Waterhuishouding in Hasselt
In 1860 tekende Magis een nieuw rioleringsplan voor Hasselt. Het moest de
tijd dat de Helbeek dienst deed als riolering doen vergeten.
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Magis, rioleringsplan voor de stad Hasselt, 1860, papier op linnen.
Inventarisnummer 1979.0593.00

In 1860 tekende Magis, een stadsambtenaar, een nieuw rioleringsplan voor Hasselt. Het
moest de tijd dat de Helbeek dienst deed als riolering doen vergeten. Dit collectiestuk fungeert als aanleiding voor het schrijven van deze ‘Kunst en Erfgoed in de Kijker’ en is tekenend voor de ontwikkelingen die de waterbevoorrading, de riolering en de waterzuivering
sinds 1836 doormaakten in Hasselt.
1.

Waterbevoorrading

1.1

Vóór het waterbedrijf

Hasselt ontstond aan de Helbeek. Voor de verdere ontwikkeling van het stadscentrum, volstond het debiet van de Helbeek niet meer om in de behoefte aan water te voorzien. In opdracht van de graven van Loon werd daarom in de 12de eeuw een kunstmatige aftakking
van de Demer gegraven die door Hasselt liep. Na verloop van tijd voldeed ook het debiet
van de Nieuwe Demer niet meer. Als oplossing werd in de 18de eeuw een aquaduct gemaakt waardoor het water van de Stiemer1 over de Demer stroomde, om vervolgens naar
de Nieuwe Demer geleid te worden. Deze constructie werd ‘de Meukens’ genoemd en lag
net over de grens van Diepenbeek aan de Universiteitslaan.

De Meukens in het begin van de 20ste eeuw,
Het Stadsmus (inv. nr. 2000.0048.00)

Voor huishoudelijk gebruik werd vaak regenwater gebruikt. Het water werd langs de dakgoot in een ton opgevangen. De stad en volksbuurten werden dan ook vaak getroffen door
epidemieën, onder andere te wijten aan een gebrekkig afvoersysteem van het vuil water.
Het, voor de volksgezondheid, cruciale probleem van de watervoorziening werd pas op het
einde van de 19de eeuw volledig opgelost.
Vóór de oprichting van het eerste waterbedrijf, moesten Hasselaren voor drinkwater en water als gebruiksvoorziening naar de Nieuwe Demer en de Helbeek, of naar één van de 33
openbare pompen die grondwater bovenhaalde. Zo was er een inwoner van de Berenstraat
(huidige TT-wijk) die zelf ‘goedgekeurd’ water oppompte en dit met paard en kar per emmer
ging verkopen in de stad. De hele instelling: pomp, vaten, wagen en man inbegrepen, werd
de ‘waterfabriek’ genoemd. Tot in de jaren 1960 was er nog altijd een publieke pomp gevestigd in de Berenstraat, wat heel tekenend was voor de wijk ‘De Beek’. 2
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De waterpomp in de Beekstraat in
1960. Uit Wij zijn van de beek, Stedelijk
Museum Stellingwerff-Waerdenhof
Hasselt, 2004

De 19de eeuw was een tijd van veel epidemieën en veeziekten, ook in Hasselt. Ook door de
industrialisering en de jeneverindustrie kwam er druk op de waterbevoorrading. Om dit te
verhelpen, legde de Belgische overheid in 1836 de verantwoordelijkheid voor de watervoorziening bij de gemeenten.
In 1833-1834 werd alvast twee maal geprobeerd een artesische put3 te boren om Hasselaren van drinkwater te voorzien, echter zonder resultaat. Tot in 1851 de spoorwegmaatschappij erin slaagde een artesische put van 169 meter diep te boren, maar deze stond alleen in voor de waterbehoefte van het station. Decennialang werd er in de gemeenteraad
en in tientallen hiertoe speciaal opgerichte commissies beraadslaagd over het beste waterbevoorradingssysteem voor de stad. Hierbij vielen twee grote strekkingen te onderscheiden:
ofwel de bouw van een enorme artesische put of het aftappen van het water van de Stiemer
naar de stad. Dit laatste plan haalde het tenslotte en in 1888-1889 werden de grootse plannen voor het aanleggen van een kanalisatie, een spaarbekken en de plaatsing van filtermachines goedgekeurd.
1.2

Stedelijk Waterbedrijf ‘Watermachineke’

Om de waterbevoorrading te beheren, werd in
1885 het eerste waterbedrijf opgericht. Er werd
een stadswaterkelder4 gebouwd in de Willekensmolenstraat. Wanneer water nodig was,
werd er water uit de Demer geput en met een
stoommachine verder gestuwd naar een vergaarbak langs de Sint-Truidersteenweg, waar
ook de huidige watertoren werd gebouwd. Dit
waterbedrijf in de Willekensmolenstraat werd
‘het Watermachineke’ genoemd. Stilaan doken
ook overal in de stad waterleidingen op. In 1889
stemde de Hasseltse gemeenteraad over een
eerste ‘reglement op de waterleiding’.

Het Watermachineke in 1992, foto IWM
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In 1911 werd de watertoren in de Willekensmolenstraat bij ‘het
Watermachineke’ gebouwd door de gebroeders Grondel uit
Gent. De toren heeft een hoogte van 46 meter en een inhoud
van 200 m³. Het zuivere water dat in de watertoren wordt bewaard, wordt via leidingen door de druk naar de huizen gestuwd.
Deze toren is een van de oudste watertorens van België. In 1992
startten opknapwerken aan de watertoren in de Willekensmolenstraat. Aansluitend op de werken werd de watertoren beschilderd. De leerlingen van de kunstacademie zorgden voor het
ontwerp.

De watertoren in de Willekensmolenstraat in 1958 vóór de beschilderingen, foto Annemie America

De watertoren in de Sint-Truidersteenweg werd gebouwd
in 1919 en heeft een capaciteit van 1 000 m³. In 1954 en
1977 zijn belangrijke restauratiewerken uitgevoerd aan
deze watertoren. Ze werd volledig hersteld en verstevigd.
In 1991 werd een inter-Limburgs kunstproject op de watertoren in de Sint-Truidersteenweg uitgevoerd. Het idee voor
een inter-Limburgse kunstuitwisseling werd geboren tijdens de festiviteiten ter herdenking van de scheiding van
de twee Limburgen. De Maastrichtse kunstenaar Rob Lange beschilderde de toren met een weergave van bewegende ringen op water. Het kunstwerk symboliseert zowel
het water in de toren als de Maas die de beide Limburgen
scheidt en verbindt.

De watertoren in de Sint-Truidersteenweg in 1963 vóór de beschilderingen, foto Annemie America

Na enkele onderzoeken bleek het Stiemerwater niet drinkbaar te zijn, maar wel geschikt
voor huishoudelijk gebruik. Daarom werd in 1936 de eerste grondwaterput geboord door
het waterbedrijf in de Maastrichtiaanse krijtlaag. In 1939 werd een tweede put geboord zodat de Hasselaren vanaf toen over voldoende zuiver drinkwater konden beschikken. Later
werden put 1 (1965), put 3 (1958), put 4 en put 5 (1973), put 6 en put 7 (1990), en put 8
(2004)5 geboord. De putten zijn uitgerust met dompelpompen die het water naar het pompstation in de Willekensmolen stuwen.
Het Stedelijk Waterbedrijf verwezenlijkte bijna de volledige waterhuishouding op het Hasseltse grondgebied.
Op 18 september 1992 begon het bedrijf aan de bouw van een nieuw pompstation aan de
Luikersteenweg in Rapertingen. De installatie pompt sinds maart 1993 via twee artesische
putten water omhoog uit een diepte van 150 meter. Deze nieuwe putten waren nodig omdat
de waterbevoorrading door ondermeer het toenemende verbruik in het gedrang kwam. Er
werd voor deze locatie gekozen, omdat het gebied circa 20 meter boven het centrum van
de stad ligt. Zo kan het water gemakkelijk gepompt worden naar de watertoren aan de SintTruidersteenweg en de kransleiding langs de Grote Ring.
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Door te hoge infrastructurele kosten werden de activiteiten van het Stedelijk Waterbedrijf in
1993 overgenomen door de Intercommunale Watermaatschappij, kortweg IWM. Daarmee
ging 110 jaar geschiedenis van het Stedelijk Waterbedrijf voorgoed de archieven in. Financieel bleek het in stand houden van het Stedelijk Waterbedrijf voor de stad Hasselt onhoudbaar.

De waterproductiecentra, watertorens en waterputten in Hasselt, afbeelding IWM

1.3

Intercommunale Watermaatschappij (IWM)

Het water in het centrum van Hasselt wordt sinds 1993 aangeleverd door IWM, terwijl de
deelgemeenten Kuringen, Kermt, Spalbeek, Wimmertingen, Stokrooie, Stevoort en SintLambrechts-Herk bedeeld worden door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening,
kortweg de VMW. De watertorens aan de Willekensmolenstraat (IWM), aan de SintTruidersteenweg (IWM) en in Schimpen (VMW) zorgen voor de watervoorziening van Hasselt.
In april 1994 huldigde IWM in de Willekensmolenstraat een nieuwe site in. Dat gebeurde
samen met de gerestaureerde watertoren. Gouverneur Vandermeulen draaide een reusachtige kraan open na 18 maanden bouwwerkzaamheden.

De reusachtige kraan aan de nieuwe gebouwen van IWM, foto Annemie
America
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De eerste steen van het gebouw dat door de stad werd
aanbesteed, werd gelegd op 23 januari 1993. Het gebouw
bestaat uit een pompstation met filterinstallaties en reinwaterkelders, burelen, magazijnen, werkplaatsen, garages en
een gerenoveerde watertoren. Het pompstation wordt gevoed door een batterij van vijf drinkwaterputten en is goed
voor een productie van 480 kubieke meter per uur.

De nieuwe gebouwen van IWM, foto IWM

De grondstof voor het drinkwater dat IWM produceert is opgepompt grondwater dat minstens 100 jaar oud is. Via verzamelleidingen gaat het opgepompte water naar de pompstations. In het pompstation wordt het water langs een waterval geleid om het te mengen met
lucht. Hierdoor wordt er zuurstof in het water opgenomen en worden ongewenste gassen uit
het grondwater verwijderd. Het water wordt gezuiverd en gaat hierna via een uitgebreid net
van transport- en distributieleidingen met een totale lengte van meer dan 1 000 kilometer
naar de woningen en de bedrijven.
IWM zette enkele jaren geleden de stap om het drinkwater centraal te ontharden. Het gebruik van leidingwater werd hierdoor veel comfortabeler voor de sanitaire installaties. IWM
speelt met deze ontharding een pioniersrol in Vlaanderen.
1.4 Nationale Maatschappij der Waterleidingen - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
Niet alleen IWM zorgt voor het drinkwater in Hasselt, ook de VMW staat hiervoor in.
De voorloper van de VMW is de Nationale Maatschappij der Waterleidingen. Om epidemieen en veeziekten te voorkomen, legde de Belgische overheid in 1836 de verantwoordelijkheid voor de openbare drinkwatervoorziening bij de gemeenten. Gebrek aan financiële middelen en technische kennis beletten de meeste gemeenten om deze opdracht te vervullen.
Daarom schiep de overheid in 1907 de mogelijkheid om intercommunales voor waterdistributie op te richten. Toen zes jaar later echter bleek dat ook dit niet het gewenste resultaat
opleverde, besloot de regering om zelf in te grijpen. In 1913 werd bij wet de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW) opgericht, met als taak om zelf tussen te komen waar
het gemeentelijk initiatief het liet afweten.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog waren 180 gemeenten aangesloten bij de NMDW. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kende de NMDW een forse groei. In 1950 waren
293 gemeenten aangesloten bij de NMDW en werden 1,2 miljoen klanten bevoorraad. In
1970 had de NMDW 3,8 miljoen klanten, bijna uitsluitend in plattelandsgemeenten en kleinere steden die niet de financiële mogelijkheden hadden om zelf een hygiënische drinkwatervoorziening te organiseren.
Met de staatshervorming van 1980 werd de drinkwatervoorziening als bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. De taak van de NMDW werd overgenomen door nieuwe maatschappijen: de Société Wallonne des Distributions d'Eau (SWDE) voor het Waalse landsgedeelte en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) voor het Vlaamse landsgedeelte. De VMW werd opgericht op 28 juni 1983. Vanaf 1987 nam de VMW de rechten
en plichten van de NMDW over voor wat het Vlaamse landsgedeelte betreft.
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In 1991 bouwde de VMW de watertoren in Schimpen. Deze watertoren van het paddenstoeltype is 34 meter hoog. Het grondpeil ten opzichte van het zeeniveau is 44,46 meter.
De kuip heeft een capaciteit van 1 500 kubieke meter. Het water in de kuip staat 6,2 meter
hoog. 6

De Watertoren in Schimpen, foto Annemie
America

2.

Riolering

De talrijke sauwen7 binnen de stad vormden tot de 19de eeuw het rioleringsstelsel van de
middeleeuwen. Ze waren de bron van heel wat ziekten, epidemieën, twisten en processen.
Niet alleen gebruikten veel inwoners de waterlopen als riool voor het uitgieten van hun
‘excretiën’, maar ook als stortplaats. Het ophalen van dit verspreide vuilnis werd jaarlijks bij
openbaar opbod toegewezen aan de hoogste bieder, die het als meststof gebruikte of verder verkocht.

Waterlopen in Hasselt, door Willy Leenders
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In de 19de eeuw hadden rijke mensen wel een soort toilet, maar dit was eerder een statussymbool en werd gebruikt om potten in leeg te gieten en om alle mogelijke afval van de
keuken in te kieperen.
Sommige mensen gebruikten een beerton. Die werd geregeld door de mesthandelaars
leeggehaald en naar ‘de buiten’ gevoerd, maar in de 19de eeuw kwam er verzet. De mestkarren stonken te veel, steden lieten een dergelijk transport niet meer toe.
In de 2de helft van de 19de eeuw had het probleem van de vervuilde waterlopen in de binnenstad gedeeltelijk een oplossing gekregen. Het dempen van de oude stadsgrachten en
het uitgraven van de Kanaalkom hadden de waterhuishouding van de binnenstad sterk verstoord. Het debiet van de Nieuwe Demer en van de Helbeek, die in de stad ondermeer
zorgden voor de afvoer van vuilnis en mest, daalde sterk waardoor deze waterlopen een
enorme stank gingen verspreiden. Het aanleggen van rioleringen en het overwelven van de
Demer was dan ook de enige oplossing om de toestand weer gezond te krijgen.
Hoewel Magis al in 1860 een rioleringsplan voor de stad tekende, werd Hasselt pas tegen
het einde van de 19de eeuw voorzien van een rioleringsnet. Magis werd voor het plan geadviseerd door gemeentelijke ingenieurs en de directeur van de dienst wegen en bruggen. Het
was uiteindelijk onder de impuls van dokter Louis Willems8 dat er in 1892 gestart werd met
de rioleringswerken, maar pas op het einde van de Eerste Wereldoorlog was het centrum
van Hasselt voorzien van een rioleringsnet.
Voor de uitbreiding van de stad en het aanleggen van een nieuwe wijk rond Kapermolen
(1936) werd besloten om de Demer te verleggen en een nieuw rioleringsnet te bouwen. De
meeste werken werden na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. In 1937 werd ook een
nieuwe sifon geplaatst die op 2,5 meter diepte de Oude Demer onder het kanaal achter de
Gelatinefabriek doorlegde. Dit gebeurde tegelijkertijd met de verbreding van het kanaal.

De Oude en Nieuwe Demer in Hasselt, door Willy Leenders

8

Het grootste overstort van Hasselt, en misschien wel van Limburg, bevindt zich op het punt
waar vroeger de Nieuwe Demer die toen door de stad liep, in de Oude Demer uitmondde
(Slachthuiskaai). Op piekmomenten kan hier tot 11 m³/s toekomen. Daarom is er nog een
veiligheidsoverstort gebouwd aan de Kanaalkom.
Traditioneel is ons rioleringsstelsel gemengd: het afvalwater van de huizen komt samen met
het regenwater in de rioleringsbuizen terecht. Het nieuwe waterbeleid kiest voor twee parallelle buizen waarbij het zuivere regenwater afgevoerd wordt naar een bufferbekken bij de
bovenloop van de Waanbeek.
3.

Waterzuivering

De laatste stap in de watercyclus is de waterzuivering. Hierna wordt het water weer geloosd
in de Hasseltse beken. Hasselt telt twee waterzuiveringstations, die beheerd worden door
Aquafin.
3.1

Waterzuiveringstation Kuringen

Het stadbestuur van Hasselt had in 1974 oog voor de vervuiling van de Demer, toen werd
aan een studiebureau opdracht gegeven een studie te maken over het zuiveringsstation te
Kuringen. In 1988 werd ze gebouwd en in 2003 gerenoveerd en aangepast voor stikstofverwijdering.
3.2

Waterzuiveringstation Wimmertingen

Het complex werd in gebruik genomen in 1998 en zorgt voor de waterzuivering van Kortessem, Wimmertingen en een deel van Diepenbeek. Ook het rioolwater uit het woongebied Henegauwberg is rechtstreeks
aangesloten op de installatie. Het gezuiverde water wordt onder druk geloosd in
de Mombeek. Tussen het in- en uitstromen blijft het water ongeveer 8 uur in de
bekkens. Het restafval wordt, na zuivering, gebruikt als meststof op de akkers.
Het waterzuiveringstation in Wimmertingen,
foto Coolens & Deleui
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Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

De Stiemer ontspringt in Oud-Waterschei, loopt langs de grens met Diepenbeek om
uit te monden in de Demer.
De huidige TT-wijk heette vroeger ‘De Beek’, genoemd naar de Helbeek die hier vroeger Hasselt binnenstroomde.
Een artesische put is een bron waaruit het water spontaan naar boven komt door
de hydrostatische druk op het water dat zich in een ondergronds bekken bevindt, in
Hasselt in de Maastrichtiaanse krijtlaag.
Een waterkelder was een grote ruimte met waterdichte wanden, waarin grote hoeveelheden water opgeslagen worden.
De putten hebben een vast nummer gekregen. Deze nummering is niet afhankelijk
van de volgorde waarin de putten geboord zijn.
In 1961 werd aan de Philipsfabrieken een schotelvormige watertoren gebouwd. Deze
watertoren had echter een andere functie. Het water, dat uit waterlagen ter plaatse
gepompt werd, was noodzakelijk bij de productie van kunststof en voor de koeling
van de machines. Afname van de stadswaterleiding zou niet toereikend zijn en de
druk op het water te veel minderen, zowel in de fabriek als in de omgeving.
Sauwen worden ook winterbeken genoemd. Dit zijn kleine waterloopjes.
Louis Willems was een Hasseltse arts en wetenschapper, die als gemeenteraadslid
ijverde voor de volksgezondheid in Hasselt.

Watertoren aan de Philipsfabrieken, foto Annemie America
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eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten.
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10.
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament.
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors,
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque.
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859);
18. Geen KEIK verschenen!; 19. Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het
hellenisme.
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus:
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen.
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen.
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried
Guffens (1823-1901).

***
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