Verslag van een bezoek aan enkele kunstwaterleidingen in Duitschland
P.van derBurgenJ. Payens(1875)

Toelichting
Twee Nijmegenaren, de heren P.van der
Burg, wis- en natuurkundeleraar aan de
Hoogere Burgerschool en aan het Stedelijk
Gymnasium en J. Payens, directeur van het
Gemeentelijk Gasbedrijf (later tevens
eerste directeur van het waterleidingbedrijf) maakten in 1875 een studiereis
naar vijf Duitse waterleidingbedrijven. Ze
ontvingen daarvoor de opdracht van
B&W van Nijmegen. Het doel was
informatie in te winnen over de drinkwatervoorziening in die steden. Uit hun
verslag, dat hierbij staat afgedrukt, blijkt
heel duidelijk hoe in die tijd tegen openbaar drinkwater werd aangekeken, en met
welke nauwgezetheid de studie werd
verricht. De kennis van zaken op chemisch
gebied was destijds groter dan men tegenwoordig wellicht denkt.
Het verslag is afkomstig uit het archief van
de Zuidgelderse Nutsbedrijven NV
Nijmegen. Deze publikatie is voorbereid
door C. A.van Bennekom (Stichting
Waterlaboratorium Oost).

Aan de Edel Achtbare Heeren
Burgemeester en Wethouders der
Gemeente Nijmegen
Voldoende aan de door U tot ons gerichte
vereerende uitnoodiging, om in 't buitenland
enkele kunstwaterleidingen te bezoeken, opdat U,
naar wij meenen, door onze bevinding eenige
zekerheid mocht verkrijgen, aangaande de
wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van het tot
stand brengen eener dergelijke leiding in deze
stad, hebben wij de eer u het volgende mede te
deelen.
Wij hebben in Duitschland, waar het aanleggen
van waterleidingen of waterkunsten in vollen
gang is,bezocht de steden: Keulen, Leipzig, Halle,
Maagdenburgen Hannover. In al deze plaatsen
zijn, voor zoo ver de tijd het toeliet, de inrichting
en uitwerking of vrucht der kunstwaterleidingen
met de meeste zorg waargenomen. Overal werden
wij buitengewoon welwillend ontvangen; tijd noch
moeite werd door onze geleiders ontzien, om ons
alle bijzonderheden aanschouwelijk te maken.
Inrichting en mechanismus
Over de inrichting en het mechanismus der
genoemde werken te spreken, ligt niet op onzen
weg en is ook niet noodig, men vindt die toch in
tal van werken; de voornaamste van deze zijn
reeds door den tweeden ondergeteekende aangeschaft en kunnen door U worden geraadpleegd.
Bovendien geven in onze nabijheid de steden
Amsterdam,Rotterdamen 'sHagede gelegenheid,
om zich met het werktuigelijk gedeelte op de
hoogte te stellen.
Er is verder niet verzuimd, aangaande deelen van
't geheel wier goede samenstelling in 't oog liep,
adressen van de vervaardigers te verkrijgen; ook
is er vooral acht geslagen op de voor- en nadelen
der staande en liggende cilinders van de stoomwerktuigen en die der wateraanvoering. Bij elk
bezoek aan de pomp-en persgebouwen en watertorens of reservoirs werden, zoo deze zeer
praktisch bleken, vorm en inrichting opgenomen,
en werd het meest bruikbare verzameld. Nog is

de verbazend uitgebreide werkplaats van Krausen
en van Bockte Hannover bezocht, waarin onder
anderen de uitmuntende machines voor Rotterdam
zijn vervaardigd, en ook die van Brunswijk, eene
stad, op dit oogenblik eenigermate met de onze in
de toekomst te vergelijken, terwijl die van Berlijn
in deze reuzenwerkplaats onder handen waren.

huizen aangegeven, onder aanduiding tevens, in
cijfers, van den afstand, waarop zij van den voet
der gevels verwijderd lagen.
Miasmen
Deze dekplaten wezen de punten aan, waar de
einden der brandspuitslangen moesten worden
vastgeschroefd, bij brand niet alleen, maar ook bij
langdurige droogte, om de verspreiding van de,
ten gevolge dier droogte licht bewegelijke
miasmen tegen te gaan, en te gelijk een weldadige
frischheid tot stand te brengen. Wie denkt hier
niet aan het heilzame gevolg dier besproeiingen
bij besmettelijke ziekten? - Vergunt ons hier de
volgende mededeeling.
Men heeft bij lange droogte, door middel van
aspirators, de stofdeeltjes uit gelijke hoeveelheden
doorgestroomde lucht verzameld, welke zich
bevond boven de straten en wegen in en buiten
de steden, en bij onderzoek bleek, dat de lucht te
meer met organische deelen bezwangerd was,
naarmate het verkeer op de gekozen punten het
levendigst was. En welke deelen waren dat?
Schier uitsluitend dezulken, die de maag en de
ingewanden van menschen en dieren waren
gepasseerd.

Prijs der werktuigen
Hierdoor werd het ons ook mogelijk, ten aanzien
van den prijs der werktuigen bekendheid te
verkrijgen, en de begrooting der kosten van
aanleg, aan dit verslag toegevoegd, op te maken.
Kn wat is nu ons resultaat? - Is,in de eerste plaats
eene waterleiding in onze stad wenschelijk - is zij
inderdaad zulk een aanzienlijk groote geldelijke
opoffering, als waartoe haar aanleg dwingt,
waardig? - Zoo daaraan bij iemand twijfel mocht
bestaan, bezoeke hij slechts Keulen en zal dan
overtuigd worden, dat deze gewrochten van
wetenschap en kunst tot de nuttigste toepassingen
der natuur- en werktuigkunde behooren, ookzelfs
dóór,waargoeddrinkwater voorhandenis.
Dat zij in de eerste plaats de gezondheid
bevorderen, bleek ons daaruit, dat wij overal in de
armoedigste deelen der steden het water verkrijgbaar zagen gesteld, door 't eenvoudig openen
eener kraan of klep, die daarna zich zelve weder
sloot.

Brandspuit
Ie 1 lalle was men welwillend genoeg, de brandspuit met eene opening van 33 millim. te laten
werken. Het water werd, onder de gewone
drukking van het reservoir, tol 25 Meters hoog
opgevoerd. In dezelfde stad bruiste het water
door eene opening van 10centim. middellijn,
voor een fontein bestemd, 15 centim. hoog, en
ontlastte zich over den rand van een zeer grooten
schotel als een doorschijnend vlies. Wanneer de
opening kleiner werd gemaakt, reikte die watersprong tot aan den omgang des torens.
Dergelijke openingen, als boven zijn vermeld, en
die ten dienste der brandspuiten verstrekken, zijn
er ook in al de grasvlakten verborgen, welke de
bloemperken insluiten, dienende tot versiering
der openbare pleinen of wandelplaatsen van al de
door ons bezochte steden. Daaraan was dan ook
de verkwikkende frischheid en dat levendige der

Snel vloeiende waterstralen
Verder werden op bepaalde uren van den dag,
van 7 tot 10uren des vóórmiddags, door spleetvormige, horizontale openingen, hier en daar
naast de straatgoten aangebracht, snel vloeiende
waterstralen afgevoerd, die goten en riolen
reinigden. Dergelijke inrichtingen vond men bij
de urinoirs,waar een breede, vliesvormige waterstraal voortdurend langs de wanden stroomde.
Nog lagen er door de gcheele stad, op de daartoe
geschiktste plaatsen, metalen platen, welke de
toegangen dekten tot de boveneinden van
loodrechtstaande buizen, die met het hoofdkanaal
in gemeenschap stonden. De ligging dier platen,
des winters door sneeuw soms onkenbaar
wordende, was door teekens op de muren der

Heteerstepompstation aande NieuweMarktstraatteNijmegen, ea.1915.(Fotocollectie Gemeentearchief
Nijmegen).
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kleuren toe te schrijven van al het stedelijk
plantsoen, en van dat der tuinen van particulieren.
De meesten dier groote pleinen waren bovendien
verlevendigd door fonteinen, die het water onder
bevallige vormen ontlastten.
Springende wateraderen
Nergens zagen wij in die springende wateraderen
een grootscher nabootsing van de natuur dan te
Hannover, alwaar, te midden der wandelplaatsen
van het lustslot Herrtnhausen, zich een waterstraal,
van 20 centim. middcllijn, tot 40 meters hoogte
verhief.
Betreft dit een en ander slechts reiniging, bevordering der gezondheid, bescherming tegen gevaar
en verfraaiing der steden, het bedrijvige leven
vindt, en zal in 't vervolg nog meer vinden een
krachtige hulp in die waterleidingen.
Wij traden in het huis van een slachter, die
8 Thaler 's jaars voor 't watergebruik betaalde, en
leerde daar welke gemakken de leiding voor
sommige, ja voor de meeste bedrijven kan
opleveren.
Kalkblusscherij
Een zeer groote kalkblusscherij zagen wij tijdelijk
in verband gebracht met de waterhuizen, waardoor het werk geregeld en met veel meer spoed
kon worden voortgezet. De eigenaar betaalde 6
centen voor 1000 liters of'ruim een halve cent
voor 10 emmers water, fDe emmer op 10 liters
gerekend).
Hen verbazende toepassing van de door kunst
verkregen waterdrukking vernamen wij te Halle.
Daar dreef die drukking een suikerraffinaderij; de
eigenaar beschikte over dat arbeidsvermogen
tegen eene jaarlijksche uitkeering van 6000
Thaler. De wateropvoeringsmachine moest, ten
behoeve van dat bedrijf alleen, 6 uren daags
pompen.
Te Keulen deelde men ons mede, dat in de stad
de persen eener boekdrukkerij door het
opgevoerde water werden gedreven. Ook naaimachines zagen wij door zeer kleine werktuigjes,
die nog geen halve kub. palm plaats innamen, in
beweging stellen.
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Neueste
Erfindung!
Wasser-Motor

„Blitz"
D R. P. a.

zum Anschluss an die Hauswasserleitung.
(Wasserverbrauch sehr grrine, da keine Turbine.)
Speziell zu Maschinen für Berulsniherlnnen.
Man verlange Prospekt von der

Deutschen Luft- und Wasserkraft
Maschinenfabrik, Dresden-A. I.

Vertreter gesucht!
Toepassing vanwateronderdruk: Wasser-Motor 'Blitz'voorde naaimachine.
afleiden uit de omstandigheid, dal ook het water
onzer pompen, onmiddellijk na hei is
opgevangen, de temperatuur van 10-12 gr. C.
bezit. Hierbij zij opgemerkt, dat deze warmtegraad
ongeveer de bestendigeof onveranderlijkeis, welke
in de lagen onder onzen bodem wordt aangetroffen.
In sommige steden was de onvoldoende bescherming tegen de warmte van het reservoir of den
watertoren oorzaak, dat de temperatuur van het
water hooger steeg, en waar dat het geval was,
werd er door de gebruikers ook over geklaagd.

Water als drank
Als drank werd het water der leidingen veel
minder gebruikt, dan wij ons hadden voorgesteld.
Men scheen of geen zorg genoeg aan te wenden,
om het helder ie maken, of men was er niet toe in
staat het drinkbaar te verkrijgen. Keulen alleen
maakte in dat opzicht een gunstige uitzondering.
Nergens ook was de filtratie zoo goed ingericht als
daar. Wij komen er zoo aanstonds op terug. Ten
gevolge dier goede behandeling nam aldaar de
consumtie 's jaarlijks mei 77 percent, en namen
de consumenten met 35 percent toe; dagelijks
vermeerderden deze laatstcn met zes of zeven.
Thans was het bedrag der gebruikers ongeveer
5000. Kr werd daarom een nieuwe put gebouwd,
die voortaan, door acht stoommachines gedreven,
ruim 16000 M 3 of stères per 24 uren zou
verschaffen, dat is,bij eene bevolking van
ongeveer 130.000 zielen, ruim 120 liters per
hoofd.

Als drinkwater ongeschikt
In Leipzigwas het water als drinkwater ongeschikt,
omdat het zoo sterk ijzerhoudend was; zelfs kon
hei, om die reden, ook niet voor huiselijk gebruik
dienen. Alen trachtte daar derhalve nieuwe
bronnen te vinden. In weerwil van dit groote
gebrek was het waterverbruik vrij aanzienlijk.
Door eene machine van 80 paardekracht werd in
24 uren ruim 14000 M 3 of 14 millioen liters water
vervoerd, dat is,er werd ongeveer 30 liters daags
per hoofd gebruikt.
In Hallewerd het water door drainccren
gewonnen uit de verzamelplaats, welke het kiezelbekken bij de samenvloeiing der SaaieenEister
opleverde. Ook daar was men bezig, nieuwe
bronnen, op zeer grooten afstand in datzelfde
bekken liggende, ten gebruike geschikt te maken,
daar de vroegere niet meer aan de behoefte
voldeden. Bij de voorgenomen plaatsing eener
nieuwe machine, zouden de oude en nieuwe
samen 11000 kub. Met. water aanvoeren. Het
verbruik was 8000 M 3 in de 24 uren, dal is,op
een bevolking van 53000 zielen 150 liters
ongeveer per hoofd. Daar dit zeer goed, drinkbaar
water was,blijkt uit deze getallen, welk een
verbazende invloed de deugd van het water op de
consumtie uitoefent.

Bestendige warmtegraad
De nieuwe put had een middellijn van 53 decimeter. Het water, dat door de 12 tol 13dM. diep
onder den grond gelegen buizen werd aangevoerd, bezat altijd eene temperatuur van 8 tot
10graden Celsius of 46 tot 50 graden Fahrenheit;
eene zeer aangename koelte; men kan haar

Kikvorschen
Wat Maagdenburgbetreft, hier werd het water uil
de leiding in 't geheel niet gedronken. Geen
wonder waarlijk! Het wordt hier onmiddellijk uit
de Klbe naar een vrij hoog gelegen filtrum
gevoerd, dat tevens als hoogreservoir of druktoren moest dienen. Het wemelde in dat filtrum

van kikvorschen, en een weelderige plantengroei
bedekte de oppervlakte. Blijkbaar werd hier geen
toezicht gehouden. Leerden wij ons, in bijna alle
machinekamers, verheffen op en verheugen in de
Hollandschc zindelijkheid en orde in stedelijke
inrichtingen, hier, in Maagdenburg, geraakten wij
in stomme verbazing over de verregaande onreinheid van de stad, haar voorbceldcloos slordige
gas-inrichiing en van al wat tot de waterleiding
behoorde. Dit bezoek leerde ons, hoe gas- en
waterinrichtingen metmoeten zijn.
Waterkunst
In Hannover had de waterkunst ook volstrekt niet
ten doel, goed drinkwater ie verschaffen. Zij
diende tot verfraaiing der stad, tot hare reiniging,
brandblussching, besproeiing van plantsoen enz.,
in een woord tot gebruikswater; en toch bleek ons
hier als overal, hoe in dat opzicht ook de waterleidingen krachtige aanbeveling verdienen. De
zuig-en perspomp van reusachtige afmetingen
haalde haar water uit de Leineen werd, in plaats
van door stoom, door cen rad gedreven dat het
I.einewater rondvoert. In dier voege bestond daar
zulk een waterwerk reeds ruim anderhalve eeuw.
Men had thans, aan de andere zijde der stad,
bronnen opgespoord voor drinkwater. Deze
moesten zooveel geven, dat de stad op dit
oogenblik aan het halve bedrag er van genoeg
heeft, dat is,25000 kub.meters per 24 uren.
Eischen van gezond drinkwater
Gedurende 6 weken hadden de bronnen, bij eene
voorafgaande proefneming, aan de gestelde voorwaarden voldaan, terwijl men, blijkens het rapport
van geologen, aan de Hooge school te (rottingen,
uit de aardlagen kon afleiden, dat zij zeer •waarschijnlijk het noodige water zouden blijven
verschaffen. Chemisch onderzocht, bleek het
water aan alle eischen van gezond drinkwater te
voldoen. Wij voegen er bij zeer-waarschijnlijk, daar
het gebleken is volstrekt onmogelijk tezijn,om iels
bepaaldzekersaangaandededuurtijdeener bron te
voorspellen.
Deze laatste bijzonderheden, aangaande proefneming en onderzoek in alle richtingen, zijn
vooral vermeld met hel doel, om het wcnschclijke
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te doen uitkomen, datmenhier ter stede
denzelfden wegmocht inslaan.
Huiswater
Naar wijmeenen hebben wijtothiertoe, behalve
het aangeven van gewichtige bijzonderheden, die
als zoovele wenken bijden eventueelen aanleg
eener waterleiding alhier kunnen dienen, het zeer
wenschelijke van zulk een inrichting in het ware
licht gesteld, en zoowijresumeeren, dan hebben
wij aangetoond, dat door de waterleidingen opde
meest voldoende wijzehetwater totnuttig gebruik
wordt gebracht:
1°. als huiswatervoor het drinken, koken,
wasschen, baden, spoelen der sekreeten,
besproeiing der tuinen;
2°. alsfabriekswater tot hetverschaffen van water
aan stoommachines, aan katoenververijen,
looijeren en dergelijke;
3°. tot besproeiingder straten, reiniging der gevels
en daken van openbare gebouwen;
4°. tot voeding van openbare bronnen of
fonteinen (dithoudt natuurlijk in den winterop:;
5°. totblusschen van brand;
6°. tot reiniging der riolen, goten en urinoirs;
7°. lot hel verschaffen vaneen aanzienlijk
arbeidsvermogen in vele bedrijven. Wij geven
hierbij slechts aan het drijven der drukpersen, der
naaimachines, der draaibanken, het opvoeren van
zware lasten ofbouwmaterialen, hetdrijven van
zagen bijtimmerlieden en schrijnwerkers,enz.
Opmerking verdient het,datde ingenieurs Wijss
en Studer teZürich reeds meer dan 200 watermotors, ofbij de waterwerken aangesloten
machines, hebben afgeleverd en in werking zien
brengen, en datzijdeze leveren meteen
vermogen van 50 paardekrachten en met
90 perccni nuttig effect.
Het schoone Nijmegen
Hel kon niet anders ofmeermalen moest bijzulk
een stand van zaken de wensch in ons oprijzen:
bezat het schoone, zulk een verblijdende
toekomst tegemoet gaande Nijmegen eenmaal
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een waterleiding! Amsterdam, "sHage, Rotterdam
hebben ons reeds het voorbeeld gegeven,en
Leiden, Utrecht en Arnhem zullen het doen.
Wij zijn thans genaderd tothet gewichtigste deel
van ons verslag, de beantwoording dervragen:is
het mogelijk te dezer stede eenwaterleiding lot
stand te brengen? Isdeze zaak urgent? Gaat zij
onze krachten niet te boven?
Wij zullen in den loop van ditgedeelte vanons
verslag aldeze vragen gelijktijdig trachten te
beantwoorden. Dehierbij gevoegde begrooting
zal hoofdzakelijk hel antwoord opde laatste vraag
kunnen geven.
Wat wijte Keulen en Hallezagen geeft onsden
moed, de eerste vraag bevestigend te
beantwoorden. Wijnoemen diebeide plaatsen,
omdat Keulenmet Nijmegen in ligging geheel
overeenkomt, en zoode aanleg volgens Keulen
geen voldoende uitkomst opleverde, Nijmegen
waarschijnlijk in den toestand van Hallezou
kunnen gebracht worden. Deput teKeulen
(zoowel de nieuwe alsde oude) ligt slechts
weinige meters van de rivier verwijderd, heeft,
zoals gezegd is,een middellijn van 53 decimeters,
is op de gewone wijze ommuurd, en reikt metden
bodem 4à4,5 meter onder den laagsten rivierstand.
Ondoordringbare kleilaag
Voor zooverre wijdituitde uitgegraven stof,met
onze geringe geologische kennis, konden
opmaken, week de samenstelling van den bodem
bijna niet van de onze af. Zand, kiezel en grint
maakten het bekken uit,waarop ofwaarin zich het
water verzamelde, terwijl daaronder zich een
ondoordringbare kleilaag bevindt.
De bodem van den putwerd totop 5'/2 Meter
hoogte bedekt metvan beneden naar boven in
grofheid toenemendelagen fijn en grof zand, kiezel
en grint, en alzoo het natuurlijke filtrum, datde
aardkorst opleverde, nagebootst. Op sommige
plaatsen laat men op het grovere zand een laag
gebroken schelpen volgen.

Stadspomp op het Valkhofte Nijmegen. Omvoorde handliggende redenen stondop korteafstandvan depomp
meestaleen lantaarn.(Fotocollectie GemeentearchiefNijmegen).
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Hard enzacht water
Het spreekt van zelf, datbijzulk eene nabijheid
van de rivier, het door de aardkorst sijpelende en
naar den putafvloeiende regen- ofgravitaiiewater, hetonderaardsche rivierwater, datdoor de
drukking in de oeverzoomen dringt, moet
ontmoeten, dat deze beide wateren dus invloed
op elkander moeten uitoefenen, en elkander
doordringen. De ingenieur te Keulen deelde ons
dan ookmede, dat hetwater uitden putbij lagen
rivierstand hard, bij hoogen stand zeer zachtwas.
Logement Berg enDal
Een dergelijk verschijnsel moet zich in onze
pompputten voordoen, indien hetwaar is,watde
tweede ondergetekeende beweert, dathet water
van alde pompen in onze stad, vandal in denput
bij de gasfabriek, ja waarschijnlijk ookhet
putwater bij hetlogement Berg en Dal. hetzelfde
niveau heeft, en dit metde rivier rijst of daalt.
Om dit evenwel uitte maken, acht de eerste
ondergeteekende een langdurige en nauwgezette
meting noodzakelijk. Zooveel is zeker, dal de
daling en rijzing der rivier eerst na uren of dagen
zich aanhet putwater zullen kunnen verraden,
daar de diepgelegene wateraderen zeer langzaam
het water af- en aanvoeren. Daling en rijzing zal
in de putten des telater optreden, naarmate zij
verder vande rivier liggen, zoodat de mogelijkheid denkbaar is,datde rivier na lagen stand
reeds lang wassende is,terwijl het voorafgaande
dalen nogin den putis afgedrukt.
Doorsijpeling organische stoffien
Hlijkt intusschen de daar besproken overeenkomst in niveau en datverband in hoogtevan
rivier en putwater, dan ligt er onder en rondom
de stad een kiezel- en zandlaag, rustende opeen
ondoordringbare leemlaag;een zeer noodzakelijke voorwaarde tothet verwachten vaneen
grooten voorraad water; en dan zou eene
plaatsing van den put voor de waterleiding,zoo
nabij de rivier alsditte Keulen geschiedt, enzoo
ver mogelijk vanplaatsen, waar mende doorsijpelingen in den grond van organische stoffen
heeft tewachten, waarover aanstonds nader, zeer
wenschelijk zijn, wilde mende kans tothet
verkrijgen en behouden van een voldoende massa
water vermeerderen.
Vindt menevenwel,watzeer licht mogelijk is, den
waterspiegel van hetgrondwater niet overal even
hoog, dan wijst dit een stroming vanhet onderaardsche water aan,en hieruit zoumet zekerheid
kunnen besloten worden, dater een aanhoudende
vernieuwing van hetdagelijksch gebruikte water
kan worden te gemoet gezien, en hetzoudan
wenschelijk zijn zich, zoomogelijk, vande rivier
onafhankelijk te maken.
Gebrekkige wateraanvoer
Konde men onverhoopt langs den genoemden
weg het doel niet bereiken, bleek de wateraanvoer
te gebrekkig, dan zoumen,even alste Halle,op
meer dan eenuur afstands geschiedt, toteen
hooger gelegen kiezelbekken, alwaar het water
zich ongeveer aan de aardoppervlakte vertoont,
zijn toevlucht kunnen nemen, en onder de kiezellaag, in hetzich daar verzamelende water, wijde,
aarden, van boven van openingen voorziene
draineerbuizen horizontaal kunnen ingraven,die
het daarin afdalende, gefiltreerde water naar een
verzamelplaats ofgemetselden put lieten
afvloeien. Zulke plaatsen zoumenwellicht te
Ubbergen of Heek kunnen vinden. Wij voegen
hier echter bij,dathet minder wenselijk zou zijn
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van deze methode gebruik ie maken, daar in
schier alle streken, waar het water door draineren
verkregen wordt, al vrij spoedig een vermindering
en eindelijk een uitputting van den voorraad
optreedt. Wij hebben reeds boven vermeld de
ondervinding, die Malle in dat opzicht heeft
opgedaan en waarschijnljk wacht hel thans weder
hetzelfde lot.
Bronwater
Daar men het water, op de genoemde wijze te
Halle verzameld, bronwaternoemt, zoo ziet men,
dat met het woord bronvreemd wordt
omgesprongen. De een noemt bronwater hel in
de aardkorst gedrongene, dat op een ondoordringbare laag stuitende, en verder dalende
eindelijk voor den dag treedt; de andere dat van
steeds loopende en blijvende voorraadschuren of
pompbronnen, uit groote diepte opgevoerd. Het
best komt ons voor, om onder bronwater te
begrijpen alle water, dat van natuurlijke of kunstmatig tot stand gebrachte verzamelplaatsen
afstamt.
Misschien wordt de bedenking door sommigen
gemaakt, dat het tot stand brengen eencr waterleiding in onze stad, voor drinkwater althans, niet
noodzakelijk is,daar de pompen goed water
opleveren. Deze bedenking leidt ons lot de beantwoording der tweede vraag.
Zwevende vezels
Wij vestigden er reeds meer dan eens de
aandacht op, dat de kunstmatige wateraanvocr,
ook al leverde hij geen drinkwater, hoogst
wenschclijk is,en voegen er aan toe,dat de
besproken leidingen hel eenige middel zijn, tot
volkomen reiniging der moderne steden. Maar wij
beweren, dat ook het drinkwater alhier verbetering behoeft en die in het 't vervolg nog
krachtiger zal eischen. Het helderste water uit
onze pompen blijkt met ontelbare zwevende
vezels bezet te zijn, als men het, gelijk de eerste
ondergeteekende, in den afgeloopen winter, aan
zijn gehoor in de Natuurkundige Vereeniging
deed zien, aan de proef van Tyndall onderwerpt,
dat is,er een sterk geconcentreerden lichtbundel
door laat vallen. Deze verontreiniging doet zich in
alle steden voor, en in hoogeren graad, naarmate
zij sterker bevolkt worden. De pompbronnen
toch, in de stad, worden gevoed deels door het op
een zekere diepte onder de aardoppervlakte
circuleerende en van verre of van nabij
toevloeiende grondwater, en deels door het uit
den dampkring verdichte of neergeslagen water,
dat op de stad neervalt en vermindert naarmate
eene stad dichter bebouwd wordt. Het laatstgenoemde water loogt, dalende, de vuilnis en
afval uit, die het op den aardbodem aantreft, of
die zich in den loop van vele jaren in den onder
de stad liggenden grond hebben verzameld, als
daar is,bijvoorbeeld de uitlooging van allerlei
afval van slachterijen, ververijen, zeepziederijen
en dergelijke, van menschelijke en dierlijke
uitwerpselen, straatvuil enz., en vooral sijpelt het
vocht van meststoffen, zinkputten en sekreeten al
lager en lager. De alzoo ontstane oplossingen
dringen, door regen- en sneeuwwater geholpen,
nog dieper in de aarde, en hoewel het door
filtreering eenige vaste bestanddeelen verliest en
helderder wordt, geraakt het eindelijk nog altijd
vrij onrein in de pompputten.
Salpeterzure zouten
De genoemde verontreiniging bestaat hier hoofdzakelijk in de vorming van salpeterzure zouten.

Begrooting van Ontvangsten en Uitgaven.
ONTVANGSTEN.
Aan 000 M9 water, die per 24 uren
gebruikt worden tegen den prijs
van 10 cent per 1000 Liter» is
voor 365 dagen een opbrengst .

UITGAVEN.
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Begrootingvan Ontvangsten en Uitgaven.
die door den bodem nietwordenteruggehouden of
opgeslorpt. De vorming van salpeterzuur ligt voor
de hand, daar de stikstof van de in den bodem
aanwezige organische stoffen bij de verrotting
gemakkelijk tot salpeterzuur wordt omgezet.
Daaruit is dan ook verklaarbaar, waarom in het
stads pompwater vooral salpeterzure kalk wordt
gevonden. Het gehalte aan salpeterzure zouten
duidt zelfs aan of er veel uitgeloogde stoffen tot
de waterbron zijn geraaki. Verder wordt het stadswater verontreinigd door phosphorzuur, potasch,
en ook wel door ammoniak, welke stoffen
evenwel meer door de aardkorst worden geabsorbeerd, en in chlorverbindingen, welke alweder in
een geringe mate worden opgeslorpt. Het bronwater op eenigen afstand van de stad, hoe grooter
hoe liever, vertoont gewoonlijk slechts uiterst
geringe hoeveelheden salpeterzuur en chlorverbindingen, terwijl het ook meer bevrijd is van
vaste stoffen en organische bestanddelen. Gezond
drinkwater mag op de 100.000 deelcn niei meer
dan 50*i deelcn vaste stof achterlaten, goed bronwalcr geeft slechts 10 tol 12declen vast
overschot. Terwijl in het goede bronwaler op de
100.000 deelcn hoogstens 1tot 3 deelcn salpeterzuur (sommigen stellen slechts 0,4' en 0,2 tot 0,8
chlor wordt gevonden, leveren de stadspompen te
Darmstadt, gemiddeld uit 61 proeven, op de
100.000 deelen IOV2deel salpeterzuur en 7'/2 deel
chlor op. Ongunstiger is het in andere steden
gesteld: in Dresden vindt men een salpeterzuurgehalte van 46 deelen op de bovengenoemde
hoeveelheid, in Leipzig 34, in Berlijn 67. Het zal
misschien in deze stad beter zijn; 't is wel een zeer
nauwkeurig onderzoek waard.
Levensbehoefte
Wij zien dus, dat in elk opzicht een waterleiding
voor deze stad sterk is aan te bevelen. Dat wij
trachten door enkele opgaven de overtuiging te
vestigen, dat de wijze, waarop langs dezen weg in
eendermeestnoodzakelijkelevensbehoeften wordt
voorzien en de middelen tolbevordering vande
gezondheidworden vermeerderd, niet te
bezwarend wordt voor de gebruikers.
Gratis water
Het spreekt van zelf, dat meer gegoeden niet
evenveel mogen betalen als de minder bedeelden
of de armen. Aan dezen eisch wordt voldaan door
* 1deel op 100.000 delen = 10 mg/l.

of al het water gratis te leveren, of, door het elk
gezin te berekenen naar de belasting of de huishuur, die het betaalt, of, zooals te Rotterdam,
Keulen en meer andere plaatsen naar de grootte
der bodemoppervlakte, die woning en erf
bedekken. De laatste maatstaf komt ons de minst
billijke voor: men denke slechts aan de armoedige
woningen met hunne tuintjes aan de wallen
gelegen. In het eerste geval, bij gratis verstrekking, betaalt de hoogst belaste meer, omdat hij
een grooter som bijdraagt tot het in orde houden
van alle stedelijke inrichtingen en dus ook van de
waterleiding. Het water, als handelsartikel, aan rijk
en arm tegen dezelfden prijs te leveren is, volgens
het oordeel van den eerste ondergeteekende, af te
keuren; de levering van gas kan onmogelijk op
eene lijn gesteld worden met die van het water.
De tweede ondergeteekende deelt dat gevoelen
niet; hij is er voor, een vast bedrag per kubieke
meter te vorderen, zooals de bcgrooting dat ook
aanwijst.
30 liters per hoofd
Tot welke hoogte de geldelijke opoffering van de
Begrootingvan kosten voor een waterleiding.
BEGHOOTING van kosten voor oen waterleiding
met aanhoorigheden vcor de stad Nijmegen.
Aan voorbereidende werkzaamheden a: v:
„ grondboringen, proefput enz. . .
„ gebouwen voor stoomketels en machines
„ schoorsteen
„ waterput
, watertoren buiten do Molenpoort .
„ hoog reservoir met standpijp . . .
„ kap met lantaarn op het hoog reservoir
„ twee stoommachines met 3 stoomketels
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NEW WATER MOTOR, $ R
B O L C I A N O ' S L I T T L E C I A N T , No. I,

m your Sewing Machine, Fans and other Light Machinery.
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• a, w.u.
TilV. Hol »IIANU M KO.
Il.nr N,r, The No. 1Motor 1 Kot from you lias more
er tliini aiivthltiK I have ever seen for HM slr.e. Have
il riiliiiln« a mechanical window display with It for nearly two month* steady, am] Is Just an troo-d an the day we put
ItllL
Your» respect fully,
EI)Wl N A. BUNN.
•, K V I I . I
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(f i n Kin«, I c c t ' r e t m F r t M .
TilU JV;». l.n.hr..Sciollrj,,».
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C h u r c h Organa, etc.

BHHINUTON, 1>A., Keb. 24, 1391.

TllK B O I . U I A N O Met;. C o ,
No. <I5 Water St.. Baltimore Md.
f.'inlitnirn :- Vour No. I Motor arrived safely, and
1 esteem your promptness In flHin« tne order. When
I opened 111«' box and looked a! the Motor, I «wore
that It would never do my work, aa It looked too
snail, hut t h a t only prove« that appearances are de»live sometimes. You ian fully Iniaffine my surMi, when 1turned the water on to It It drive» my
. -perUliental dynamo too faal with t h e water half
y a wonder to me that it Is not In every bouae U>-day to
ti. iL does not waali* water like many water Motors;
. . no lost power. 1can fullv (tav that 1am satisfied with
1 am yours,
HAM11K.I, W JK'K ER.
u VrvHttVR, i-r l n d s l o n e a ,
j -'tII .Si«« uf Light fan« Jur sal«.
shine Machines*
I t9~ Srrul JOT Circular».

Bolciano's LittleGiantno.1.
gebruikers wordt gebracht, zullen de volgende
opgaven kunnen aanwijzen, waarbij tevens
datgene is opgenomen, wal over enkele posten
der bcgrooting hel noodige licht kan verspreiden.
Bij de begrooting der ontvangsten is gerekend op
den actueelen toestand der stad, en het aantal
inwoners op 20.000 gesteld. Het verbruik is
natuurlijk zoo laag mogelijk aangenomen, en wel
dagelijks op 30 liters per hoofd gebracht, met
inbegrip van wat er voor besproeiing, reiniging
der straten enz. noodig is. In de meeste steden
stelt men de consumtie op 100 tol 150 liters per
hoofd. Gaan wij dus van het beginsel uit, dat er
een vaste som per kubieke meter wordt gevorderd, zoo verkrijgen wij de volgende berekening.
1 cent voor 10 emmers
Dagelijks 30 liters per hoofd, geeft eene aflevering
van 30 x20.000 liters of 600 M'. Laat men de
kubieke meter of de 1000 liters met 10 cents
betalen, dat is,wordt er 1cent voor de 100 liters
of voor ongeveer 10emmers water gevorderd,
dan bedraagt de ontvangst per dag 600 x 10 cents
of 60 gulden, en over het geheele jaar 60 x365 of
21900 gulden. Zooals reeds is opgemerkt, is de
consumtie zoo laag mogelijk gesteld.
In 'sGravenhagewordt, behalve de tariefsbepaling
naar de huurwaarde, voor minder dan een M 3 of
een stère 15cents per stère gerekend; voor 1tol
25 stères 12 cents, en voor meer dan 25 stères
10 cents per stère.
Oppervlaktetarief
In Rotterdamdoet men, wat reeds is gezegd, het
drinkwater betalen naar de grondvlakte der
verschillende verdiepingen der gebouwen en
opene plaatsen, maar bij meting van het water
rekent men van 10tot 12cents per kubieke meter.
In Keulen, w'aar men het tarief volgens hetzelfde
beginsel als te Rotterdam heeft gemaakt, wordt bij
meting, voor industrieel gebruik, de stère
berekend tegen 6 cents.
Het water te Maagdenburgwordt volgens meeting
gesteld op 4 tot 10cents per stère.
Neemt men in aanmerking, dal de waterleidingen
der Duitsche steden, die een getal inwoners
tellen, ongeveer dubbel zoo groot als dat te
Nijmegen, en welk getal bij hel opmaken der
begrooting tot maatstaf is genomen, meest allen

iets meer in aanleg hebben gekost of zullen
kosten dan de som bedraagt, welke voor onze stad
op de begrooting is gebracht, dan komt men tot
de overtuiging, dat het vermoedelijk bedrag der
inkomsten en uitgaven niet op onvaste grondslagen rusl.
Genoegzame hoeveelheid
De volgende opmerkingen mogen hier ten slotte
nog plaats vinden.
Hoewel het uit den loop van ons geologisch
overzicht, hoe oppervlakkig dan ook, te
verwachten is,dal in de nabijheid onzer stad een
genoegzame hoeveelheid water voor eene leiding
zal te vinden zijn, blijft evenwel altijd, wij gaven
het reeds te kennen, het onderzoek van onzen
bodem en de chemische ontleding van het water,
door een bekwaam geoloog of bekend ingenieur
voor waterleidingen, zeer noodzakelijk.
Locomobiel
Valt dit onderzoek gunstig uit,wordt er aanvankelijk tot den aanleg besloten, dan moet, in de eerste
plaats, minstens gedurende tweemaanden achtereen, met behulp eener locomobiel, in de 24 uren
een hoeveelheid water uit den put kunnen
worden gepompt, tweemaal zoo groot als de
tegenwoordige bevolking onzer stad die vordert,
gerekend tegen 100 liters per hoofd in de 24 uren.
(reeft ook deze proef een gewenschte uitkomst,
dan moeten er tweevolledige stoom- en pompmachines worden aangeschaft, volgens
afmetingen, berekend tegen tweemaalde
bevolking en uitgebreidheid onzer stad in haren
tegenwoordigen toestand. Wij stellen deze eisch,
op grond van de door ons opgedane ondervinding, dat in alle steden de kunstwaterleidingen
moesten worden uitgebreid, daar de consumtie
steeds toenam. Haalden wij Keulen hierin tot
voorbeeld aan, niet minder kan Rotterdam ons
daartoe dienen. In deze stad toch is het verbruik
in den loop van dil jaar tol heden met 103 percent
vermeerderd.
Vermogen der stoomwerktuigen
Aan de gestelde voorwaarden is,wal het
mechanismus betreft, bij 't opmaken der
begrooting dan ook voldaan. Dit kan blijken uit
het vermogen, dat de daarop gestelde stoom-

werktuigen bezitten. Zij zullen in staat zijn om,
gemiddeld, 7200 kub. meters of ruim zeven
millioen liters water in de 24 uren tot een hoogte
van 45 meters op te pompen, een hoogte,
voldoende om het water, door tusschenkomst van
het reservoir of den watertoren, wiens grondvlakte volgens een voorlopig plan ongeveer
15meters hooger zal liggen dan het niveau van
den waterput, en tot 30 Meters hoogte zal worden
opgetrokken, lot het hoogste gedeelte der
gebouwen in de stad op te voeren. Zoo de
bevolking dus tot 50.000 zielen mocht klimmen,
zal de voorgestelde inrichting nog in staat zijn 140
liters per hoofd op te brengen.
Leerzame en aangename reis
Hiermede, mijne Heeren, meenen wij alles te
hebben behandeld, wat eenigszins het
wcnschelijke en uitvoerbare der besproken zaak
kan doen uitkomen. Begeert men een volledig
overzicht over den aanleg en inrichting van de
stedelijke waterverschaffing in 't algemeen, dat
verlangen wordt volkomen bevredigd in het
uitvoerige werk van Bürkli, stads-ingenieur te
Zürich, getiteld: Anlage und Organisation
städtischer Wasserversorgungen.
Wij danken Uvoor het ons geschonken
vertrouwen en hopen het ons waardig te hebben
getoond. Mocht het aanleggen van een waterleiding in deze stad het gevolg zijn van onze
vermoeiende, maar toch ook zeer leerzame en
aangename reis!
P. van der Burg
J. Payons
Nijmegen, 19 Augustus 1875

Naschrift
Toen vorenstaand verslag reeds was afgedrukt,
ontving ik van onzen medereiziger, de Heer Mr.
J. F.Bijleveld te Arnhem, het volgende bericht, dat
wel zeer ter harte mag genomen worden, bij de
eventueelc plaatsbepaling van den prise d'eau of
put, waarin het water uit de aardkorst moet
worden aangevoerd.
In het werkje van Dr. l.ouis Skütsch: die
projectirte Wasser-versorgung der Stadt Neisse eine hygiënische Studie. Neisse 1875, komen deze
woorden voor:
Zoo heeft Pettenkofer (over de verspreiding der
Cholera. München 1855! het ammoniakwater van
de Gasfabriek te München in bronnen aangewezen, die in een rechte lijn 700 voet van de
gasinrichting verwijderd lagen. En verder: zoo
drong ook het water van een gazometer te
Sondershausen met het gas, dat het in zich
bevatte, in eene bron, die 562 schreden van den
meter verwijderd was. (Zie Prof. Dr. R. Förster,
die Verbreitung der Cholera durch die Brunnen.
Breslau 1875, pag. 20).
In dank den Heer Bijleveld voor die belangrijke
mededeeling, en voeg er bij, dat zulke waarnemingen leeren, welk eene groote mate van
voorzichtigheid er behoort te worden in acht
genomen bij het plaatsen van den waterput, iets
dat in het verslag ook niet over 't hoofd is gezien.
P. van der Burg
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