






















Drinkwater voor Amsterdam

Jaarvergadering Vechtplassencommissie

de Kazerne, Muiden, 5 september 2015

hydroloog

 









Goudsbloemgracht, Willem Hekking, ±1853 





in de jaren 30 en 40 van de 17e eeuw zijn Muider- en Weespertrekvaart aangelegd





bezoek van Keizer Karel V in 1540 

werd afgebroken en voorgezet in 

Haarlem:

"... om te behoeden die gesondheyt van 

Syne Majesteyt ende den geenen die hem 

volgen ende water drincken willen, 't welck 

t'Amsterdam nyet en doecht, ende veel 

sieck, ja de doedt drincken souden mogen."



eerste keur voor de waterhalers van 10-12-1541:

Alle waterhalers moeten het water nemen bij het huis te Abcoude. Jan Splinter zal hun 

daar een loodje uitreiken, dat zij moeten afgeven aan de portiers van de Regulierspoort, 

die er op geëed zijn om zonder dat bewijs geen waterschuit binnen te laten komen.

Regulierspoort in de 16e eeuw



Reguliers- of Munttoren rond 1700

door Isaac Oudewater







21 november 1651: bierbrouwers schaffen gezamenlijk een ijsbreker aan













1624  Pieter Meybos

1659  Volckart Gerritszoon Croock

1660  Tobias Rogiers Smet

1682  Elias Sanders

1987  L. Boscher





mislukte boring op de Nieuwmarkt, 1837-1842





doorbraak van de Diemerzeedijk bij Houtewael op 5 maart 1651





John Snow

1813 –1858



cholera 

outbreak

London, 1854



1 μm

Cholera bacteria





1853

Jacob van Lennep







distributie



1908





groot succes ! 

maar al in 1875 is er te weinig druk: 

" Er is meer regelmaat in het aanbieden 

van de kwitantie dan in de waterleverantie. "









Nigtevegt



























Bethunepolder

1880 'droog'gemalen

35 Mm3/j aan kwel

in 1930 naar GWA





















Weesperkarspel

Loenderveen

Bethunepolder

Amsterdam-Rijnkanaal

pompstation Bethune en ARK 

ruw zoet water

coagulatie

Waterleidingplas

voorzuivering Loenderveen

voorgezuiverd water 

zuivering Weesperkarspel

productie en distributie

deel van de productie













drijfvuilvissen:

- 5 dagen per week, met 5 boten

- 3500 kg druifvuil per dag







Waternet vist per jaar 10.000 tot 15.000 fietswrakken uit de grachten



frank.smits@waternet.nl



productielocatie Leiduin

Vogelenzangseweg 21

2114 BA  Vogelenzang

hoofdkantoor

Korte Ouderkerkerdijk 7

1096 AC  Amsterdam

020 608 75 46         

06 532 714 39

frank.smits@waternet.nl



ruw water

voorgezuiverd water 

drinkwater

pompstation

productie en distributie

deel van de productie

WRK I
WRK II

ruw water

voorgezuiverd water 

drinkwater

pompstation

productie en distributie

deel van de productie

ruw water

voorgezuiverd water 

drinkwater

pompstation

productie en distributie

deel van de productie


