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Boekoverde
geschiedenisvan
WaterbedrijfEuropoort
Onlangskwamhetboek'Waternaardezee vanjan vandenNoortenMailt Blauwuit.Hetis
geschreveninopdrachtvanWatcrbedrtjjEuropoort (WBE)naaraanleidingvanhet125-jarig
bestaanvandeonderneming. WBEindehuidigevormbestaatpaszesjaar. Degeschiedschnjving
vandezevenoorspronkelijke waterbedrijvengaat echterterugnaarhetechtebegin:deoprichting
vanDrinkwaterleiding Rotterdam in1874.Maarookdenieuwsteactiviteiten vanWBEkomenaan
bod.Heteersteexemplaarvanhetboekwerd13 aprilj.1. uitgereiktbij hetafscheidvanC. Willems
alsalgemeendirecteur.
In 125jaar kanveelveranderen.Zowerd
drinkwater rond i860inRotterdam gewoon
uit degrachtengehaald, meteen emmer.
Maaropdiezelfde grachten werd ookal het
vuil(waaronder fecaliën) geloosd.Toende
Rotterdamsegemeenteraad daarom besloot
dateendrinkwaterbedrijf moest worden
opgericht,werd ineersteinstantie besloten
datdateenparticuliere onderneming zou
moeten worden.Maar,zobleekindeloop
van 1866,particuliere ondernemers hadden
toengeenbelangstelling omeendrinkwaterbedrijfopterichten enteexploiteren.
Overigenszouhetleveren vandrinkwater maareenondergeschikte taakvanhet
nogopte richten waterbedrijf zijn.De
belangrijkste taak washetleverenvan
genoegwateromdegrachten door tespoelen,zodathetvuilewaterdaarzouverdwijnen.Hetwasimmers destijds eenbekend
gegevendatdeviezedampen vanhetwater
allerleiziekten konden veroorzaken.Het
drinken vanvervuild water wasdaarentegen,hoewelonsmakelijk, niet schadelijk
voordegezondheid, dachtmen.
ToenRotterdam uiteindelijk beslootom
zelfeendrinkwaterbedrijfop terichten
werddevraaggesteld ofhet water nogextra
gezuiverd moest worden.Naarde nieuwste
inzichten vandietijd (1868)werd namelijk
gestelddathetdrinken vanvervuild water
misschien wel verantwoordelijk wasvoorde
verspreidingvancholera. Uiteindelijk
beslootdegemeenteraad, metalgemene
stemmen, omgéénextrachemischezuivering toetepassen.
In 1873 keekeencommissie vandeskun-

digen alsnognaardevraagofeenextra
zuiveringvanhetMaaswater noodzakelijk
was,maar ooknuwerdgestelddatdeMaas
'goedenbruikbaar drinkwater voor iedereen'leverde.Geenzuivering dus.Op30juli
1874konwethouder Hoffman degemeenteraad meedelendatdewaterleiding functioneerde,endatdeabonneesopkorte tetmijn
vaneengeregelde leveringverzekerd zouden
zijn.
In Dordrecht ontstond een soortgelijk
situatie.Daarbesloot degemeenteraadin
1881 totdeoprichting vaneengemeentelijk
waterleidingbedrijf, datdefraaie naam
'Hogedrukwaterleiding' meekreeg.Op 1
november 1883leverdedirbedrijf het eerste
water, in1889waren alle arbeiderswoningen
alvanwaterleiding voorzien.Dordrecht was
langetijd maarnetinstaatdeeigen inwonersvanwater tevoorzien,enindejaren
dertigvandetwintigste eeuwnamookde
vervuilingvanhetoppervlaktewatertoe,
waardoor besloten werd omvoortaanook
grondwater tegaangebruiken.Dat
gebeurde pasin 1946,nadeTweedeWereld-

voormaligewaterbedrijven vanRotterdam,
Dordrecht, HoekseWaard,Schiedam,Vlaardingen/Maassluis,Delft enWestland.In
eerste instantie nogopererend onderde
naam WaterleidingbedrijfZuid-HollandZuid,larerdusals WaterbedrijfEuropoort.
Dezesamenvoeginggingnietzonder slagof
stoot.VooralRotterdam,hetgrootste
bedrijf, moest diepdoordeknieën omde
anderen totsamenwerking tebewegen.
Het boek'Water naardezee'gaat inop
dezebeslommeringen, aandehandvan
feitenmateriaal, maar (vooralook)aande
hand vananekdotesenverslagen,dieeen
helderensoms hilarisch beeld opleveren
vandeafgelopen 125jaar,diehebbengeleid
van warerdarmereenemmer uitdestadsgracht werdgehaald rothetdrinkwatervan
hogekwaliteit dathedentendageuitde
ktaan komt.
Hetboek'Waternaardezee'omvat 191 bladzijdenmetzwart-witillustratiesenistebestellen
onderISBN-nummer9080116726. f

Ditjraaiechalet.geledenaandeBoezemsingel in
Rotterdamhaddenederigetaak"omhetvuil,datzich
voordenroosterderzuigbuizenzalneerzetten,opte
visschenenopeenreukeloozcwijzedoormiddelvan
goedgeslotenkarrentevervoeren",
(foto:JoopReyngoud)

InandereZuid-Hollandsche gemeenten
waren soortgelijke ontwikkelingen ervoor
verantwoordelijk datuiteindelijk 29drinkwaterbedrijven debevolkingvan(steeds
zuiverder) drinkwater voorzagen.Deze
bedrijven zijn heden tendagesamengevoegdtotdriewaterbedrijven: WaterleidingbedrijfZuid-Holland Oost,DuinwaterbedrijfZuid-Holland enWaterbedrijfEuropoort.Europoort bestaateigenlijk uitde
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