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De waterpomp van Nigtevecht 

De waterpomp in de 

Dorpsstraat te Nigtevecht. 

Foto: W.F. Knijper te Loenen. 

In de negentiende eeuw haalden de mensen 
hun drinkwater uit regenputten. Boeren had
den hiervoor een sloot naast hun boerderij. 
Daarnaast was meestal het boenhok waar 
melkbussen, klompen en kleren werden gewas
sen. Toen in Overmeer cholera uitbrak en 
besmet drinkwater hiervan de oorzaak bleek, 
werd men ook in Nigtevecht bang. Nadat 
Marinus Nicolaas de Pré aan de ziekte bezweek 
(1893), schonk zijn weduwe, mevrouw De 
Pré-Theunissen, ter nagedachtenis aan haar 
man de gemeente Nigtevecht een waterpomp. 

De pomp werd neergezet op het schoolplein 
van de christelijke lagere school in de Dorps-
straaï. In feite was sprake van verschillende put
ten: eén waar het water rechtstreeks in werd 
gepompt, één waarin het water werd overge
pompt (en door middel van grind gezuiverd) en 
één waaruit het water werd opgepompt. In 
totaal dus drie, elk twee meter diep en met een 
oppervlakte van vier vierkante meter. De pomp 
had drie stangen voor het pompen in etappes. 
De putten werden één maal per jaar schoonge
maakt. Mevrouw De Pré liet elke week een 
schoonmaker komen om het straatje rond de 
waterput te schrobben en de koperen delen van 
de pomp te poetsen. 

In de jaren twintig raakte de pomp in verval 
toen iedereen de beschikking kreeg over water
leiding. Eind 1966 kwam burgemeester Spren
ger van Vreeland en Nigrevecht op het idee de 
pomp te laten opknappen en te verplaatsen 
naar een plek naast het huidige dorpshuis. Een 
collecte onder de bevolking bracht genoeg geld 
op voor de restauratie. Maar na een tijdje raakte 
de pomp toch weer in verval. 
In 1980 werd besloten om de pomp opnieuw te 
restaureren en op zijn oude plaats terug te zet
ten. De dorpssmid, A.A. Verrier, repareerde het 
vernielde ijzersmeedwerk, waarna de pomp een 
plaars kreeg bij de voormalige gemeenteopslag 
van Nigtevecht (in de Dorpsstraat). 
Op dit moment staat het pand van de gemeen
telijke opslag te koop. Daarom wil de Stichting 
Recreatie en Toerisme Loenen de pomp terug
plaatsen naar zijn oorspronkelijke plek bij het 
dorpshuis. 

Stanny Verster 
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Met dank aan de heer R.A. van Dijk, voorzitter van 
de Stichting Recrc.uie en Toerisme Loenen. 


