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PWN zorgt al honderd jaar
voor zuiver drinkwater -

kend. Ookhet oude infiltratie
gebiedwerd op de schop geno
men. In plaats van een kanaal
werden er nu 'infiltratiepan
den' aangelegd. Die worden
vandaag de dag nog steeds ge
bruikt om water te zuiveren.
En in 1999 werd in Heems
kerk het nieuwe drinkwater
productiebedrijf 'Jan Lag

~c
rand' geopend. Een fabriek
waar voorbehandeld IJssel
meerwater door middel van
membraantechnologie wordt
verwerkt tot onthardwater.

Wim Mensink en Jan
Lagrand
In 1975 werd het sterk verou
derde pompstation in Wijk
zaan Zee vervangen door een
nieuw, dat de naam vanWim
Mensinkkreeg, een provincie
bestuurder die veel voor het
waterleidingbedrijfheeft bete

onder de 'gesel der werkloos
heid'. Vanafmidden jaren ze
ventig vond ookuitbreiding
plaats in de drinkwatervoor
ziening.
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Een foto uit de jaren dertig: een groepAmsterdamse werklozen, even pauzerend tijdens terreinwerk in het
duingebied. (FOTO: AANGELEVERD)

het meestal om ongeschoold
werk dat verricht moest wor
den. De lonen waren hier ge
relateerd aan de steunuitkerin
gen voor werklozen. In 1937
werd voor het eerst een proef
gehoudenmet jeugdige werk
lozen. Zij werden drie maan
den tewerkgesteld in het duin
gebied, waarbij ze 4o cent per
dag ontvingen en, als zij alle
dagen kwamen, eenwerkover
all. Naast de jeugdige werklo
zen waren er ook volwassen
werklozen, die gebukt gingen

De Kruisberg
Het duingebied van Heems
kerk heeftaltijd inhet teken

HEEMSKERK -- Het zal u niet in Nederland. gestaan van ontginning en ont
ontgaan zijn: drinkwaterbe- Heiloo was de eerste gemeen- wikkeling. Ooit was er land
drijf PWN kwam onlangs op te die in dat eerste jaar op het bouw rondom boerderij De
niet al te fraaie wijze in het leidingnet werd aangesloten. Kruisberg. Maar verstuiving,
nieuws. De directrice raakte in· Even ten noorden vanWijk aan vraat door konijnen, verdro
opspraak en met de renovatie Zee werdhet bestaandewater- ging en vernatting zorgden
van de waterinstallatie in An- wingebied uitgebreid en ver- ervoor dat de landbouw uit
dijk schiet het - zacht gezegd nieuwd. In de jaren dertigvan dit gedeelte van het duinge
-niet erg op. Als eigenaar van de vorige eeuw kocht de pro- bied verdween. Vanaf1934 tot
PWN heeft het provinciebe- vincie grote stukken duinge- 1967, meteen korte onderbre
stuur er uiteindelijk, in samen- bied aan om de waterwinning king van 196r totenmet 1963,
spraak met de Raad van Com- veiligte stellen. In 1934 droeg zijn er veel werklozen actief
missarissen, voor gekozen de zij het beheer van deze gebie- geweest in het duingebied.
directrice te vervangen. den over aan PWN. De laat- In de werkverschaffing tij

ste grote fusie vond plaats in dens de vooroorlogse crisisja
1996 toenWater Leidingduin renwerden onder leiding van
Zuid-Kennemerland (WLZK) de Ontginningsmaatschappij
opging in PWN. Zo ontstond Noord-Holland, de Nederland
een natuurgebied dat zich se Heidenmaatschappij (later
uitstrekt van Zandvoort tot Heidemij) diverse werken uit
Schoorl. In Zuid-Kennemer- gevoerd. De voornaamste daar
land worden de diverse delen van bestonden uit het dieps
van hetduingebied doormid- pitten van duingronden ten
del van wildbruggen met el- behoeve· van de aanleg van
kaar verbonden. Plannen in bos en van wegen, vastleg
die richting zijn er ook voor gen van stuivende duinen en
het duinreservaat benoorden het afzanden van enkele perce
het Noordzeekanaal. PWN be- len. Menmaakte onderscheid
heert tegenwoordig zo'n 3.7oo tussen 'werkverruiming' en
hectare aan natuurgebied en 'werkverschaffing'. Het doel
levert 1r2 miljoen kuub drink- van 'werkverruiming' was de
water per jaar. uitbreiding van de bestaande

werkgelegenheid. De werkne
mers ontvingen loon op basis
van een cao-vastgesteld loon.
Bij 'werkverschaffing' ging

Ontstaan
Provinciaal Waterleidingbe
drijfNoord-Holland ontstond
op 1januari 192o, nadat het
provinciebestuur de Zaanland
sche én de Alkmaarse Water
leiding had overgenomen, die
toen nog in het bezit waren
van de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Waterleidingen

Inmiddels is een nieuwe ver
vangster aangesteld, die als 'ad
interim' het vertrouwenvan de.• . • .
provincie in PWN moet her-
stellen. Zaken die van groot be
lang zijn, zoals de leveringsze
kerheid staan als speerpunten
hoog op de agenda. En dat al
les terwijl PWN dit jaar pre
cies een eeuw oud is. #
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