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Inleiding 

Voordat ontdekt werd dat grondwater gewonnen en gedronken kon 
worden, was de mens vooral aangewezen op de rivieren, het zichtbare en 
tastbare oppervlaktewater. Een van de wezenlijke betekenissen die de 
rivier voor de mens had was die van drinkwaterbron. Mede daardoor 
kwamen de eerste nederzettingen langs de rivieren te liggen en werd land
inwaarts nauwelijks gebouwd. 

De waterwin- en transporttechnieken van de Egyptenaren en Romeinen 
werden naderhand in Europa niet verder ontwikkeld. 

Hoewel op het platteland put en regenton bleven, waren de inwoners 
van dichtbevolkte gebieden (steden) in hoofdzaak aangewezen op het water 
waarin ook het afval verdween. Deze noodlottige vermenging van drink- en 
afvalwater kon ongestoord vele eeuwen blijven bestaan en ontelbare 
slachtoffers vragen. Pas aan het eind van de 15de eeuw en het begin van 
de 16de eeuw werd het belang van helder water onderkend. 

Met eenvoudige doch zeer primitieve middelen werd het gracht- of 
rivierwater voor consumptie 'gezuiverd'. Zand, houtskool, gebroken glas en 
vezels van linnen en katoen waren daarbij hulpmiddelen. 

In diezelfde tijd gingen onze voorouders op zoek naar schoner water, 
omdat langzaam was doorgedrongen dat de vermenging van drink- en 
afvalwater niet echt gezond was. Amsterdam bijvoorbeeld liet met water
boten water uit de rivier de Vecht aanvoeren; Leiden gebruikte op dezelfde 
wijze het Brasemermeer als drinkwaterbron. Als deze waterboten dan in de 
stad aankwamen, moest men het met een emmertje gaan halen. Distributie 
met gebruik van leidingen kwam praktisch niet voor: te duur en vaak 
onbetrouwbaar in die tijd. 

De in Engeland begonnen Industriële Revolutie bracht een deel van de ommekeer 
in de drinkwatervoorziening teweeg. Door de komst van de industrieën en de 
bevolkingstoename, en derhalve door het stijgende waterverbruik, werd een open
bare drinkwatervoorziening door gesloten leidingen noodzakelijk. 

De tweede stoot tot verandering kwam door de catastrofale cholera-epidemieën 
welke na 1830 in West-Europa uitbraken. De Engelse medicus John Snow was een der 
eersten die na een epidemie in 1849 vermoedde dat de cholera-bacil zich verspreidde 
via de waterlopen die men ook gebruikte om daaruit te drinken. Nader onderzoek 
bevestigde die gedachte 

Deze ontdekking leidde tot twee fundamentele wijzigingen: het zuiveren van 
oppervlaktewater door langzame zandfiltratie werd ingevoerd en het grondwater 
werd herontdekt als grondstof voor het drinkwater. 

Voor het oppompen en transporteren van grondwater waren uiteraard zeer grote 
pompen nodig. Die had men in het begin nog niet, doch met de komst van de stoom
machine kon men eindelijk de drinkwatervoorziening groots aanpakken. 
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In ons land had Amsterdam in 1853 de primeur. De cholera-epidemie van 1848 
zorgde ook daar voor de oprichting van een drinkwaterleidingbedrijf, Het 
opgepompte water uit het duingebied werd nazandzuivering via gietijzeren leidingen 
naar de hoofdstad getransporteerd. Daar kwam het in een fontein nabij de 
Willemspoort, alwaar men tegen betaling van één cent per emmer het drinkwater kon 
kopen. In de jaren erna werd successievelijk begonnen met het aanleggen van 
distributieleidingen naar de Amsterdamse woningen 

In 1856 kreeg Den Helder zijn eigen voorziening (ten behoeve van de vloot), in 
1874 volgden steden als Rotterdam en Den Haag en in 1883 de stad Utrecht Daarna 
ging het in een zeer vlot tempo door, vooral omdat het een lucratieve bezigheid was 
Er werd geld mee verdiend en het bleek voor de financiers een goede belegging 
Drinkwaterbereiding was geen moeilijk vak: je sloeg een pijpje in de grond en ging 
met de kwitantie rond. 

Het Rapport aan den Koning van 1866 

Het is ruim 120 jaar geleden dat, als gevolg van de cholera-epidemie, 
door Zijne Majesteit Koning Willem I een commissie in het leven werd 
geroepen onder de naam "Commissie tot Onderzoek van Drinkwater in 
verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen 
ter voorziening in zuiver Drinkwater". Deze commissie voerde een onder
zoek uit in de gemeenten waar de cholera het hevigst had gewoed. Die 
gemeenten lagen voornamelijk in het Utrechtse en Zuidhollandse polder
land. 

Bij het door de Koninklijke Commissie in het jaar 1866 uitgebrachte 
rapport was een lijst gevoegd van die gemeenten in ons land waar veel 
cholera-gevallen waren voorgekomen; op deze lijst, die geheel Nederland 
betrof, stond de gemeente Vinkeveen op de vijfde plaats met 38 sterf
gevallen per 1000 inwoners, en de gemeente Abcoude-Proostdij op de 
zevende plaats. 

Alleen in de gemeenten Rijnsburg, Benthuizen, Kockengen, Zegwaart en 
Zoeter meer was het aantal sterfgevallen nog groter. Van de twintig in het 
noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht gelegen gemeenten 
waren er dus drie die tot de meest ongezonde gemeenten van ons land 
gerekend konden worden. In Breukelen-Nijenrode bedroeg het aantal 
sterfgevallen 12,5 per 1000 inwoners, in Breukelen-St. Pieters 4. 

De Koninklijke Commissie kwam voorts bij haar onderzoek tot de 
bevinding, dat het ontstaan en de verspreiding van de cholera uitsluitend 
te wijten was aan het gebruik van slecht drinkwater, zodat de commissie 
voorstellen deed om twee diepteboringen te doen uitvoeren, en wel te 
Vinkeveen en te Zoeter meer, waartoe in het jaar 1869 werd overgegaan. 

De boortechniek en de kennis van de bodem van ons land stonden in die jaren nog 
in de kinderschoenen, en het was dan ook niet te verwonderen dat de verrichte 
diepteboringen geen resultaat opleverden. 

Ongeveer 35 jaar later, zo rond 1900, stelde het Nederlands Congres voor Openbare 
Gezondheidsregeling een commissie in tot het verzamelen van gegevens omtrent de 
hydro-geologische gesteldheid van de Nederlandse bodem In het jaar 1905 bracht die 
commissie verslag uit omtrent haar arbeid en rapporteerde in het bijzonder omtrent 
de hydro-geologische toestand in de provincie Utrecht. Ten aanzien van het Hollands-
Utrechts polderland rapporteerde de commissie dat slechts in de ondergrondse 
voortzetting van de - toen genaamde - Zeister en Gooische Heuvelrij (thans Utrechtse 
Heuvelrug) goed drinkwater kon worden gevonden. 
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Rivierwater. 

Be Vecht. By voorzeker gering verschil in plaatselijke gesteldheid er in gebruik van 
Vechtwater tot drank, verdient het de aandacht, dat Maarssen en Maarsseveen, waar 
5 tot 6 van de 1000 inwoners aan cholera stierven, veel minder sterk zijn aaDgetast dnn 
Zuylen (17 van de 1000) en Breukelen Nijenrode (met 12 van de 1000), waar tusschen die 
dorpen zijn gelegen. Ook is in deze drie Yechtdorpen verspreiding tegen den stroom 
waar te nemen. In Utrecht was reeds cholera in April; te Zuylen kwam het eerste 
geval den lOden Junij voor: te Maarssen, verder benedenwaarts gelegen, werd het 
eerste geval drie dagen vroeger, den 7den Junij, aangegeven; te Breukelen, nog verder 
af gelegen, reeds den 3den Junij. (Vergelijk de opgaven daarover in liet A7erslag van 
Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht , bladz. 245—248). Hier scLijnt dus niet 
het Vechtwater de cholera te hebben doen ontstaan. 

Polderwater. 

Grooter nog dan onder de gobrnikors van rivierwater is het verschil van de Bterfte 
aan cholera onder degenen die polderwater drinken. 

Indien men mag aannemeD dat onze polderbewoners , voor zooverre zy het bekomen 
kunnen, regenwater drinken, en slecht zakwater , maar toch grootendeels polderwater, 
zal men dan wel een verschil als tusschen de sterftecijfers 5 en 34 van do 1000 inwoners, 
dat in poldergemeonten , die epidemisch aan cholera leden, onze aandacht t r ek t , kunnen 
toeschreven aan het meer of minder gebruik dat van ieder dier watersoorten wordt gemaakt? 

Wy stellen de volgende drie poldergroepen naast e lkander : 

de poldergToep ten oosten van de Vecht , Loosdrecht , Tienhoven, Westbroek verloor 
5 van 1000 inwoners; 

de groep ten westen van de Vecht , Nieuwveen, Uithoorn, Aalsmeer verloor er 12.2; 

de daartusBchen liggende groep, Vinkeveen en Waverveen, Mijdrecht, "Wilnis had 
eene cholerasterfte van 33,95 van de 1000 inwoners. 

Wil men in dit laatste hooge cijfer welligt den invloed van de droogmakerij bespeuren ? 
Dan zal ook voor de Tienhovensche plassen gelijke omstandigheid moeten worden in 
rekening gebragt. 

Kan — vragen wij — de groote cholerasterfte in de Zuidhollandsche poldergemeenten 
Ze^waart (43 van de 1000 inwoners) en Zoetermeer (37 van 1000) alleen op rekening 
van het polderwater worden gesteld, wanneer men bedenkt dat naburige dorpen , Wils
veen , Nootdorp, Pijnacker, Berkel , weinige of geene inwoners aan cholera verloren? 

Is het vaart- en slootwater dat te Kockengen wordt gedronken zoo verschillend van 
dat, hetwelk in het zeer digtbij gelegen gehucht Portengen wordt gebru ik t , dat daarin 
de grond ligt waarom te Kockengen 43 van de 1000 ingezetenen aan cholera stierven, 
en te Portengen slechts e'én kind aan cholera overleed, dat te Kockengen was geweest, 
dus waarschijnlijk daar is besmet, en de cholera aan twee huisgenooten mededeelde, 
die herstelden ? 

Afb. 1 Twee gedeelten uit het "Rapport aan den Koning'' (1866) 

Nadat in de provincie Zeeland gebleken vas dat door onderlinge samenwerking, in 
dit geval van 24 gemeenten, een waterleiding tot stand kon worden gebracht welke 
ondanks de hoge aanlegkosten bij matige tarieven levensvatbaar was, werd in andere 
delen van het land eveneens getracht de zogenaamde groepswaterleidingen tot stand 
te brengen. 
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Het comité van burgemeesters uit 1910 

Zo werd in het jaar 1910 op initiatief van twee inspecteurs van de 
Volksgezondheid te s-Gravenhage een bijeenkomst gehouden met het doel 
de drinkwatervoorziening te verbeteren in een gebied omvattende het 
westelijk gedeelte van de provincie Utrecht, het noord-oostelijk gedeelte 
van de provincie Zuid-Holland en het zuidelijk gedeelte van de provincie 
Noord-Holland. 

Als gevolg van die bijeenkomst werd een comité gevormd, waarvan de 
burgemeester van de twee gemeenten Abcoude-Baambrugge en Abcoude-
Proostdij voorzitter was en de burgemeester van Harmeien secretaris. 
Verder waren in dit comité, behalve de beide Abcoudes, nog vertegen
woordigd de gemeenten Breukeien-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, 
Loenen, Loenersloot, Loosdrecht, Maartensdijk, Mijdrecht, Nigtevecht, 
Ruwiel, Tienhoven, Vreeland en Wilnis. In opdracht van dit comité werd in 
het jaar 1911 een proefboring gedaan in de gemeente Breukelen, waarvan 
een uitvoerig verslag verscheen in september van datzelfde jaar. Verder 
dan dit verslag heeft het comité het niet gebracht. 

De waarheid, dat een goede drinkwatervoorziening voor de bevolking 
een levensbelang van de hoogste orde is, scheen nog niet overal te zijn 
doorgedrongen. Enkele gemeenten, zoals Loosdrecht en Breukelen-

Afb 2 Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Stichting DNWU en de Directie van de 
Mabeg voor het in het gemeentehuis te Loenen gevestigde Bouwbureau Waterleiding 
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Nijenrode, bleven wel pogingen in het werk stellen om tot een betere 
watervoorziening te geraken, maar ook deze pogingen leidden tot geen 
enkel resultaat. 

Drinkwatervoorziening per groep van gemeenten 

Inmiddels trachtte het in 1913 opgerichte (en enkele jaren geleden 
opgeheven) Rijksbureau voor de Drinkwatervoorziening een groeps-
waterleiding tot stand te brengen voor de centrale drinkwatervoorziening 
in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, bij welke plannen de gemeenten 
Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij, Achttienhoven, Breukelen-
Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Loenen, 
Loenersloot, Loosdrecht, Maartensdijk, Mijdrecht, Nigtevecht, Ruwiel, 
Tienhoven, Vinkeveen, Vreeland, Westbroek en Wilnis werden betrokken. 

Omtrent de plannen voor deze groepswaterleiding verscheen een 
uitvoerig rapport in het begin van het jaar 1919. Aan de samenstelling van 
dat rapport was een onderzoek vooraf gegaan, dat ongeveer vier jaar 
geduurd had. De stichtingskosten van een dergelijke omvangrijke water
leiding bleken evenwel zo groot te zijn, dat het merendeel der betrokken 
gemeenten het niet geraden achtte aan de totstandkoming van deze 
waterleiding mee te werken. 

Toen achtte het Gewestelijk Bestuur in de provincie Utrecht de tijd 
gekomen om in te grijpen en de zaak zelf ter hand te nemen. Aan de 
provinciale adviseur, Professor Ir. Chr.K. Visser ci. te Delft werd opdracht 

Afb 3 Aanleg van de hoofdleiding in de Looyersdijk te Breukelen 
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gegeven om een plan samen te stellen voor de drinkwatervoorziening in 
een kleiner aantal gemeenten, te weten Abcoude-Baambrugge, Abcoude-
Proostdij, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Loenen, Loenersloot, 
Loosdrecht, Mijdrecht, Vinkeveen, Vreeland en Wilnis. 

Verder had de provinciale adviseur te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk zou zijn ook water te leveren aan de gemeenten Achttienhoven, 
Maartensdijk, Tienhoven en Westbroek. In het geheel zou dit plan dus elf 
respectievelijk vijftien gemeenten omvatten. 

De provinciale adviseur bracht in het jaar 1923 een voorlopig rapport uit 
betreffende deze watervoorziening. Daar dat rapport de levensvatbaarheid 
van de waterleiding aantoonde, en alleen nog onderzocht diende te worden 
of in de bodem van het terrein dat de provinciale adviseur zich als 
waterwinplaats had gedacht, water van goede hoedanigheid en in 
voldoende hoeveelheid aanwezig was, verstrekte het Provinciaal Bestuur 
van Utrecht in februari 1924 opdracht aan de N.V. Industrieele Maat
schappij "Mabeg" tot het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek 
naar de geo-hydrologische gesteldheid van bedoeld terrein. Daaromtrent 
werd door deze Maatschappij op 15 juli 1924 een uitvoerig rapport 
ingediend. 

Tijdens het uitvoeren van een pompproef op het terrein van de 
waterwinpaats, waarvan de provincie zich inmiddels het recht van aankoop 
had verzekerd, vond op 2 april 1924 een bespreking plaats waarbij alle 
gemeenten die bij de plannen voor de drinkwatervoorziening betrokken 
waren vertegenwoordigd waren, met uitzondering van Vinkeveen, welke 
gemeente niet aan de stichting van de waterleiding wenste mede te 
werken. 

Tijdens en na die bespreking bleek dat een uitbreiding van de drink
watervoorziening met de gemeenten Nigtevecht, Ruwiel, Laag-Nieuwkoop, 
Kockengen en Maarsseveen wenselijk was. In verband daarmee werd door 
de provinciale adviseur een hernieuwd onderzoek ingesteld, waarover door 
hem in december 1924 rapport werd uitgebracht aan het Provinciaal 
Bestuur. 

Vervolgens werd tot behandeling van de aanhangige plannen in de 
gemeenteraden overgegaan, waarbij bleek dat Loosdrecht niet tot mede
werking bereid was. De gemeente Loosdrecht meende een bevoorrechte 
positie te mogen innemen, aangezien de waterwinplaats in die gemeente 
gelegen was en Loosdrecht dus niet op samenwerking met andere gemeen
ten aangewezen was om in het bezit van goed drinkwater te komen. 

Als gevolg van deze opstelling van Loosdrecht bracht de provinciale 
adviseur opnieuw een rapport uit en wel op 2 april 1925, thans gebaseerd 
op de water levering aan de hiervoor genoemde twintig gemeenten, doch 
met uitzondering van Vinkeveen en Loosdrecht. Nadat dit rapport was 
ingediend, trokken de gemeenten Abcoude-Baambrugge en Ruwiel zich 
terug, hetgeen een slotrapport noodzakelijk maakte, gebaseerd op zestien 
gemeenten, welk rapport door de provinciale adviseur op 16 juni 1925 
werd ingezonden. 
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Drinkwaterleiding Noord-West Utrecht 

Nadat op 14 juli 1925 de zestien gemeenten het besluit hadden genomen 
om mee te werken aan de oprichting van de Stichting Drinkwaterleiding 
Noord-West Utrecht (DNWU), werd op 15 juli 1925 tot de oprichting van de 
stichting overgegaan en een bestuur gekozen. 

De eerste vergadering werd door het bestuur van de DNWU gehouden op 
17 juli 1925. Allereerst moest toen worden besloten, wat gedaan diende te 
worden om de waterleiding zo spoedig mogelijk te kunnen bouwen, 
aangezien vooral de gemeente Maartensdijk de wens te kennen had 
gegeven om uiterlijk in 1927 over water uit de kraan te kunnen 
beschikken. Er werd een definitief plan opgesteld, met de daarbij 
behorende beschrijvingen, begrotingen, rentabiliteitsberekeningen, alsmede 
tot het opmaken van de voor de uitvoering van het werk vereiste 
bestekken met tekeningen. 

Alle kadastrale tekeningen van de betrokken gemeenten werden gekopieerd en er 
werden overzichtstekeningen daaruit samengesteld. Vervolgens werden alle wegen 
door landmeters gewaterpast en opgemeten, alsmede de grondgesteldheid van de 
verschillende wegen door middel van boringen onderzocht. Detailtekeningen werden 
gemaakt van alle vereiste zinkers, brugovergangen, spoorwegkruisingen etcetera. 
Verder werden de benodigde berekeningen gemaakt voor een zo economisch 
mogelijke distributie van het drinkwater, terwijl tenslotte tekeningen en bereke
ningen, alsmede begrotingen van de waterwinpiaats en het pompstation te Loos-
drecht, de buisleidingen en de watertoren te Breukelen werden uitgewerkt. Al deze 
voorbereidende werkzaamheden, evenals de begeleiding en adviezen bij de uit
voerende werkzaamheden, werden op 15 september 1925 opgedragen aan de Indus-
trieele Maatschappij Mabeg" te Utrecht. 

De totale lengte van het aan te leggen buizennet werd geschat op 138 371 meter, 
kosten f 917 235,03 Besloten werd om op drie verschillende plaatsen met de aanleg 
van het buizennet te beginnen, terwijl gelijktijdig de bouw van het pompstation en de 
dienstwoning te Loosdrecht, de watertoren en het kantoor met directeurswoning te 
Breukelen gestart werd Teneinde al deze werken goed te kunnen coördineren, werd 

Afb. 4 Pompstation Loosdrecht met dienstwoning van de machinist Totale bouwkosten 
f 152 143,54; bouwjaar 1928 
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Afb 5 Watertoren aan de Straatweg te Breukelen De architect vas vermoedelijk J. 
Gerber te Bussum. De bouwkosten bedroegen f 75 556,41; bouwjaar 1928 De hoogte is 
39,75 meter; de reservoirinhoud 400 000 liter. 

begin 1926 te Loenen (centraal in het toekomstige voorzieningsgebied) het bouw
bureau van de "Mabeg" gehuisvest in het gemeentehuis aan de Rijksstraatweg Zowel 
de aanleg van het buizennet als de bouw van het pompstation, watertoren en kantoor 
verliepen zonder noemenswaardige vertraging, zodat eind 1927 de werken vrijwel 
gereed waren. In 1928 werd, naast de aanleg van enkele kleine stukken van het 
hoofdbuizennet, krachtig voortgewerkt aan het maken van aansluitingen naar de 
percelen 

Van de twintig gemeenten welke in 1928 (45 jaar nadat in de stad 
Utrecht drinkwater uit de kraan kwam) geleidelijk van water werden 
voorzien, was Loosdrecht de eerste (1 januari 1928) en Vinkeveen de 
laatste (1 oktober 1928). 
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Bij de officiële opening van het waterleidingbedrijf op 4 oktober 1928 in 
het pompstation te Loosdrecht werd in alle gemeenten behorende tot het 
gebied van Noord-West Utrecht, te weten de zestien Stichtingsgemeenten, 
de drie garantiegemeenten Abcoude-Baambrugge, Vinkeveen en Zuilen, 
alsmede de gemeente Loosdrecht, water geleverd. Behalve in genoemde 
gemeenten werden nog enkele percelen aangesloten in de gemeenten 
Ruwiel en Haarzuilens. 

In 1928 werd, naast de aanleg van het hoofdbuizennet, hard gewerkt 
aan het aansluiten van woningen en bedrijfspanden. De meeste woningen 
kregen een kraantje in de keuken of bijkeuken, en daar bleef het bij. 

Praktische problemen 

Voordat de woningen allemaal een aansluiting op de waterleiding 
hadden, moest nog lang gebruik gemaakt worden van pomp en put. 
Loodgieters waren er niet of nauwelijks. Als ze er wel waren, hadden ze 
eigenlijk alleen maar verstand van het maken van dakgoten, regenpijpen 
en dergelijke. 

Dat gaf, zoals te begrijpen is, grote problemen. Teneinde hierin te 
voorzien, ging het waterleidingbedrijf binnenleidingen aanleggen. Desge
wenst leverde en plaatste het waterleidingbedrijf ook baden en closetten. 

Afb. 6. Kantoor DNWU en woning te Breukelen aan de Straatweg 51 (thans 71). Bouw
kosten f 28 006,32; bouwjaar 1928 
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Afb. 7. Officiële opening van het pompstation te Loosdrecht op 4 oktober 1928 door 
Jhr Q.J van Swinderen, burgemeester van Loosdrecht. 

Alle woningen en bedrijfspanden binnen een afstand van 25 meter vanaf 
de hoofdleiding gelegen werden verplicht op de waterleiding aangesloten. 

Aangezien er toen nog nauwelijks watermeters gebruikt werden, werd 
bij het vaststellen van het "watergebruik" een tarief gehanteerd naar het 
aantal vertrekken in een perceel. Bij de telling werden als vertrekken 
beschouwd woonkamers, slaapkamers, keukens of als keuken dienstdoende 
vertrekken, washokken, bijkeukens, serres, winkelruimten, kantoor lok alen, 
werkplaatsen, en alle andere van alle zijden en van boven afgesloten 
ruimten, ook al waren die ruimten afgescheiden van de woning en slechts 
vanaf het erf toegankelijk. 

Zolders, kelders en alle ruimten die uitsluitend gebruikt werden als 
magazijn of bergplaats werden niet als vertrekken beschouwd, mits daarop 
of daarin geen aftapgelegenheid zou worden aangebracht. 

Vertrekken, behalve keukens en bijkeukens, waarvan de oppervlakte 
minder dan 6 m2 bedroeg, werden niet meegerekend. In de gemeente 
Breukelen (Nijenrode en St. Pieters) waren 678 percelen die verplicht op de 
waterleiding aangesloten moesten worden. In het jaar 1929 waren in totaal 
721 percelen op de waterleiding aangesloten, verplicht en niet verplicht. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 15, Ie lid der Voorwaarden tot 
Aansluiting, moest het verschuldigde wegens waterlevering bij 
vooruitbetaling worden voldaan. Aan de verbruikers werd een maand- of 
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kwartaalnota toegezonden. Met het kantoor van de Nederlandsche 
Middenstandsbank in Breukelen werd een regeling getroffen inzake het 
incasseren van de watergelden. 

Ondanks het feit dat de toename van het aantal aansluitingen geschat 
werd op 10% per jaar, heeft men in Breukelen nog lang gebruik moeten 
maken van putten en pompen, zolang deze nog betrouwbaar waren. Zeer 
afgelegen percelen, welke als onrendabel beschouwd werden, zijn pas vele 
jaren later aangesloten. De laatste percelen in de gemeente Breukelen, aan 
de Otterspoorbroeksedijk, zelfs pas in 1964! 

Bronnen 

Rapport aan den Koning ( 16 juli 1866) van de Commissie tot Onderzoek van Drinkwater 
in Verband met de Verspreiding van Cholera en tot Aanwijzing der Middelen ter 
Voorziening in Zuiver Drinkwater 

Archieven NV Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (W.M.N.) te Utrecht. 
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