
DE N.V. BODEGRAAFSCHE WATERLEIDING 1907-1937 

In juni 1906 verleende het gemeentebestuur van Bodegraven 
concessie aan M. Visser te Papendrecht en J. Smit te Oud-
Beijerland om te komen tot de oprichting van een particulier 
drinkwaterleidingbedrijf in Bodegraven; in september van dat 
jaar verkregen de beide heren een zelfde concessie voor 
Zwammerdam van het gemeentebestuur van die gemeente. Met deze 
concessieverleningen was de eerste stap gezet naar een gere
gelde voorziening van gezond drinkwater. 

Reeds in de jaren '80 van de 19e eeuw waren er initiatieven 
geweest om te komen tot een gezamenlijke drinkwaterleiding 
voor het gebied tussen Oudshoorn en Woerden en in het begin 
van de 20e eeuw had burgemeester Le Coultre van Bodegraven al 
geprobeerd een gemeentelijk waterleidingbedrijf uit de grond 
te stampen. Beide plannen hadden echter geen succes gehad. 
Visser en Smit, die al meer drinkwaterleidingen gesticht 
hadden, besloten om voor de aanleg van de Bodegraafs-Zwammer-
damse bronwaterleiding aandeelhouders te zoeken. Die waren 
snel gevonden, want al op 17 oktober 1906 kwamen 31 aandeel
houders tesamen ten huize van C. Rijkaart te Bodegraven en 
richtten de NV Bodegraafsche Waterleiding (voortaan BWL 
genoemd) op. Een eerste bestuur werd gekozen, dat de statuten 
zou ontwerpen en de uitvoering van het waterleidingsplan op 
zich zou nemen. 

Het bestuur, onder voorzitterschap van de Bodegraver P. 
Batelaan en verder bestaand uit de grootaandeelhouders P. 
Konijnendijk en J. Verhagen Wz. uit Oud-Beijerland, de Bode
graaf se wethouder H. Turkenburg en diens Zwammerdamse ambtge
noot Jb. de Bruijn, ging voortvarend te werk. Ze werden 
daarbij krachtig gesteund door de directeur van de Bodegraaf-
se gasfabriek, Z.J. Ninaber van Eyben, die aangesteld werd 
als onderdirecteur van de waterleiding en als secretaris van 
het bestuur. 

Men kocht een stuk grond aan Buitenkerk nabij Bodegraven in 
de buurt van de gasfabriek en sloeg daar vier bronnen voor 
drinkwater. 

Ook werd een waterreservoir, de huidige Bodegraafse waterto
ren, gebouwd en werden buizen gelegd en tapaansluitingen 
gemaakt. Op 20 december 1907 kon burgemeester Le Coultre de 
drinkwaterleiding officieel in gebruik stellen. 
Na een aarzelend begin ging het de drinkwaterleiding uiterma
te voorspoedig. Men begon in 1908 met 116 aansluitingen in 
Bodegraven, Zwammerdam en de Alphense Vinkenbuurt; tien jaar 
later, in 1918, was het aantal aansluitingen al gegroeid tot 
1210. Was de winst over 1907 nog bescheiden (225 gulden), in 
1908 werd er al 3386 gulden en 86 cent verdiend. Vanaf dat 
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moment bleef de winst stijgen: in 1910 bedroeg ze ruim 5330 
gulden, in 1915 ruim 8800 gulden, in 1920 ruim 5030 gulden om 
in 1926 te komen tot het recordbedrag van 14.229 gulden en 
89 cent. Het aantal aansluitingen groeide, mede dankzij 
krachtige steun van de Gezondheidscommissie en de gemeentebe
sturen, en stabiliseerde zich rond 1930 op ongeveer 1500 
"abonnee 's". 

Vanaf 1925 probeerde men te komen tot een verbetering van de 
drinkwatervoorziening in de plattelandsgemeenten in het 
oosten van Zuid-Holland en het westen van Utrecht. Dit leidde 
tot het ontwerpen van plannen voor de oprichting van gemeen
schappelijke drinkwaterleidingbedrijven. Ook de BWL ontwik
kelde een zgn. "zesgemeentenplan", waarbij zes buurgemeenten 
water zouden kunnen kopen van het bedrijf. Het plan, voorna
melijk het werk van de tot directeur gepromoveerde Ninaber 
van Eyben, werd overvleugeld door een plan van de provincie 
Zuid-Holland, dat de drinkwatervoorziening uitbreidde tot elf 
gemeenten. Deze elf gemeenten (Barwoutswaarder, Kamer ik, 
Lange-Ruige-Wei de, Nieuwkoop, Nieuwveen, Papekop, Rietveld, 
Ter Aar, Waarder, Zegveld en Zevenhoven) vormden de gemeen
schappelijke regeling Stichting Drinkwaterleiding "De Elf 
Gemeenten". Deze stichting wenste drinkwater in te kopen van 
de BWL, die daarin, na enige aarzeling, wel wilde voorzien. 
Om juridische redenen werd gekozen voor levering via een 
dochteronderneming: de NV Bodegraafsche Waterdistributiemaat
schappij (voortaan B0WADI genoemd). De in 1906 verleende 
concessie gold namelijk voor een beperkte periode, waarna de 
gemeente Bodegraven recht van naasting had, met andere woor
den de BWL tegen een vastgestelde prijs kon kopen. Daar de 
elf gemeenten weinig voelden voor de situatie om voor hun 
drinkwater afhankelijk te worden van Bodegraven gaf men de 
voorkeur aan een zelfstandige naamloze vennootschap als de 
B0WADI. 
De vrees was niet ongegrond. In 1936 bleek de gemeente Bode
graven inderdaad de BWL te willen naasten. Na moeizame be
sprekingen en juridische procedures tussen de aandeelhouders 
en het gemeentebestuur ging het bedrijf per 1 juli 1938 over 
naar de gemeente en kwam er een eind aan de zelfstandige BWL. 



INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. BODEGRAAFSCHE WATER
LEIDING 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

01-02. Notulen van de vergaderingen van de aandeelhouders 
en van het bestuur, later Raad van Commissarissen, 
1907-1937, alsmede jaarverslagen, 1907-1927 en 
1934-1936. 2 delen 

01. 1907-1928; 
02. 1928-1937. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

03. Notariële akte van oprichting van de maatschappij, 
1907, met extract, 1907. 2 stukken 

04. Brief aan het college van Burgemeester en Wethou
ders van Bodegraven over het leggen van buisleidin-
gen in de buurt Molenbrug, 1912. 
Afschrift. 1 stuk 

05. Stukken betreffende de samenstelling van een plan 
omtrent de drinkwatervoorziening in oostelijk Zuid-
Holland, 1927-1928. 1 omslag 

06. Stuk houdende een voorstel tot statutenwijziging, 
1928. 1 stuk 

07. Brief van de voorzitter van de stichting Drinkwa
terleiding De Elf Gemeenten betreffende de redactie 
van de waterleveringsovereenkomst, 1931. 

1 stuk 

08. Stukken betreffende de betaling van een recognitie 
aan de caféhouder Haring voor een overpad nabij de 
watertoren, 1932. 3 stukken 
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