
De manifestatie 'Deventer industriële in verleden, heden en toekomst' in mei 2000 was een

groot succes. Ruim drieduizend personen uit Deventer en erbuiten hebben deelgenomen

aan de activiteiten in die maand. De Stichting Industrieel Erfgoed heeft weer van zich laten

spreken. De S.LE.D. rvordt steeds meer als gesprekspartner van gemeenten en bedrijfsieven

gezien als het gaat om behoud en herbestemming van industrieel erf-

goed. De toekenning van de Stockvisch Award door de Rotary Club

Deventer Noord én een grote gitl (fl. 10.000,-) van Vaessen-Schoemaker

Beleggingen BV zijn ook een duideliike steun voor ons werk.

Thema van dit numrner van Nijvertiid is water.

Water blijft ons verwonderen. Het is nodig voor alle ieven, maar vies

water kan ook levensbedreigend ziin. Het water uit pompen en putten

in l)eventer was al heel lang van slechte kwaliteit. De grond in de stad was ernstig vervuild

door mestvaalten en lekkende beerputten. Vóór de bouw van de watertoren in het Nieuwe

Plantsoen en de aanleg van waterleldingen in de straten is er veertig jaar gepraat over het

drinkwaterprobleem. Toen duidelijk werd dat goed water nodig is om ziektes als tyfus en

pest te voorkomen, ziin er veel plannen gemaakt om de kwaliteit van het drinkwater te ver-

beteren. In 1893 kwam er uiteindelijk toch een watertoren en een waterleiding, 40 jaar na

Amsterdam. Water bleef kostbaar: in het begin van de twintigste eeuw werden de huurders

van een woningbour,lwereniging kort gehouden door ze een kraan boven de keukengoot-

steen te onthouden. Het enige tappunt in huis werd in de bijkeuken aangelegdl

GraagJ bedank ik tenslotte de WMC) voor de gegeven

financiële bijdrage voor deze uitgave

Ik wens u veel leesplezier toe.

Gi ls van Elk.  voorzi t ter

De st icht ing Industr ieel  Erfgoed DeventeÍ,

kortweg SlED genoemd, is opgericht in iul i

1995.

Doel is het behoud van industr ieel  erfgoed in

Devenler en omgeving. Ons werkgebied

omvat de gemeenten Bathmen, Deventef,

Diepenveen, Corssel,  Holten, Lochem, Olst,

Raalte en Voorst.

Cegevens vast leggen, histor isch onderzoek

doen en daarover publ iceren zi jn belangri jke

onderdelen van ons werk.

We organiseren excursies, bi jeenkomsten en

lezingen en geven advies op het gebied van

hergebruik van industr ieel  erfgoed.

Natuurl i jk zetten we ons in voor hergebruik van

monumenten van bedri j Í  en techniek.

Voor het ui tvoeren van deze act iv i tei ten hebben

we een proiectgroep Behoud en twee werk-

groepen gevormd: de werkgroep Onderzoek

en de werkgroep Publ ic i tei t .

Kortomr een act ieve club met enthousiaste

vr i jwi l l igefs die zich inzetten voor het

industr ieel  erfgoed in Deventer en

omgevi ng.

Voor meer informatie kunt u onze brochure

aanvragen, bel (0570) 641 I  51 oÍ mai l

info@sied.nl .

U kunt ook onze Internetside bezoeken:

ww.sied.nl
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Eind negent iende eeuw werd het belang van een goede dr inkwater-

voorziening voor de volksgezondheid ook in Deventer ingezien. Het

Cemeentel i ik Hogedruk Water leidingbedri j f  werd in I  890 opgericht.

Vanwege de druk die nodig is om het water bi j  de aÍnemers te kr i jgen

was de bouw van een watertoren noodzakel i jk.

De toren is samen met het pomp- en Í i l tergebouw in 1 892 gebouwd

naar ontwerp van stadsbouwmeester J.A. Mulock Houwet

De watertoren is voorzien van een lntze-reservoir  met een inhoud van

500.000 l i ter.  Het Intze-reservoir  is genoemd naar de Duitse hooglefaar

Otto Intze die in 1 883 een vat met een hol le bodem ontwikkelde. Deze

voorkwam het doorhangen van de bodem en maakte een smal lere

schacht mogel i jk.

De water leiding werd in 1 893 in gebruik genomen met 340 aanslui t ingen.

Het Cemeentel i ik Water leidingbedri j Í  is later overgegaan in de

Waterleiding Maatschappi j  Overi jssel  NV(WMO).

De WMO geeÍt  in 1 995 het Olster aannemersbedri j f  Bosch opdracht de

toren voor een aanneemsom van 1,3 mi l joen te restaureren. "Een vootr

beeldige restaurat ie" volgens de Ri jksdienst Monumentenzorg.

Stri id om
kwaliteit van
Deventer
dri nkwater
Wat moesten we lachen, toen kroonpr ins Wi l lem Alexander in

een van zijn eerste gÍote interviews aankondigde dat ztjn persoonlijke

belangsteiling uitging naar 'watermanagement'. En nu, een paar jaar

later staat het onderwerp zo hoog op de agenda, dat

er een wereldconferentie aan gewijd is en dat'water'

het officiêle thema van het Monumentenjaar 2000

is geworden. Tijd om ons ook eens te verdiepen in

de ontwikkeiing van 'het water' in Deventeï, in het bijzonder de drink-

waterontwikkeling. Het drinkwater dat men in Deventer oppompt komt

van onder een vele meters dikke kleilaag. Die laag zit zeker 40 tot 80

meter onder de oppervlakte. Het opgepompte water zit nog een stuk die-

per, op zo'n 130 meter. Volgens de Waterleiding Maatschappii Overilssel

(WMO) is het Deventer water hoogbejaard: uit onderzoek is gebleken dat

ons drinkwater ongeveer 20.000 jaar oud is, maar dat proef je er niet vanafl

Dr inken ui t  grachten en sloten

Die kwaliteit is niet altiid zo goed geweest. Integendeel, in het tweede

deel van de negentiende eeuw was de kwaliteit, maar ook de kwantiteit

van het Deventer drinkwater een bron van voortdurende zorg. De grote

choiera-epidemieên van 1848, 1855 en 1865 veroorzaakten in neder-

iand grote sterfte onder de bevolking en men begon zich ernstige zorgen

te maken over mogelijke ziekteveroorzakers binnen de stadsmuren.
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Oorspronkelijk concentreerde de aandacht zich op

de sterk vervuilde en stinkende binnengracht. Snel

bleek echter dat ook de drinkwatervoorziening in

die tijd niet bevorderlijk was voor de volksgezond-

heid. Door middel van betrekkelijk ondiepe open-

bare en particuliere pompen werd het water door de

Deventenaren opgepompt uit grachten, sloten en

putten. Maar het stadsleven hield weinig rekening

met hygiëne: veel boerderijen met mesthopen en

beerputten en over de stad verspreid ook een aantal
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vervuilende bedriiven. Het gevolg: sterk verr,'uilende grond en grondwater.

Het was geen wonder dat besmettelijke ziekten als cholera en tyfus via

die bron werden verspreid. Een in 1867 door het scheikundig laboratori-

um van de Hogere Burgerschool uitgebracht rapport bevestigde dat het

met de kwaliteit van het drinkwater slecht gesteld was. Het stadsbestuur

zocht permanent naar mogelijkheden om verbetering te brengen.

Uitbreiding van het aantal pompen en spreiding over de groeiende stad.

Sluiting of verplaatsing van ven'uilende bedrijven zoals de huidenzoute-

rij van M.L.Oppenheim en Co. in de Smedenstraat en de huidenzouterij

van Noach. Maar ook zag men meer toe op de hygiëne, zoals door iaar-

liikse controle op de scholen en door de verantwoordeliikheid voor de

controle te concentreren bij de opzichter van het Íeinigen der straten.

Een verantwoordelijkheid, waarvooÍ hij met 100 gulden per jaar werd

gehonoreerd. Maar de situatie verbeterde nauwelijks.

Vroege vis ie op water

In 787 4 komt men tot de conclusie dat eigenlijk alle pompen zouden

moeten worden afgekeurd. Een door de heren Beltman en Brouwer uit-

gebracht Íapport omtrent het drinkwater in Deventer geeft drie voorstel-

len ter verbetering: regenwater verzamelen in putten, een drinkwater-

leiding aanleggen of zodanig diepe putten boren tot men goed drinkwa-

ter heeft. De voorkeur van de Gezondheidscommissie gaat uit naar

oplossing drie: diepere putten. De eerste oplossing vindt men niet prak-

tisch en bovendien zljn de DeventenaÍen gewend om grondwater te

drinken, die willen geen regenwater. Aanleg van een drinkwaterleiding

wordt geÍoffen door het overbekende overheldsargument: te duur.

Uiteindelijk legt het college in 1875 een drietal altematieven aan de raad voor:

- het rapport Beltman cs.: een voorstel tot het maken van zes putten

met iizeren piipen met verschillende diameters.

- een voorstel van de brandmeesters om een reservoir te maken in de

Bergkerktoren, dit te vullen met water uit de vlakbijgelegen Vetkolk en

dit water door middel van een leidingnet te verdelen over de stad.

Uiteraard ten behoeve van het brandblussen.

Verreweg het meest interessant is

het derde plan: dat van de stads-

bouwmeester Ir. W. C. Metzelaar.

Niet alleen vanwege de voorge-

stelde oplossing en de visie die

daaruit spreekt, maar ook vanwe-

ge de marketingstrategie die hii

toepast: eenvoudig taalgebruik,

voordelen van het eigen plan

afwegen tegen juist de nadelen

van andere plannen, de overheid

onder druk zetten met een soort

rampenscenaÍio voor de volksge-

zondheid en eeuwige roem bij de

zustersteden in het vooruitzicht

stel lend bi j  aanvaarding van zi jn

avant-gardistisch plan.

Na een sombere en sobere

opsomming van de bestaande of

te verwachten knelpunten bij de

te verwachten ontwikkeling van

het drinkwater (te weinig en te

slecht), het wateÍ voor de huis-

houding (de grote afstand van

huis naar put belemmert de

broodnodige zindeliikheid), blus-

water ("Niettegenstaande de

wakkerheid van de Deventer

brandweer is het onmogelijk om

binnen een kwartier na aan-

komst een enigszins flinke toe-

voeÍ van water tot het brandend

gebouw te krijgen") en water ten

behoeve van de volksgezondheid

(zodat de riolen

ook eens doorge-

spoeld kunnen

worden) stelt hij vervolgens vast,

dat oplossing voor de problemen

niet gevonden kan worden in het

slaan van meerdere welputten.

Een dure oplossing voor de korte

termijn. "De tiid is mijns inziens

zelfs niet veÍre meer af, dat de

eischen der openbare hygiëne

radicale verbetering daarvan

gebiedend zullen worden!" Zijn

oplossing: het water uit het

Overiissels Kanaal en de

Schipbeek halen, filteren en

oppompen in een daarvoor te

bouwen watertoren aan de

Snipperlingsdiik. De distributie

kan geschieden via een pijplei-

dingstelsel door de stad, "waar-

door het water als het ware vóór

iedere woning wordt gebracht."

Metzelaar gaat uit van een stad

van 30.000 inwoners. Door mid-

del van hoogtereservering (44

meter) wordt het mogeliik het

water in alle delen van de stad

tot 20 meter boven de straat te

brengen. Voldoende voor de

brandweer, die ook nog brand-

putten en standpiipen krijgt.

Cijfermatig gezien kan het voor-

stel vertaald worden in: kosten

De bijna voltooide wateftoren met de schoofteen van het het pomp- en

l ihergebodwin 1892. 
l
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aanleg 3 1 5.000,-, jaarlijkse

lasten 29.075,-  en opbrengst

door gebruikers iaarlijks

26.000,- .  Hi j  i l lustreerde her

voorstel met uitgeweÍkte

tekeningen. Natuurliik

wordt er een commissie

ingesteld en die adviseert:

één diepe put maken op de

Brink.  Weg vis ie,  voor ui le in-

gebruiken weer enige beroering.

De aanvraag wordt afgewezen

want de Gezondheidscommissie

vindt water uit de lJssel onge-

schikt en de raad stelt vast dat

het eigen belang van de heer

Schomerus erg groot is omdat hij

bovendien leverancier van de

ijzeren piipen is. Ook de conces-

sieaanvraag van een Londense

company werd afgewezen. De

verschillende concessieaanvra-

gen van derden doet de raad

besluiten een Commissie in te

stellen naar de mogelijkheid om

in Deventer te komen tot een

drinkwaterleiding en naar de

wiize van exploitatie daarvan. De

commissie Gruner dringt in haar

Íapport van 12 oktober 1889 bii

B&W aan op aanleg van een

waterleiding. In 1890 besluit

men tot de aanleg van het net en

in 1892 kan de bouw van de hui-

dige watertoren op één van de

hoogste punten bii de

Klinkenbeltskolk, beginnen. Het

ontwerp is van de stadsbouw-

meesterJ.A. Mulock Houwer, de

bouw wordt gegund voor een

bedrag van 33.836,- aan G. Peteri

Cz. De ingebruikname is op 1

augustus 1893 met 848 aanslui-

tingen. Om de bron te bescher-

men ontwierp Springer in 1915

speciaal het park'Het Nieuw

Plantsoen'. De volgende jaren is

het beleid gericht op vergroting

van het aantal  aanslui t ingen en

afbouwen van het aantal pom-

pen. Grootverbruikers als spuit-

waterfabrikanten en melksliiters

krijgen een verplichte aanslui-

ting op de waterleiding. In de

bouwverordening wordt ver-

plichte aansluiting van nieuw-

bouw woningen opgenomen. In

1909 ontvangen eigenaren van

verdachte pompen de order hun

pomp buiten werking te stellen

en de woning aan te sluiten op

de leiding. Ook de kwaliteit van

het water wordt stelselmatig ver-

beterd. In 1939 is het aantal aan-

sluitingen uitgegroeid tot 10.890

en het gebruik van water per

inwoner gestegen tot 36 m,per

jaar. Dat stadsbouwmeester

Metzelaar in 1875 een heldere

visie had op de sterke groei van

het watergebruik blijkt uit de cii-

fers van de WMO over 2000

waaruit bliikt, dat het gemiddel-

de waterverbruik per persoon per

dag gesteld kan worden op 128

liter.

Visie wordt niet altiid

tijdig gewaardeerd.

Bron nenonderzoek

De tekst in di t  nummer is van Cé Kelqerman.

Hi j  heeÍt  daarbi j  o.m. de volgende bronnen

geraadpleegd:

- Cemeente archief Deventer

Fotomater iaal :  met dank aan gemeente archieÍ

en de hr.  van Oldeniel .

HEET \MATER
DIRECT UIT DE WÀTER-
LEIDING VÀNAF / 38.-

IN WERKING TE ZIEN

delijk tien jaar. Maar hoe diep men hier ook boort, de

resultaten blijven uit. Het experiment met de

Brinkpomp wordt afgeblazen en de discussie beperkt

zich de komende jaren weer tot verbetering en uitbrei-

ding van het bestaande pompenstelsel.

Aanleg van een le id ing

In 1883 ontdekt dr. Koch de lang gezochte cholera

bacterie. Hierdoor kon de ziekteverwekker worden geï-

dentificeerd en komt de waterzuivering letteriilk in

een stroomversnelling. Ook de commercie ruikt haar

kans en in 1884 volgt een aanvraag van de hr.

Schomerus uit Rotterdam om een hoogdrukwaterlei-

ding te mogen explolteren door water uit de IJssel te

van de INC Bank Deventer oÍ Postbankrekening 41 51 4l t.n.v. de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. Adres: Rozenstraat 39, Z4l 9 BA Deventer
Vormgeving: reclameadviesbureau All ison Deventer. tssN I 388-2759


