
“De Directie behoudt zich voor 
omtrent de levering van water aan 
schippers en op de kermis staande 
houders van tenten en kramen 
bijzondere bepalingen te maken, 
doch de prijs zal niet hooger dan 
één cent per emmer van hoogstens 
15 liter mogen zijn.” 
Uit: Reglement voor de exploitatie 
1932. Een bepaling over de levering 
van drinkwater van de Bussumse 
Waterleiding Maatschappij uit een 
voorbije tijd.

In 1990 beëindigde de Provinciale 
Waterleidingmaatschappij Noord-
Holland (PWN), inmiddels eigenaar 
van het Bussumse waterleidingbedrijf, 
haar activiteiten aan de Bussummer-
grindweg, die in 1898 officieel een 
aanvang hadden genomen. Al tien 

Tot 1967 was de watertoren 35 meter 
hoog geweest, één van de mooiste in 
het land, vonden velen. Maar door 
roestvorming en ander verval moest 
men het bovenste deel van de toren, 
waarin het reservoir zat, slopen en 
vanaf die tijd zien we de lelijke 
metalen kraag om het reservoir. In 
1982 is ‘de Bussumse’ door de PWN 
overgenomen. De verontreinigingen 
van het grondwater door bestrijdings-
middelen heeft de sluiting van het 
bedrijf aan de Grindweg versneld. In 
1996 is de watertoren verkocht en 
nu, meer dan 13 jaar later, zal de 
droom uitkomen van Michiel Haas 
van het Nederlands Instituut van 
Bouwbiologie en Ecologie en de 
Bussumse architect Bob Custers van 
VOCUS architecten, en zal Bussum in 
het voorjaar van 2010 een, in het 
toepassen van energiebesparende 
maatregelen, uniek kantorencomplex 
rijk zijn.

Tekst: Klaas Oosterom
Overige foto’s:  
Historische Kring Bussum.  
Bron: o.a. 90 jaar Bussums bronwater 
1898-1988 door A.G.M. van Zon 

jaren eerder, in 1888, hadden 
Bussumse burgers bij het gemeente-
bestuur aangedrongen om een 
waterbedrijf te stichten. In 1897 
kwam de watertoren en bijbehorende 
gebouwen gereed, vlak bij het spoor, 
belangrijk voor de aanvoer van kolen 
voor de stoommachine in het 
machinegebouw. Honderd, meestal 
rijke, Bussummers wilden op het 
waterleidingnet aangesloten worden. 
Het gezuiverde water werd eerst in 
het reservoir van de watertoren 
gepompt die 200.000 liter water kon 
bevatten. Het bronwater was van 
zeer goede kwaliteit: namelijk ‘zeer 
zacht’ met een hardheid in Duitsche 
graden van nog geen 2. Dat wil 
zeggen dat er zeer weinig calcium en 
magnesium in zat. Dus weinig ketel-
steen vorming en laag zeepverbruik. 
Later is overigens gebleken dat zeer 
zacht water ook nadelen heeft. 
 
Later werd er ook jarenlang water 
aan Weesp geleverd. In 1918 werd de 
eerste elektrisch aangedreven pomp 
in gebruik genomen en in 1938 de 
eerste dieselmotor. In de oorlogsjaren 
moest men echter vanwege brand-
stofschaarste op met hout gestookte 
gasmotoren overgaan. Ook in Bussum 
was men in de jaren 60 van plan fluor 
aan het water toe te voegen, maar 
net als elders was er sterk verzet. 
Sinds die tijd poetsen we onze tanden 
met gefluorideerde tandpasta. 
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De afbeelding boven de toegangsdeur in de 
watertoren, die straks ook de toegang tot 
het complex wordt. (foto Klaas Oosterom)

De watertoren, begin 1900, gezien vanuit het oosten (waar nu Bloemhof is).  
Het weggetje met de spoorwegovergang is er niet meer.

De watertoren in de steigers in 1967.
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