
MIJN GROOTVADER 

Mijn grootvader kreeg in 1906 de hieronder afgebeelde uitnodiging. 
Burgemeester Mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe vierde zijn 25-jarig 
ambtsjubileum, en gaf een feestje. 
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DE VESTIGING EN ONTWIKKELING VAN HET WATERLEIDINGBEDRIJF IN 
SOEST. 
doorW. H.A. Klein 

INLEIDING 

Tot ver in de 19de eeuw werd het water voor huishoudelijk gebruik 
betrokken uit putten of door het oppompen van grondwater in of bij 
de woningen. Vooral in de grote steden vervuilde het grondwater 
steeds meer door het ontbreken van een goed functionerende riole
ring. Een gevolg hiervan was het herhaald optEeden van cholera- of 
typhusepidemieën. Voor de aanvoer van voldoende zuiver water voor 
huishoudelijk gebruik tegen een redelijke prijs, werd in een 
groeiend aantal grote steden in Europa gekozen voor de aanleg van 
een waterleiding. In Nederland waren dit Amsterdam in 1873, 
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Rotterdam en Den Haag volgden weldra als ook Den Helder. 
Dit werd mogelijk door de ontwikkelingen op industrieel gebied, de 
industriële revolutie. Hierdoor werd het mogelijk vanuit gebieden 
waar grote hoeveelheden schoon grondwater aanwezig was, dit op te 
pompen. Al naar behoefte werd het gefiltreerd en door buizen 
continu naar de steden gepompt. Via een wijdvertakt buizenstelsel 
kon het dan tot in huis geleverd worden in voldoende hoeveelheden 
en voor een redelijke prijs. 
Ook de stad Utrecht had sterk vervuild grondwater en zocht naar 
een oplossing. Na jarenlange beraadslagingen, onderzoek en rapporten 
werd door de nieuwe Gemeenteraad, die in 187 8 gekozen werd, met 
o.a. veel nieuwe leden en tevens de aanstelling van een nieuwe 
Burgemeester, eindelijk besloten de voorwaarden op te stellen 
waaraan voldaan moest worden om de concessie te krijgen. Er moest 
nu met spoed een waterleiding komen in Utrecht. 
Een advertentie werd geplaatst met een oproep aan gegadigden voor 
de aanleg van een waterleiding en de levering van water aan de 
stad Utrecht. 
Als waterwinplaats was gekozen (en met de gemeente Soest overeen
stemming bereikt) voor de Soesterduinen, waar zeer goed water in 
grote hoeveelheden aanwezig was. Hierdoor kreeg Soest zijn eerste 
belangrijke industrie en het dorp kon reeds in 1882 op gunstige 
voorwaarden een overeenkomst afsluiten voor de aanleg van waterlei
ding in Soest. Daar echter de putten en/of pompen water van goede 
kwaliteit leverden, dat niets kostte, groeide het leidingnet, 
alsmede de aansluitingen in de beginperiode slechts zeer traag. 
De reden waarom de Waterleiding Maatschappij niet alleen Soest 
doch ook de andere omliggende gemeenten benaderde voor de aanleg 
van een waterleiding was, dat de moedermaatschappij, die de 
projecten financierde, producente en leverancier was van de 
waterleidingbuizen en derhalve belang had bij een zo groot mogelijke 
afzet van de buizen. 

DE CONCESSIE EN DE AANLEG 

In de vergadering van de Gemeenteraad van Utrecht van 15 juli 1881 
werd besloten de concessie voor de aanleg en exploitatie van de 
waterleiding te verlenen aan de heren C.P. Meteier en 
F.A.R. Schwiep. Daar in die periode er in Nederland weinig belang
stelling was om in waterleidingen te investeren, trokken zij een 
buitenlandse financier aan en vroegen toestemming om de concessie 
te mogen overdragen aan deze, t.w. de "Compagnie General des 
Conduites d'Eau" gevestigd te Luik België. Dit was een kapitaal
krachtige Maatschappij met een grote ervaring in de aanleg en 
exploitatie van waterleidingen o.a. in Parijs en Boedapest. Voor 
de aanleg en exploitatie van de waterleiding van Utrecht werd op 
20 december 1881 opgericht de "Compagnie des Eaux d'Utrecht S.A." 
gevestigd te Luik. 
Aangezien volgens de concessievoorwaarde het leidingnet in twee 
jaren gereed moest zijn en water geleverd moest worden, werd 
onmiddelijk met de werkzaamheden begonnen nog voordat de officiële 
goedkeuring van de overdracht verkregen was. 
Voor de vestiging van het pompstation werd het terrein ten zuiden 
van het station Soest (thans Soestduinen) gekozen. Om drie redenen 
viel de keuze op dit terrein: 

de heideterreinen in die omgeving bleken bij onderzoek een 
ruime hoeveelheid water van uitstekende kwaliteit te hebben, 
door de ligging aan de spoorlijn konden de kolen voor de 
stoommachine, die de pompen aandreef, direct ter plaatse 
aangeleverd worden. 


