Drinkwater in oorlogstijd
Erfgoed van de Week – 15 april 2016
Dit jaar is de Stelling van Amsterdam, de
135 kilometer lange verdedigingslinie om
Amsterdam, 20 jaar UNESCO werelderfgoed. In het weekend van 16 en 17 april openen veel forten hun deuren voor het publiek
tijdens de start van het Fortenseizoen.
In totaal bestaat de Stelling van Amsterdam,
grotendeels aangelegd tussen 1874 en 1914, uit
46 forten en batterijen en een grote hoeveelheid
dijken en sluizen. Wat wel eens wordt vergeten
is dat de verdedigingslinie uit meer bestond
dan de waterlinie om de stad. Ook in de stad
zijn verschillende bouwwerken te vinden die
verbonden waren aan dit Hollands staaltje van
waterbouwkundig vernuft.

Locatie van de Nooddrinkwatervoorziening
nabij de Oude Haagseweg.
Proviand
In tijden van oorlog moesten de burgers en soldaten in het gebied natuurlijk wel voorzien
worden van eten en drinken. Daarom werden er
binnen de linie verschillende magazijnen gebouwd om bijvoorbeeld kleding en geneesmiddelen op te slaan. De Graansilo in het IJ werd
gebouwd voor opslag van graan voor productie
van brood. En voor het geval Amsterdam zonder drinkwater kwam te zitten, werd tussen
1901 en 1908 iets ten noorden van het Nieuwe
Meer, aan de Oude Haagseweg in Nieuw-West,
een Nooddrinkwatervoorziening aangelegd.
Nooddrinkwatervoorziening
Omdat de duinwaterleidinggebieden buiten de
stelling lagen, moest in tijden van nood voor
maar liefst 1 miljoen mensen water binnen de

Stelling van Amsterdam gevonden worden.
Langs de Ringvaart en de Riekerpolder werden
daarom meer dan 100 putten gegraven voor het
oppompen van grondwater. De omvangrijke
Nooddrinkwatervoorziening, het grootste complex van de linie, was nodig om dit grondwater
dat teveel ijzer en grondgassen bevatte, te reinigen. Een machinegebouw, een ontijzeringsinrichting, een filterbassin en een reinwaterkelder
vormen de kern van een oorspronkelijk groter
complex. Daarbuiten bevinden zich ook nog
drie personeelswoningen op het terrein.
Van grondwater via ontijzeren naar drinkwater
Voor de zuivering werd het grondwater via het
machinegebouw met pompen naar de ontijzeringsinrichting geleid. Hier kwam het in de nok
van het gebouw in een betonnen goot terecht.
Deze goot vertakte in kleinere goten waaraan
sproeiers waren bevestigd, die het water vernevelden. Tijdens het neerdalen van de nevel oxideerde het ijzer in het water met zuurstof in de
lucht, dat door de lamellenluiken werd binnen
gevoerd. Het ontijzerde water en de roest kwamen neer op een drie meter dikke laag cokes,
die op de begane grond lag en de gehele verdieping vulde. Het water sijpelde hier doorheen
met achterlating van de roest. Het schone water
sijpelde door de geperforeerde vloer en stroomde in de kelder naar een tweetal verzamelpunten. De rest van het vuil werd uitgefilterd in het
met zand en grind gevulde filterbassin, vanwaar het naar de reinwaterkelder stroomde. Via
het machinegebouw kon het water tenslotte op
het Amsterdamse waterleidingnet gepompt
worden of per waterschuit vervoerd. De Nooddrinkwatervoorziening is maar één keer gebruikt, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
water was ondrinkbaar. De vormgeving van de
uit rood baksteen opgetrokken gebouwen is typisch industrieel. De rijke versiering in de
vorm van boogvormige vensters, boogfriezen
langs de dakranden en de sierlijke profielen
van de gootklossen laat zien dit complex belangrijk betekenis had binnen de Stelling van
Amsterdam.
Een tweede leven
Vanaf 1950 kreeg het in onbruik geraakt complex een nieuwe functie voor de Luchtver-

keersleiding van Schiphol. Het machinegebouw dient als ‘backup’ voor de luchtverkeersleiding, op het filterbassin en de eerste reinwaterkelder kwamen kantoren. Aan het geheel
werden twee zendmasten toegevoegd. Ook
werd een deel van het complex gesloopt bij de
aanleg van de A4. Het meest indrukwekkende
gebouw, de ontijzeringsinrichting, stond jarenlang leeg. Begin jaren negentig vormden krakers dit gebouw om tot de zogenaamde Rijkshemelvaartdienst, samen met de tweede reinwaterkelder en een werkgebouw uit de jaren
’50 van de twintigste eeuw. Zo ontstond een levendige woon- en werkgemeenschap. Om de
gebouwen geschikt te maken voor bewoning en
voor ateliers en werkplaatsen hebben zij raam
en deuropeningen, vloeren en scheidingswanden aangebracht. Daarmee kreeg deze oorlogsvoorziening dat eigenlijk nooit als zodanig
heeft gefunctioneerd, een tweede leven. Het
nieuwe gebruik voegt een extra dimensie toe
aan een complex, dat het verhaal van de Stelling van Amsterdam aanvult.
Erfgoed van de Week
In de rubriek Erfgoed van de Week staat elke
week een bijzondere archeologische vondst,
vindplaats, voorwerp, monumentaal gebouw of
historische plek in de stad centraal. Via de
website www.amsterdam.nl/erfgoed en twitter
@erfgoed020 delen de erfgoedexperts van Monumenten en Archeologie onder #erfgoed020
het erfgoed van de stad met Amsterdammers én
overige geïnteresseerden.
Van: www.amsterdam.nl/kunstencultuur/
monumenten/nieuws-ma/erfgoed-week/erfgoedweek-b/
Zie ook: https://slotenoudosdorp.nl/drinkwaterin-oorlogstijd/

