatst dat het overtollige water via een leiding weer in de 
reinwaterkelder terugvoert. 
Het beginnende gemeentelijke waterleidingbedrijf wordt per 1 januari 1899 
ondergebracht bij gemeentebedrijven. De gemeenteraad stelt een 
verordening en een instructie vast voor de directeur en boekhouder van 'de 
gasfabriek en hoogdrukwaterleidmg'. Het beheer van het waterleidingbe-
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drijf wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders en een commissie 
van toezicht, waarin zitting hebben burgemeester A.H. van Hoeck en de 
raadsleden K. Raijmakers, J.A. Pistonus, P. Fentener van Vlissingen en 
M.W. van Thiel. 
In het jaarverslag over 1898 schrijft het gemeentebestuur dat de aanleg van 
de waterleiding vrijwel voltooid is en het drinkwater vermoedelijk in de 
maand maart 1899 in exploitatie wordt gebracht. De vele toezeggingen 
voor aansluiting geven de gemeente een waarborg voor de kosten van deze 
nuttige onderneming. 

Hoogdrukwaterleiding 
der 

Gemeente Helmond. 

De waterleiding kwitantie 
over liet 

1c kwartaal 1914 

bedraagt f J< ' . 

Nn, 4 
Dec. 1913-SOO X 4 

A. P. 
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> ^Z'̂ - i'^- Raadsbesluit van 8 oktober 1898 waarin de voorwaarden staan 
waarop water zal worden geleverd door de 'Hoogdrukwaterleiding der 
gemeente Helmond'. 
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Afl}. 15. Het hoogste punt van de eerste watertoren is bereikt (foto L.J. 
Coolen, Asten, winter 1898/99). 
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De watertorens 
Het aanleggen van een drinkwaterleiding maakt de bouw van een 
watertoren noodzakelijk. Het is het onderdeel van het waterleidingsysteem 
dat zorgt voor een constante druk in de leidingen. Een watertoren bestaat 
uit een draagconstructie met daarop een waterreservoir. In het verlengde 
van de Waardstraat wordt eind 1898, begin 1899 een watertoren gebouwd. 
Nog vóór de oplevering stort de toren op 10 februari 1899 in. 

> Afb. 16. Een berg stenen en verwrongen staal van de ketel resteert van de 
eerste watertoren, nog vóór ingebruikname (fotograaf onbekend). 

Bij een foto van de wederopbouw schrijft de heer J. Uitdenbogerd o.a.: 
''Herbouw van den watertoren te Helmond op dezelfde fundering waarop 
eenige maanden daarvoor de eerste toren, [...] het reservoir slechts voor 
2/3 gevuld, 's avonds 10 februari 1899 plotseling met donderend geweld, 
zuiver rechtstandig instortte. Gelukkig was niemand in de nabijheid. In den 
morgen van dien zelfden merkwaardige dag was ik, onbewust van het 
gevaar, voor dichtheid-onderzoek naar het toen nog geheel gevulde 300 m^ 
ijzeren reservoir geklommen (de belasting van den toren was op dat 
moment alzoo ca. 100.000 kilo meer dan des avonds) en kan ik dus wel 
zeggen als bij toeval van een zekeren dood ontsnapt te zijn. " 
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r- /l/ft. 17. De tweede watertoven in aanbouw (foto: J. Uitdenbogerd, Zeist). 

Er wordt een onderzoekscommissie gevormd onder leiding van J.B. Kam. 
Deze commissie komt tot de conclusie dat de toren is ingestort als gevolg 
van het bezwijken van een der penanten (= gemetselde steunpilaar). De 
fundering is door het instorten scheef komen te liggen. De aannemer heeft 
overigens goed gebouwd. 
In juni 1899 begint de bouw van een nieuwe watertoren die januari 1900 in 
gebruik wordt genomen. 

In 1920 wordt in het dak van de watertoren een gat gebroken om 
luchtverversing te verkrijgen als m het reservoir gewerkt moet worden; het 
reservoir wordt schoongemaakt en met een beschermingslaag bestreken. 
Naast de vlotter voor de waterstandmelding wordt m 1927 een tweede 
vlotter gemonteerd. Deze bedient een schakelaar die bij bepaalde 
waterstanden m het reservoir de ruwwaterpomp in- respectievelijk 
uitschakelt. Omdat de schakelaar m de watertoren zit en de pomp in het 
pompstation, legt de gemeente een kabel tussen beide aan met daaim ook 
aders voor de waterstandmelder en een eigen telefoonverbinding Vóór 
1927 hepen deze verbindingen via de rijkskabels 
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f Afb. 18. De tweede watertoren, die nagenoeg identiek is aan de eerste toren. 
Alleen de grote ramen aan de onderzijde ontbreken (fotograaf onbekend). 
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Derde watertoren door oorlog vertraagd 

De groei van Helmond en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het 
waterleidingnet vereisen een nieuwe, grotere watertoren. De opdracht voor 
de bouw van deze derde watertoren wordt in 1941 gegeven aan de NV 
Albouw te Breda. Het duurt wel even voordat de toren er ook daad
werkelijk staat. Door gebrek aan materialen en arbeidskrachten tengevolge 
van de oorlog ondervindt de bouw belangrijke stagnatie. 
Tijdens de oorlog bivakkeren Duitse militairen in de nog niet afgebouwde 
toren. In door hen gebouwde barakken bij de watertoren is een onderdeel 
van de Rijksbrandweer en een afdeling van de Technische Nothilfe 
gelegerd. 

Vanaf de bevrijding van Helmond op 25 september 1944 wordt in een van 
deze barakken munitie opgeslagen. Andere barakken bieden tijdelijk 
onderdak aan al dan niet vermeende collaborateurs. 
De geallieerde strijdkrachten vorderen de nog niet gebruikte stenen voor de 
watertoren om een vliegveldje aan te leggen op het land van boer Van de 
Berkmortel aan de Deumeseweg tegenover het missiehuis Christus 
Koning. 

Mede door de lage lonen in het bouwbedrijf ontstaat na de oorlog een groot 
gebrek aan geschoolde arbeidskrachten, ook voor het afwerken van de 
watertoren. Pas in november 1948 neemt Helmond de nieuwe watertoren m 
bedrijf Hij is 52 meter hoog en heeft een inhoud van 1.200 m^ water. Aan 
de voorzijde van de toren is boven de ingang een steen met het jaartal 
' 1948' ingemetseld. Door alle vertragingen lopen de kosten van de nieuwe 
watertoren belangrijk op. De oude watertoren wordt in 1949 definitief 
buiten bedrijf gesteld en afgebroken. 
Rond 1980 breekt brand uit m de watertoren. Met groot ongeloof rukt de 
brandweer uit. Een werknemer van gemeentebedrijven is in de watertoren 
naast het waterreservoir een aantal lange buizen aan het voorzien van een 
bitumenlaag, waarvoor hij een brandertje gebruikt Plotseling vliegt de 
bitumen m brand. De metershoge watertoren wakkert als een schoorsteen 
het vuur aan. 
De gehele toren is van binnen berookt en met roet beslagen. Na reiniging 
blijken er scheuren in de draagbalken te zitten. Op advies van het Rijksin
stituut Drinkwater (RID) is het reservoir sindsdien voor maximaal de helft 
gevuld met water. 
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t ^ m JÉJÜii^ ji 

> Ajb. 19. De 3" watertoren in aanbouw naast de 2'' watertoren op het terrein 
van Publieke Werken aan de Torenstraat, (foto: M. van Santvoord, 1947). 
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r Afb. 20. De huidige watertoren (foto: Schutte, 1947; eigendom: Water
leidingbedrijf Helm ond). 
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Watertorens spelen tegenwoordig nog een - bescheiden - rol m het op druk 
houden van water in de leidingen. Omdat m de loop der tijd de vraag naar 
drinkwater fors is toegenomen, is deze functie van de watertoren steeds 
meer vervangen door sterke pompen. Maar in geval van calamiteiten heeft 
de toren een buffervoorraad om een minimale druk op het net te 
handhaven. 

Produceren en verkopen 
De drinkwaterleiding wordt m de maand januari 1899 door de gemeente in 
exploitatie genomen. Het aantal aansluitingen neemt van dag tot dag toe. 
Tengevolge hiervan moeten op verschillende plaatsen in de stad wegen 
worden herbestraat. 
Met ingang van 1 april 1899 wordt het water tegen tarief geleverd. Het 
aantal aansluitingen is dan 763. En inmiddels wachten nog ruim 
vierhonderd v/oningen op aansluiting. In de maand mei van dat jaar maakt 
de brandweer voor het eerst gebruik van het water uit de leidingen bij een 
brand in de boerderij op de hoek van de Eikendreef en de Kloosterweide. 
De huizen die rond 1900 in het Hemelrijk worden gebouwd, zijn allemaal 
voorzien van stromend water. Dat wil zeggen dat in elk huis één enkele 
kraan aanwezig is, meestal in het zogenaamde speentje. Riolering en afvoer 
zijn dan nog heel wat minder goed geregeld. 

Bedraagt de hoeveelheid het opgepompt water in 1908 nog maar 190.000 
m\ jaarlijks wordt deze hoeveelheid groter door de uitbreiding van de 
bebouwing in Helmond met daaraan gekoppeld de uitbreiding van het 
buizennet en aantal aansluitingen. 
In 1910 wordt ruim 254.000 m^ uit twintig putten en zes controleputten 
opgepompt. In 1911 wordt ruim 32% meer water opgepompt dan het jaar 
daarvoor. Het geeft in de zeer droge zomermaanden problemen omdat de 
machines niet genoeg kunnen oppompen. 
De periode van zeer strenge vorst m januari en februari 1917 bezorgt veel 
overlast bij de aangeslotenen op het waterleidingnet en schade aan de 
dienstleidingen. Op 6 februari vriest bijvoorbeeld een brandkraan kapot m 
de "Waardstraat. En in de zomer van dat jaar ontstaat op 24 juli een 
belangrijke breuk aan een pomp van een machine. Geruime tijd moet 
zonder enige reserve worden doorgewerkt. Pas op 7 september is het euvel 
hersteld. 
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f Afb. 21. Gebroeders Piet en Lau Hoekers uit de Veestraat bij een van hun 
'installaties voor watervoorziening', omstreeks 1920 (fotograaf onbekend). 
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> Afb. 22. En zo ziet het boren van een grondwaterput er anno 1985 uit (foto: 
Paul Blankwater; eigendom: Waterleidingbedrijf Helmond). 
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Actieve jaren twintig 
In 1920 wordt ruim 390.000 m̂  water afgezet, hetgeen ruim 30 % meer is 
dan aan het einde van de oorlog m 1918. De krachtige hervatting van de 
werkzaamheden van de industrie kan als oorzaak worden gezien. 
In 1920 neemt het waterverbuik sterk toe door de abnormale droge zomer 
en herfst. De uurcapaciteit van de machines is te klein doordat ook de 
industrieën door de lage grondwaterstand (meer) water aan de leiding 
onttrekken. 
In 1924 worden plannen gemaakt om de pnse d'eau uit te breiden. 
Daarvoor wordt een proefboring gedaan op grotere diepte dan tot dan toe 
gebruikelijk is. Op 6 juli wordt de nieuwe bron in gebruik genomen. 
Inmiddels wordt door het waterleidingbedrijf Helmond een onderzoek 
gedaan naar de hoedanigheid van het water uit de pomp van de R.K. Ulo 
school te Deume-dorp. Ook in Mierlo wordt het putwater onderzocht. 
Aangezien hier nog steeds slecht drinkwater uit de grond wordt geput, 
adviseert de gemeente aansluiting bij het Helmonds waterleidingbedrijf 

In 1925 besluit de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen van 
ƒ155.000 voor de uitbreiding met een aantal nieuwe bronnen op lagere 
diepten. De verdere uitwerking van de uitbreidingsplannen wordt aan de 
Vereenigde Ingenieursbureaux te Rotterdam opgedragen, waarbij tevens 
wordt gevraagd na te gaan of elektriciteit als beweegkracht voor de 
pompen de voorkeur heeft boven het stoken van kolen voor de machines. 
In 1926 wordt 207.500 kg steenkolen en 3.792 kg parelcokes verbruikt. Per 
honderd kubieke meter opgepompt water is dat 32,70 kg steenkool en 0,68 
kg parelcokes. 

Op 14 oktober van het jaar 1926 vmdt de aanbesteding plaats van het 
nieuwe ontij zermgsgebouw, de bezinkbassins en filters. Het werk wordt 
gegund aan de heer Blijlevens te Helmond voor de som van y62.480. 
In 1927 worden zeven nieuwe bronnen m gebruik gesteld volgens het 
zelfde systeem als de in 1924 geplaatste proefbron. Het nieuwe 
ontij zermgsgebouw, de decantatiebassins en de filters worden ook 
opgeleverd. Begonnen wordt met de ombouw van de oude filteiTuimte tot 
reinwaterkelder en de uitbreiding van het machinegebouw met een 
transformatorstation In de machinekamer worden twee elektrisch gedreven 
centrifugaalpompen opgesteld. Gedurende de werkdagen wordt het water 
door pompen, aangedreven door stoommachines, opgepompt Op zon- en 
feestdagen doen electromotoren het werk \ an de machinist en stoker en 
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> Afb. 23. Het pompstation in aanbouw in 1925 (foto: H. Waijen,; eigendom 
mw. Findhammer). 

drijven zij de centrifugaalpompen aan Een ruwwater-centrifugaalpomp 
heeft een capaciteit van ca. 140 m3 per uur voor een normale minimum 
zuighoogte van 5,80 meter en een pershoogte van 7,20 meter. De oude 
elektrisch gedreven reinwaterpomp heeft een capaciteit van 120 m3 per uur 
voor een zuighoogte van minimaal 0,30 meter en maximaal 2,85 meter bij 
een pershoogte van 27,70 meter. De nieuwe elektrisch gedreven rein-
waterpomp heeft een capaciteit van 180 m3 bij een manometrische 
opvoerhoogte van veertig meter. 

Op 13 december 1927 zijn de pompen opgesteld, de zuig- en persleidingen 
aangesloten, de elektrische leidingen aangelegd en een van de vier 
afdelingen van de reinwaterkelder in gebruik gesteld 
De buitengewoon strenge en langdurige vorstperiode van voorjaar 1929 
eist bijzondere voorzieningen om de distributie van water ongestoord te 
doen voortgaan In 1930 wordt ruim 500 000 m^ water opgepompt uit twee 
rijen putten met elk tien kleine putten en twee rijen met elk vier grote 
putten. 
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stijgend verbruik 
Vanaf 1932 wordt ook water geleverd aan de gemeente Mierlo, welke 
gemeente haar waterleidingbedrijf op 26 september 1932 officieel opent. In 
1940 begint de levering van water aan de NV Waterleidingmaatschappij 
Oost-Brabant ten behoeve van de gemeenten Aarle-Rixtel en Deume. 

> Afl}. 24. Het hoogste punt is bereikt van het nieuwe machinegebouw en 
filtergebouw, 1958 (fotograaf onbekend; eigendom mw. Findhammer). 

Elk huis in Helmond, dat aangesloten is op de gemeentelijke waterleiding, 
krijgt een geëmailleerd plaatje met een W erop aan het huis bevestigd 
In verband met de ombouw van het stoombedrijf wordt vanaf mei 1940 het 
benodigde \^ater door de elektrisch gedreven pompen opgepompt De 
stoompompen worden daarna slechts enkele uren per week gebruikt en 
blijven als reservekrachtbron in bedrijf In 1940 wordt 650 000 m water 
opgepompt 
Water heeft in de oorlogsjaren prioriteit nummer één De elektrische 
spanning moet op de eerste plaats gebruikt worden om de pompen 
draaiende te houden. Een gezegde uit die tijd is dan ook "Als de bommen 
vallen, machinist, wij draaien door'" Vanaf 28 mei 1940 wordt in verband 
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met de oorlogsomstandigheden gedurende de nachturen een wachtdienst in 
het pompstation aangesteld. 
Nadat het normale leven na de wereldoorlog weer op gang is gekomen, 
wordt meer dan één miljoen m^ water opgepompt en in 1959 al meer dan 
twee miljoen m''. 

> Afb. 25. Het filtergebouw, dat tot 1959 in gebruik was (fotograaf onbekend; 
eigendom: Waterleidingbedrijf Helmond). 

Inmiddels levert het waterleidingbedrijf Helmond ook water aan de 
omliggende gemeenten, te weten aan Stiphout 28.000 m ,̂ aan Mierlo 
105.000 m en via de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant aan de 
gemeente Aarle-Rixtel 241.000 m^ water. 

Na de oorlog krijgen de woningen in de Burgemeester van Houtlaan 
wateraansluitingen voor een douche. Voorheen kende woningbouwver
eniging De Hoop een m 1929 gebouwd badhuis aan de Tolpoststraat (later 
Pastoor van Leeuwenstraat), waar weinig gebruik van werd gemaakt. Ook 
de doucheruimte in de woningen werd aanvankelijk vaak voor andere 
doeleinden gebruikt. 
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> Afb. 26. Afbraak van het oude filtergebouw in 1959/1960 (fotograaf 
onbekend; eigendom mw. Findhammer). 

In 1957 trekt de gemeenteraad een krediet uit van ƒ900.000 voor een nieuw 
filtergebouw, pompstation inclusief filter- en machme-installaties; later 
wordt dit krediet nog verhoogd met ƒ100.000 Dit nieuwe filtergebouw en 
het machinegebouw worden in 1959 in gebruik genomen. 
De hittegolven in de voorzomer van 1957 en mede tengevolge daarvan de 
grotere aflevering van water ook aan de randgemeenten veroorzaken veel 
extra werk in het pompstation. De druk in het leidingnet is op 17 juni en 4 
juli van dat jaar zeer kritiek. 
In deze perioden van extreem hoge waterafgifte bleek de urgentie van een 
algehele uitbreiding en vernieuwing van het pompstation op de meest 
ondubbelzinnige wijze. Speciaal het tekort aan zuiverings- en pompca-
paciteit en de te geringe bergingscapaciteit van de reinwaterkelder zorgen 
voor problemen. 
In 1957 begint de bouw van het nieuwe zuiveringsgebouw. De verbouwing 
van het windketelgebouw en de centralisering in dit gebouw van de 
ruwwater-pompinstallaties van de twee rijen oude bronnen van 1927 komt 
in 1957 gereed. Door deze ombouw van de zgn prise d'eau is het waterlei
dingbedrijf op dit onderdeel overzichtelijker en meer economisch 
geworden. 
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Met de bouw van het nieuwe machinekamergebouw kan eerst worden 
begonnen na goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
Het nieuwe dieselaggregaat voor de opwekking van elektrische energie m 
geval van storing, alsmede twee nieuwe reinwaterpompen zullen in de 
nieuwe machinehal van dit gebouw worden gemonteerd en opgesteld. 
In 1959 komt de bouw en inrichting van het nieuwe filtergebouw gereed 
In deze nieuwbouw worden zeven vóór- en zeven nafilters ondergebracht, 
elk met een oppervlakte van ca. 20 m^ De vier oude zandfilters worden in 
1959 buiten bedrijf gesteld en overkluisd tot reinwaterkelder met een 
inhoud van ca. 1.800 m^ zodat de totale waterbergruimte op het terrein van 
het pompstation 2.800 m' bedraagt. 

> Afb. 27. Opening van het filtergebouw en het machinegebouw in 1959 door 
burgemeester dr Sweens met (rechts) ir Plouvier, directeur van het gas-, 
water- en elektriciteitsbedrijf (fotograaf onbekend; eigendom mw. Find-
hammer). 

Eind 1959 en begin 1960 worden de oude gebouwen gesloopt door het 
bedrijf Noten. De twee gevelstenen met de opschriften 'Anno' en '1898' 
geeft de heer Noten aan de gemeente Helmond. Vervolgens wordt het 
terrein geëgaliseerd en beplant en wordt terreinverlichting aangelegd. 
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Ondanks het abnormale en aanhoudend warme weer in het voorjaar en de 
zomer gaat, dank zij de nieuwe installatie, de waterlevering zonder 
stagnatie door. 
Op 23 juni 1960 vindt de officiële ingebruikname van het nieuwe 
pompstation plaats alsmede de herdenking van het zestigjarig bestaan van 
het waterleidingbedrijf De bedrijfszekerheid van de watervoorziening van 
Helmond en omgeving is door deze nieuwe pompstationwerken voor lange 
tijd veilig gesteld. 

> Afb. 28. De geplande uitbreiding van de waterwinplaats in 1951. De putten 
op de linker verticale lijn (naast de Scheidijk) zijn gebouwd in 1924/1927. De 
eerste drie putten op de horizontale as dateren van 1953. De volgende drie 
putten op deze lijn zijn aangelegd in 1956/1957. De overige putten (15 t/m 22) 
op de horizontale lijn zijn niet gerealiseerd. De putten op de rechter verticale 
lijn zijn geslagen in 1964 (foto: P. Jacobs, 25-11-1998; eigendom P. Jacobs). 

De beluchting en ventilatie van het filtergebouw wordt in de loop van 1964 
verbeterd. In september van dat jaar wordt bij het heien van een nieuwe 
damwand in de Zuid-Willemsvaart nabij de Buiten Parallelweg de 
waterleidingzinker vernield. Onmiddellijk worden noodmaatregelen 
getroffen en nog voor het emde van het jaar is een nieuwe zinker gelegd. In 
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1965 wordt begonnen met de uitbreiding van de beschikbare ruwwater-
capaciteit met zeven nieuwe bronnen 

In de eerste helft van de jaren zestig stijgt de afname van het water sterk 
door grote leveranties aan slijkverwerkingsbedrijf Waterschap De Dommel 
en de vestiging van de NV Amstelbierbrouwerij in Helmond, waarvan de 
eerste paal op 24 februari 1964 de grond in ging (officiële opening op 19 
juni 1965) 

> Ajb. 29. Ruwwaterput in de Bakelse bossen met onderwaterpomp op circa 
tien meter diepte (datum en fotograaf onbekend; eigendom: Waterleiding
bedrijf Helm ond). 
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In 1991 is de productie uitgebreid met één miljoen m^ per jaar en in 1995 is 
sprake van een vulleiding vanuit Lieshout van 500.000 m^ per jaar. 
Tegenwoordig wordt gemiddeld per dag 20.000 m^ water opgepompt Dat 
IS dus zeven miljoen m^ water per jaar. Indien nodig kan tot maximaal 
35.000 m'' water per dag worden opgepompt, zij het dat die hoeveelheid 
per dag niet kan worden gereinigd. De filtercapaciteit is wel 1.600 m^ 
water per uur maar de reinwaterkelders kunnen niet zoveel opslaan. 
Het aantal pompen om water uit de grond te halen bedraagt thans 
eenentwintig. De laatste dateert van 1997. De oudste is in gebruik vanaf 
1953. Vijf pompen persen het water door de leidingen naar de stad en 
omgeving. De diepte van de putten varieert van 40 tot 287 meter. Het water 
dat daar opgepompt wordt is duizenden jaren oud en vermoedelijk 
afkomstig van de Ardennen, de Eiffel of het Zwarte Woud. 

Kwaliteit van het water 

Regelmatig onderzoekt het centraal laboratorium ten behoeve van het 
staatstoezicht op de volksgezondheid het drinkwater. Haar algehele 
conclusie uit 1917 van het Helmondse water is: deugdelijk drinkwater, 
uitmuntend, reukloos en goed van smaak. 
Volgens de normen van 1960 is het ijzergehalte van het water dan iets te 
hoog, maar beter dan voorheen; de agressiviteit van het water is 
verdwenen. 
Per 1 maart 1961 treden de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit in 
werking. Vanaf 1962 worden op grond van de bepalingen van deze wet de 
nieuwe leidingen vóór ingebruikname bacteriologisch gereinigd. Het water 
wordt jaarlijks op radioactiviteit onderzocht. 

Filteren 

Het Helmondse water wordt aan de Bakelsedijk uit de grond opgepompt en 
in het pompstation gezuiverd van ijzer en mangaan. Dat gebeurt door lucht 
toe te voegen aan het grondwater; ijzer en mangaan verbinden zich 
namelijk met zuurstof. Dan ontstaan vlokken geroest ijzer en mangaan. Het 
water zakt door een filterbed dat bestaat uit gebroken grind, zand en grof 
grind; de vlokken blijven achter in dat filter. Dit filterbed dient regelmatig 
gezuiverd te worden. 
Vervolgens wordt extra zuurstof aan het water toegevoegd, waardoor de 
houdbaarheid wordt verhoogd en het water frisser smaakt. Tot slot wordt 
het water tijdelijk opgeslagen m de reinwaterkelders, alvorens getranspor
teerd te worden naar de woningen en bedrijven in de stad 
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> AJh. 30. Schema 'Van bodem naar kraan': oppompen, zuiveren, opslag en 
transport naar de klanten. 

Wekelijks onderzoekt het laboratorium zuid het Helmondse drinkwater. 
Ook de rijksgezondheidsdienst van het ministerie van volksgezondheid 
neemt een tot twee keer per jaar een monster om het drinkwater te 
onderzoeken. 

Personeel 

Vanaf de oprichting valt het waterleidingbedrijf onder de directie van de 
dienst gemeentebedrijven van de gemeente Helmond. De gemeenteraad 
benoemt met ingang van 1 januari 1899 de heer L.A. Paijens tot eerste 
directeur van de 'hoogdrukwaterleiding'. Paijens was al sinds 1890 
directeur van 'het gasfabriek'. Als opvolger van L. Payens wordt de heer L. 
Bronkhorst in 1901 benoemd tot directeur van 'het gasfabriek, waterleiding 
en telephoon' voor een salaris van tweeduizend gulden per jaar met vrije 
woning, vuur en licht. 

> Pagina 202: afb. 31. De machines werden vroeger met kolen gestookt 
(datum en fotograaf onbekend; eigendom: mw. Findhammer). 
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Een overzicht van de directeuren van het 
waterleidingbedrijf in Helmond 

L. A. Paijens 
L. Bronkhorst 
Ir. P.W.H. Rietjens 
Ir. L.J.M. Plouvier 
Ir. E.J.J.M. v.d. Velden 
B.M. Bergkamp 
Ir. D. N. Vlugt 
Ir. W. Visschen (WOB) 

l)anuaril899 - 15 november 1901 
15 november 1901 - 17 april 1914 
1 augustus 1914 - 1 september 1955 
1 september 1955 - 1 januari 1965 
1 februari 1965 - 1 november 1985 
1 november 1985 - 1 april 1989 
1 april 1989 - 31 december 1989 
1 januari 1990 - heden 

In 1917 werken drie ambtenaren van gemeentebedrijven volledig in het 
waterleidingbedrijf: W. van Kimmenade als machinist, M. van Lieshout als 
stoker en de fitter J. Roijackers. De eerste twee genieten vrije woning, 
vuur, licht, water en gedeeltelijke vrijstelling van personele belasting. Zij 
werken in tweeploegendienst. In 1919 wordt de 48-urige werkweek inge
steld. Onder hun opvolgers bevinden zich Findhammer sr, J. Admiraal, C. 
V d. Putten, J. Saas, J.M. Findhammer, J. Bakels, H. Kuijpers, G. van 
Mierlo, J. van Schijndel, P.C. Siegers, C. Meulengraaf en J. Pullens. 
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> Afb. 32. Dienstwoning van de machinist van het pompstation (datum en 
fotograaf onbekend; eigendom: Waterleidingbedrijf Helmond). 

De eerste machinistenwoning wordt in 1928 verbouwd; de verbouwing van 
de tweede machinistenwoning komt eenjaar later gereed. 
De laatste twintig jaar zijn P. Bouman en Th. van Vijfeijken als beleidsme
dewerker binnen de dienst Gemeentebedrijven belast met het waterleiding
bedrijf Naar behoefte schakelt de gemeente andere ambtenaren en 
werklieden van het gasbedrijf of het elektriciteitsbedrijf in. 
In 1940 is het vaste personeel verdubbeld tot twee machinisten en twee 
stokers. In 1955 stellen Gemeentebedrijven een medezeggenschapscom
missie in, waardoor het personeel inspraak krijgt. 
BIJ de overname van het gemeentelijk waterleidingbedrijf door de NV 
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant in 1990 verliest het personeel de 
ambtenarenstatus. Zij blijven op hetzelfde salaris maar onder andere 
condities werken bij het pompstation van de waterleiding in Helmond. 
In het jubileumjaar 1998 werken in het pompstation vier mensen voor het 
onderhoud van gebouwen en machines. Dat houdt in het schoonhouden, 
controleren en het verrichten van reparaties en kleine uitbreidingen. 
Beide dienstwoningen zijn in 1997 afgebroken. 
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r- Afb. 33. Pompen in de kelder van het pompstation met op de voorgrond Chr. 
Meulengraaf, daarachter Jos van de Kruijs en rechts G. Knoops (foto: A. vd 
Wijngaarde, oktober 1998; eigendom: Waterleidingbedrijf Helmond). 

Het buizennet 

In onderstaande tabel is te zien hoe het inwonertal van Helmond 
verdrievoudigde in de periode 1910-1960, terwijl het aantal kilometers 
waterleiding vijfmaal zo groot werd. 

Jaar 

1910 
1920 
1930 
1940 
1960 

Inwoners 

15.000 
19.000 
25.500 
30.000 
43.500 

Lengte 
buizennet 
19km 
22 
35 
43 
100 

Aantal 
brandkranen 
165 
192 
294 
344 
7 
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Oorspronkelijk bestond de waterleiding uit loden buizen, die met tm waren 
gevoerd In 1918 is daar moeilijk aan te komen zodat tijdelijk geasfal
teerde buizen worden gebruikt 

Regelmatig vinden uitbreidingen van de hoofdleidingen plaats Een 
overzichtje tot 1940 In 1925 voor de woningen m de Emmastraat, 
Bmdersemd, Willem Pnnzenplcin en Dijksestraat en m 1933 voor de 
verbindingsweg Eikendreef - Aarle-Rixtel-seweg In 1934 in de Klooster-
weide vanaf Carp's Garenfabriek, van de Trambrugweg naar de Eikendreef 
en ook in de Geremtseweg, vanaf de Deumeseweg tot de Loop, en de 
hoofdleiding m de Koningsweg (later President Rooseveltlaan) 
In 1935 breidt het buizennet uit tot aan de woning van F N Kuijpers langs 
de weg van Helmond naar Brouwhuis 
In 1936 komen nieuwe waterleidingen in de Helmondselaan. In de Jan 
Stevensstraat en de Verlengde Wolfstraat worden nieuwe woningen op de 
bestaande leidingen aangesloten en in de Slegersdwarsstraat wordt de 
loden leiding vervangen door gegoten ijzeren leidingen In 1940 volgt een 
uitbreiding van het buizennet voor de Burgemeester van Houtlaan. 

Aantal aangesloten percelen ingedeeld ^olgen6 de 
tarieven en aantal geplaatste 'Aateinieters op 31 Dec 

Jaar 

l<J4Cl 
194) 
1«42 
1943 
1944 
1945 
194b 
1947 
1948 
1949 
i<-,n 
1951 
19'-.? 
19S3 
19D4 

\büniitlneuUtaritf 

f 4 DO 
A 

p )aar 

17 

f 6 -
BI 

p jaar 

851 
17 85! 
Ib 1 845 
Ib 1 84(1 
Ib bJP 
Ib 1 837 
12 1 &2i 
12 808 
11 1 790 
11 ' 7 7 3 
10 737 
11 7U2 
1 i 1 b()9 
A 64b 
11 'i71 

B II 

3498 
3b0b 
3b04 
3596 
3585 
i595 
3b20 
3691 
4014 
4215 
4448 
4^74 
401'' 
4744 
49D7 

C 

1634 
1664 
1654 
1679 
1586 
16->8 
17Ub 
1743 
1793 
1908 
1944 
2112 
2244 
2498 
2704 

MelejtaDcI 

Gtm 

24 
23 
2T 
27 
32 
24 
25 
26 
25 
25 
nn 
27 
11 
30 
29 

Cunlr 

13 
15 
17 
17 
20 
12 
Ib 
17 
19 
20 
3 
i 

20 
20 
22 

Mil 
êrhrutk 

6 

100 
22 

Tülaal 
aaotal 

pen 

6043 
6176 
61bl 
6175 
6177 
Glb4 
6202 
6297 
6658 
7002 
7164 
7429 
7617 
7949 
8294 

Geplaaine 

5341 
5407 
5440 
•i4bU 
5446 
54b5 
5511 
5604 
59b9 
6431 
6592 
69.l 
/127 
740(1 
7750 

> AJb. 34. Overzicht van de aangesloten percelen, ingedeeld volgens de 
tarieven, en het aantal geplaatste watermeters, 1940 t/m 1954. 
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Waterwinning en maximale dagpioductie 1941 Hm 1954 
jajr 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Hoe\eeIheid opgepompt water 

654 299 mj 
701 093 „ 
776 076 „ 
952 224 „') 

1.084.295 „') 
1 030 820 „ 
1 238 481 „') 
1 497 677 „ 
1 668 594 „ 
1 695 750 „ 
1 607 997 ,, 
1 673 609 „ 
1 826 807 ,, 
2 043 201 ,.''] 

Maximale dauprüducue 

10 juh 1941 
5 juni 1942 
14 mpi 194'' 
15 dec 1944 
31 jan 1945 
3 juh 1946 
18 dug 1947 
30 juli 1948 
25 juh 1949 
6 jujii 1950 
4 juni 1951 
1 juh 1952 

26 mei 1953 
28 mei 1954 

3041 m'' 
3184 , 
3187 , 
4110 „ 
4258 „ 
4638 „ 
5235 „ 
6177 „ 
6466 „ 
6911 „ 
6477 „ 
8193 „ 
7742 „ 
8647 „••') 

') geallieerde eirijdkrat hlen )̂ w arjiie droge zomer •') niewe meliiig 

> A/b. 35. Overzicht van de waterwinning en de maximale dagproductie 
tussen 1941 en 1954. 

In 1941 legt technisch bureau J. Scheepers uit Heerlen een nieuwe 300-mm 
persleiding van het pompstation via de Bakelseweg, de Wethouder 
Ebbenlaan, de Dijksestraat en de Willem Pnnzenstraat tot aan de 
watertoren. Deze leiding komt eind 1941 m gebruik. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaat enige schade aan het 
waterleidingbedrijf, onder meer door een bominslag op het terrein van het 
pompstation op 6 november 1944. In de stad lopen diverse meters en 
leidingen schade op. De totale oorlogsschade wordt geraamd op 4.800 
gulden naar het prijspeil van 1947. 

Tot 1955 zijn gietijzeren hoofdhuizen in gebruik; tussen 1955 en 1960 
worden buizen van asbestcement gelegd en daarna vooral kunststof buizen. 
In 1963 IS het buizennet 122 km lang. 

Ongevallen 
Slechts zelden gebeuren in de normale uitoefening van het 
waterleidmgwerk ongevallen. Wel kan plotseling een buis breken. Dat 
gebeurde o.a in de Wethouder Ebbenlaan waar een 2CV in het daardoor 
geslagen gat in de weg verdwijnt. 
In het pompstation slaat op een gegeven moment een stuk van de leiding 
kapot, waardoor machinist Findhammer sr. een flinke kneuzing aan zijn 
knie oploopt en de kelder onder water komt te staan. 
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Na de oprichting van de Maatschappij voor Intercommunale Gasvoor-
ziening in Oost-Brabant NV (Obragas) worden de werkzaamheden voor 
het waterleidingbedrijf van de gemeente Helmond door deze NV geregeld 
Vanaf 1991 doen de NV Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant (WOB) 
en de Obragas jaarlijkse gezamenlijk aanbestedingen Door (hoofd)lei-
dmgen voor gas en water gelijktijdig uit te voeren verminderen de kosten 
van het graafwerk en herbestrating en leveren de werkzaamheden minder 
overlast op voor de bewoners Hierover is ook overleg gevoerd met de NV 
Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maatschappij (PNEM), Combi-
visie, de PTT en andere instellingen 
Obragas verzorgt de aanleg van hoofd- en dienstleidingen en distribueert 
het drinkwater in de gemeenten Helmond en Mierlo Deze werkzaamheden 
verricht Obragas op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor de 
WOB De WOB blijft echter verantwoordelijk voor een juiste 
bedrijfsvoering 

V Afb. 36. Na het schoonmaken van het filterhed wordt het roestige water 
afgepompt in een sloot naast de Scheidijk. (fotograaf onbekend; eigendom: 
mevrouw Findhammer). 
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> AJh. 37. Het filtergebouw aan de Bakelsedijk. Op de voorgrond bevindt zich 
de oude, niet meer in gebruik zijnde, reinwaterkelder (foto: P. Jacobs, 12-11-
1998; eigendom: P. Jacobs). 

De watertarieven 

In de beginjaren wordt het water geleverd tegen een abonnementsprijs van 
vijf cent per m^ (= 1.000 liter) per week. Dit bedrag wordt in 1903 
verhoogd tot zes cent per week. In 1909 zijn 2.384 percelen aangesloten op 
het waterleidingnet en verkoopt het bedrijf 145.945 m'' water tegen 
verschillende tarieven. Het A-abonnement kost y3,12 per jaar (= zes cent 
per week), het BI abonnement / 5,20 per jaar. Daarnaast zijn er B2 en C 
verbruikers die een meter m huis hebben en wordt via speciale contracten 
water geleverd aan o.a. Carp, voor tuinbesproeiing, e.d. De opbrengst van 
de totale waterrechten bedraagt ƒ20.115 en het bedrijf maakt een winst van 
ƒ2.636. 
In 1918 worden de tarieven voor het A en BI abonnement verhoogd tot 
respectievelijk ƒ4,50 en ƒ6,75 per jaar. Dan telt de stad 3 345 aansluitingen 
en een hoofdelijk dagverbruik van 55,98 liter. De invoering van de 
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achturige werkdag en de hogere kolenprijzen (vijfmaal zoveel als in 1914) 
betekenen m 1919 weer een tariefsverhoging voor water. 
In 1921 worden de taneven herzien Vooral de prijzen bij grootverbruik 
worden verhoogd Het aantal aansluitingen stijgt met de uitbreiding van de 
stad, doch het hoofdelijke dagverbruik blijft jaren aaneen op hetzelfde 
niveau. 
In 1940 zijn 6 043 percelen aangesloten op het waterleidingnet, in 1955 
8.390 in Helmond en 222 in de gemeente Stiphout, in 1965 10 943 in 
Helmond en 627 in Stiphout. 

> Afb. 38. De ontluchtingspijpen van de huidige reinwaterkelder voor het 
filtergebouw (foto: P. Jacobs, 12-11-1998; eigendom: P. Jacobs). 

Betalen voor daadwerkelijk verbruik 

De watertarieven worden per 1 oktober 1958 verhoogd met twee cent per 
kubieke meter en per 1 oktober 1959 met nog eens vier cent. In het begin 
van de jaren zestig worden de abonnementstarieven geleidelijk omgezet in 
metertarieven Met een meter betaalt de gebruiker niet langer een vast 
bedrag maar naar rato van het werkelijke verbruik. 
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Vanaf 1991 neemt één meteropnemer de meterstanden op van zowel 
geleverd gas als van drinkwater en in voorkomende gevallen ook van 
elektriciteit en stadsverwarming Via een door Obragas en de WOB m 
gebruik genomen identiek informatiesysteem worden de met behulp van 
zogenaamde handheldterminals opgenomen meterstanden automatisch 
verwerkt door WOB en Obragas. De computers van beide bedrijven zijn 
daartoe gekoppeld. Deze methode levert voor beide bednjven een 
besparing m tijd op van vijftien procent 
De verrekening voor verbruikt water, inclusief vast recht en 6% btw, vindt 
plaats via Obragas op een gezamenlijke afrekening van gas, water, 
elektriciteit, afvalstof-Zreinigingsheffing, rioolrechten, waterschapsrecht en 
centrale antenne inrichting. Gedurende het gehele jaar wordt maandelijks 
een vast voorschotbedrag afgeschreven van een bank- of girorekening en 
de laatste maand vmdt een definitieve eindafrekening plaats. Het huidige 
tarief bedraagt ƒ2,88 per m^ water, inclusief 6% BTW. 
Helmond telt in 1998 31.498 aansluitingen. Per persoon verbruikt de 
Helmonder in dat jaar 198 m^ water. Dat is boven het landelijke 
gemiddelde van 135 m .̂ 

Overdracht waterdistributie 

op 13 april 1963 wordt Obragas opgericht. De gemeente verleent via de 
dienst gemeentebedrijven, waaronder het waterleidingbedrijf nog steeds 
valt, bij de opbouw van deze NV de nodige bijstand. 
In 1970 treedt de gemeente Helmond toe tot de NV en wordt het 
gemeentelijk gasbedrijf overgedragen aan Obragas. Daarna draagt de 
gemeente het technisch- en administratief beheer van het waterleiding
bedrijf van de gemeente Helmond ook aan Obragas over. 
In 1988 zijn in de provincie Noord-Brabant dertien bedrijven belast met de 
zorg voor de openbare drinkwatervoorziening. Hiervan houden zich vier 
bedrijven alleen bezig met waterproductie en -distributie, o.a. de WOB. 
Negen andere zijn 'gemengde bedrijven', waartoe ook gemeentebedrijven 
Helmond behoort als leverancier van gas, water en elektriciteit. Daarnaast 
bestaat een waterproduktiebednjf, de Brabantse Biesbosch, dat 
bekkenwater levert aan onder meer westelijk Brabant, Zeeland en 
Rotterdam en in de feitelijke zin van het woord geen distributiebedrijf is. 
Een provinciaal rapport stelt dan verregaande concentratie van bedrijven 
voor omdat er lokale beperkingen bestaan bij de productie van dnnkwater. 
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> Afb. 39. Een gezamenlijke afrekennota van de PNEM, Combivisie, WOB en 
Obragas over de periode 15 november 1996 tot en met 30 november 1997. 
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> Afb. 40. Het filtergebouw met onder het gras de tegenwoordige rein-
waterkelder (foto: P. Jacobs, 12 november 1998; eigendom: P. Jacobs). 

De gemeente Helmond verkoopt het eigen waterleidingbedrijf op grond 
van de volgende overwegingen' 
1. verwacht moet worden dat er in de nabije toekomst een reorganisatie 

van de distributiesector op gang komt; 
2 de winsten van de nutsbednjven zullen, gezien de opvattingen van de 

regering, sterk onder druk komen te staan, 
3. gezien de bedrij fsgrootte en de te verwachten investeringen zal het 

waterleidingbedrijf Helmond in de toekomst niet zelfstandig kunnen 
blijven; 

4 bij een overdracht op dat moment kan de huidige winstcapaciteit nog 
veilig worden gesteld; 

5 voor de gebruikers zal een overdracht nauwelijks merkbaar zijn. 

De gemeente onderhandelt met Obragas, die al jaren het beheer over het 
waterleidingbedrijf Helmond voert. Het hoofdkantoor van Obragas staat in 
Helmond en de gemeente is een belangrijke aandeelhouder is van de NV. 
De gemeente Helmond neemt als uitgangspunt voor overname door 
Obragas de gemiddelde jaarwinst over 1985/1986 en een afkoopsom van 
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tien maal de jaarwinst. De grond wordt niet overgedragen maar in erfpacht 
aan Obragas uitgegeven Als ovemamedatum stelt de gemeente voor 1 
januari 1989. 

> Afb. 41. Bedieningsgang in het filtergebouw (datum opname en fotograaf 
onbekend; eigendom: Waterleidingbedrijf Helmond). 

Mede aan de hand van een advies van een accountantskantoor is de 
overnamesom na langdurige onderhandelingen vastgesteld op ƒ16.463.450. 
Dit bedrag is opgebouwd uit gekapitaliseerde winst, desmtegratievergoe-
ding en retributies Daarnaast betaalt Obragas een bedrag van ƒ13 747.000 
voor de boekwaarde van de vaste activa van het productie- en het 
distnbutiegedeelte van het waterleidingbedrijf. Dit bedrag zal worden 
omgezet in een leenschuld tegen 6 % per jaar 
Bijna 6.000.000 gulden gebruikt de gemeente om de resterende schuld van 
zwembad de Wissen af te boeken, ruim 7 000.000 voor afboeking van 
geactiveerde plan-ontwikkelingskosten en ruim 3.000.000 gulden komt in 
de algemene reserve van de gemeente. 
Op 7 maart 1989 wordt het voorstel van burgemeester en wethouders tot 
verkoop van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf m de vergadering van 
de gemeenteraad aan de orde gesteld Aanwezig zijn de voorzitter mr. W 
van Elk, de wethouders de heren J Jonkers, A. Meijer, P. de Roij, J. van 
1998 Nummer 3-4 213 



WATERLEIDINGBEDRIJF 
winstontwikkeling 

(X f.1000) 

1^00 

1200 

1000 

300 

800 

400 

200 

I ' I' 

19801981198219331984.19851988198 719881989 

> Afh. 42 Staafdiagram winstontwikkeling waterleidingbedrijf 1980-1989. 
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Rooij en J. van der Zanden en 27 van de 28 andere raadsleden; de 
gemeentesecretaris is de heer drs. P.L B.A. van Geel. 

> AJb. 43. Het noodstroomaggregaat van het pompstation (foto: P. Jacobs, 12-
11-1998; eigendom: P. Jacobs). 

Vooraf is dit voorstel zowel in het seniorenconvent (het overleg van de 
politieke partijen buiten de gemeenteraad om) als in een drietal commissies 
uitvoerig behandeld. Een aantal leden van de raad vindt het onderwerp 
echter belangnjk genoeg om nogmaals hierover het woord te voeren. In het 
algemeen komt kritiek op de procedure en de openheid naar de fracties toe 
Maar verder wordt geconstateerd dat de transactie in financieel opzicht met 
een alleszins redelijk resultaat is afgesloten. Ten aanzien van de belangen 
van het personeel, spreken de raadsleden over een goed resultaat. 
Als pluspunt van de verkoop zien zij de mogelijkheid om in de toekomst de 
kwaliteit van het water beter te beheersen door grotere samenwerkings
verbanden. De dienstverlening aan de cliënten kan door concentratie beter 
worden en de prijs van het water zal wellicht lager kunnen worden. 
Na deze beraadslagingen besluit de gemeenteraad met algemene stemmen 
ingaande 1 januari 1989 aan Obragas te verkopen en in eigendom over te 
dragen het distnbutiegedeelte van het waterleidingbedrijf, bestaande uit 
transport, hoofd- en dienstleidingen, brandkranen met inbegrip van de 
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meetmrichtingen en alle daartoe door of vanwege de gemeente m of aan 
die leidingen aangebrachte apparatuur, zoals hoofdkranen, drukregelaars, 
etc en de magazijnvoorraden van het distributiegedeelte 
De grond behorende bij het pompstation aan de Bakelsedijk (circa 61 555 
m" ) en de grond bij de watertoren aan de Torenstraat (circa 700 m") 
worden in erfpacht uitgegeven aan Obragas. 

Per 31 december 1989 is dit waterdistributiebedrijf door Obragas in 
eigendom overgedragen aan de WOB 
De verkoop van het voormalig waterdistributiebedrijf van de gemeente 
Helmond geschiedt tegen de door Obragas betaalde aankooppnjs per 1 
januari 1989 vermeerderd c q verminderd met de investeringen en 
afschrijvingen over 1989 In een dienstverleningsovereenkomst is 
vastgelegd dat Obragas het waterdistributiebedrijf zal blijven beheren. 

^ Afb. 44. Het hoofdgebouw en erachter het filtergebouw van het pompstation 
aan de Bakelsedijk (foto: P. Jacobs, 12-11-1998; eigendom: P. Jacobs). 
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NV waterleidingmaatschappij Oost-Brabant 

Per 1 januari 1990 is het waterleidingbedrijf overgegaan van de gemeente 
Helmond aan de WOB. Het behoort sindsdien tot de groep Someren, die 
bestaat uit Someren, Budel, Vlierden en Helmond. Op die datum werken 
vijf mensen bij het pompstation Helmond, terwijl bij het honderdjarig 
bestaan m 1998 nog vier mensen in dienst zijn. 
Het gehele terrein van het pompstation (127 ha) is inmiddels m eigendom 
van de WOB, evenals het totale buizenstelsel in de grond in de gemeente 
Helmond. Aangezien sommige onderdelen honderd jaar oud zijn is de 
WOB voornemens een ingrijpende renovatie te gaan toepassen. Er zullen 
nieuwe putten worden geboord, sommigen tot een diepte van 150 meter. 
De WOB wil een geheel nieuw filtergebouw bouwen en nieuwe bassins 
waarin gereinigd water kan worden opgeslagen. 

Waterleiding: grond- of oppervlaktewater! 
Ieder van ons gebruikt per dag ruim 135 liter water voor het bereiden van 
eten, het zetten van een kopje koffie of voor het douchen, maar ook voor 
het wassen van kleding en de auto, het sproeien van de tuin en in bedrijven 
voor het koelen van machines, productieprocessen enzovoort. 

Jaarlijks leveren de gezamenlijke waterleidingbedrijven in Nederland ruim 
twaalf miljard liter dnnkwater aan huishoudens en industrie. In heel 
Nederland liggen grote transportleidingen met vele hoofdleidingen en 
aansluitleidmgen vanaf de pompstations tot aan de woningen en bedrijven. 
Zware pompen zorgen ervoor dat het water door de leidingen stroomt. 

Tot nu toe is in Zuidoost-Brabant altijd drinkwater gewonnen uit grond
water. Het grondwaterpeil blijkt echter steeds verder te zakken. Oorzaken 
zijn het overmatig watergebruik door boeren, burgers en bedrijven. Een 
andere belangrijke oorzaak van de verdroging is dat regenwater als gevolg 
van de herverkaveling van het agrarisch landschap en de moderne 
landinrichting heel snel via het riool, sloten en kanalen wordt afgevoerd. 
Het regenwater krijgt zo geen tijd meer om diep in de grond weg te zakken. 
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> Afb. 45. Een proefopstelling van een nieuwe pompinstallatie (foto: P. 
Jacobs, 12 november 1998; eigendom: P. Jacobs). 
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> Afb. 46. Aan het hek wordt duidelijk gemaakt, dat het Helmondse 
pompstation voortaan pompstation Helmond is (foto: P. Jacobs, 12-11-1998; 
eigendom: P. Jacobs). 

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuw waterhuishoudingsplan op
gesteld Om in onze provincie ook in de toekomst voldoende drinkwater te 
kunnen leveren, zijn grote investeringen nodig De oplossing wordt ge
zocht in nieuwe zuiveringstechnieken van oppervlaktewater, m waterbe
sparing en alternatieve watemetten. 

Zo zal de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant dankzij het project 
infiltratie Maaskant ook rivierwater gaan benutten voor de bereiding van 
drinkwater In Someren loopt een proef om kanaalwater uit de Zuid-
Willemsvaart diep te infiltreren in de bodem Het project is vooral bedoeld 
om gegevens te verzamelen over de technische haalbaarheid van diepte-
infiltratie Het streven is gericht op een situatie waarin voldoende water 
voorhanden is van goede kwaliteit voor elke gebruiksvorm, volgens de 
normen vastgesteld door de Raad van Europa in het Europees Handvest 
voor het Water 
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Bijlage I: Europees handvest voor het water 

1. Zonder water is geen leven mogelijk Het is een kostbaar goed. Water 
IS onontbeerlijk voor alle menselijke activiteiten. 

2. De zoetwatervoorraden zijn niet onuitputtelijk. Zij moeten zorgvuldig 
worden beheerd en waar mogelijk worden vergroot. 

3 Waterverontreiniging is een bedreiging voor de mens en voor alle 
leven. 

4 De kwaliteit van het water moet geschikt blijven voor alle gebruik. Zij 
moet in het bijzonder voldoen aan de eisen van de volksgezondheid 

5 Het water dat na gebruik in het natuurlijke milieu terugvloeit, moet zó 
zijn, dat verder gebruik ten algemene nutte niet onmogelijk wordt. 

6 Het in stand houden van een aangepast plantendek, bij voorkeur bos, is 
van wezenlijk belang voor het behoud van de natuurlijke watervoor
raden. 

7 Inventarisatie van de watervoorraden is noodzakelijk. 
8. De overheid dient voor een doelmatig beheer van de watervoorraden 

een plan op te stellen. 
9. Het behoud van water vereist meer wetenschappelijk onderzoek, de 

opleiding van onderzoekers en een goede voorlichting. 
10. Iedereen moet ervan doordrongen worden dat het water ons aller 

erfgoed is; een spaarzaam en verantwoord gebruik ervan is ieders 
plicht 

11. Bij het beheer van watervoorraden moet men rekening houden met 
natuurlijke stroomgebieden, veeleer dan met politieke of admini
stratieve grenzen. 

12. Water kent geen grenzen; als gemeenschappelijk goed vereist het 
nauwe internationale samenwerking. 
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Bijlage II: raadscommissie voor het beheer 
Het beheer der gemeentebedrijven berust bij burgemeester en wethouders 
samen met een commissie uit de gemeenteraad. De jaarverslagen van de 
gemeente noemen tussen 1901 en 1962 de volgende leden van deze 
commissie: 

Leden van de commissie voor de gasfabriek, waterleiding en 
telephoon (later: Gemeentebedrijven): 

1901 
1909 

1911 

1912 
1913 
1915 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1923 

1927 

1928 
1931 

1933 

P.F. van Vhssingen 
A. van Hoeck (burgemeester), J.A. Pistorius, J B. Kam, F C. 
Bogaers, CA. Raymakers; secretaris is L. Bronkhorst 
M. van Hout (wethouder), J. Kam, C. v.d. Looveren, P. de 
Wit, G. Coovels en secretaris is L. Bronkhorst 
Idem 
Idem 
J. van Wel (wethouder), J. Kam, J. de Wit, G. Coovels, A. 
v.d. Laar; secretaris is J. v. Bokhoven, (gemeentesecretaris) 
J. van Wel (wethouder), J. Kam, A. v.d. Laar, J. de Wit, J. 
Boelen; secretaris is J. v. Bokhoven (gemeentesecretaris) 
J. V. Wel (wethouder), J. Kam, A. v.d. Laar, J. de Wit en 
CL. de Wuffel; secretaris is J. van Bokhoven 
(gemeentesecretans) 
J. van Wel (wethouder), J. de Wit, J. Kam, A. v.d. Laar en 
J.M. v.d. Ven-Geurts; secretaris is ir P. Rietjens, (directeur 
Gemeentebedrij ven) 
J. V. Wel, J. de Wit, Kam, J. v.d.Ven-Geurts en A. v.d. 
Weijden 
J. V. Wel, L. Geeris, J. Kam, A.W. Kets, J.H. de Wit; P. 
Riet)ens is secretaris 
J. V. Wel, J. Boelen, J. Kam. J. Joosten, P. v. Dijk; P. 
Rietjens is secretaris 
J. V. Wel, J. Boelen, J. Kam, J. Joosten, P. van Dijk, F. den 
Ouden, G. Sorber en J. de Wit; Ir P. Rietjens is secretaris 
J. V. Wel, J. Kam, F. den Ouden, G. Sorber, J. de Wit 
C de Wuffel (wethouder), J. Kam, J. de Wit, G. Sorber, F. 
den Ouden, H. Ceelen; secretaris is ir P. Rietjens 
CL. de Wuffel, H.W. Ceelen, R.J.A. van Gemert, F.J.C, den 
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Leden van de commissie voor de gasfabriek, waterleiding en 
telephoon (later: Gemeentebedrijven): 

1934 
1935 

1936 
1937-1939 
1940-1945 

1945-1946 

1946-1949 

1949-1953 

1953-1955 

1957 
1959 

1960 
1961 
1962 

Ouden en J.H. de Wit; secretaris is ir. P.H.W. Rietjens | 
J.H. de Wit IS vervangen door ir. J. Raymakers 
R.J.A. van Gemert, H.W. Ceelen, F. van Bommel, J.F. van 
Vlissingen en J. van Stiphout; secretaris is ir. P.H.W. 
Rietjens 
als voor 
verslagen ontbreken 
R.J.A. van Gemert (wethouder), F. van Bommel, H. Ceelen, 
J.C.J. Boelen, mr. F.J. van Thiel; secretaris is ir Rietjens 
(directeur gemeentebedrijven) 
R. van Gemert (wethouder), W. Keulen, H. Kemps, J. v. 
Stiphout, A. Verbeek en T. Praasterink 
L. Veugelers (wethouder), J. v. Tilburg tot jan 1949, A. van 
Deursen vanaf 1949, H. Haffmans 1946-1948, AM. Verbeek 
1948-1949, F.J.C, den Ouden, S.W. de Groot 1946-1948, J. 
Raymakers 1948-1949, J. Kusters 
J. Boelen (wethouder), H.J. Noten 1949-1950, J.M. 
Andriessen 1950-1953, F. den Ouden, D. Spaan, A. Verbeek 
en ir J. de Wit 
J. Boelen, J. Andriessen, F. van Duppen, D. Spaan, A. 
Verbeek, ir J. de Wit 
Als voor met J. Raymakers (wethouder) 
J. Raymakers (wethouder en voorzitter), J. Andriessen, F. 
van Duppen, de Jonge van Zwijsbergen, drs P. de Roy, A. 
Verbeek. 
Idem 
Idem 
J. Raymakers (wethouder), J. Andnessen, F. van Duppen, 
W.A. Nijsten, P. de Roy en A. Verbeek | 
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