
Oldenborgh, Johannes van. - Dir. Prov. Waterleiding-
bedrijf (P.W.N.) en Prov. Electriciteitsbedrijf (P.E.N.)
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Cornelia van der Sande; Annie, geb. 28 Aug. 1914, Dra.
klass. letteren te Amsterdam. - v. O. bezocht het Inst.
van den Briel te Amsterdam en vervolgens de Kon. Mil.
Acad. te Breda, om in 1895 te worden benoemd tot 2en Lt.
der Genie. Zijn diensttijd bij het Korps, later het Regt.
Genietroepen, was hoofdz. gewijd aan de zorg voor het
milit. onderwijs. Bij den staf der Genie bracht hij versch.
bouwwerken tot stand, w.o. als voornaamste het Fort
Zuid wij kermeer (Stelling van Amsterdam) en het Kazerne-
ment voor de inf. te Nijmegen. In 1909 werd hij, in
1904 tot kapt. bevorderd, benoemd tot Leeraar Genie-
wetenschappen aan de Hoogere Krijgsschool te 's-Graven-
hage. Hij verliet in die kwaliteit in 1912 den Mil. dienst,
om te worden benoemd tot Dir. van het Techn. Bureau
der toenm. Staatscommissie v. Drinkwatervoorziening,
waaruit op l Juli 1913 het Rijksbureau v. Drinkwater-
voorziening te 's-Gravenhage voortkwam. Als eerste direc-
teur had v. O. dus dezen nieuwen tak van Rijksdienst te
organiseeren. In 1919 legde hij deze functie neer om de
directie op zich te gaan nemen van het Waterleiding-
bedrijf (P.W.N.), tot welks oprichting de prov. Noord-
Holland besloten had. In 1923 volgde zijn benoeming tot
mede-dir. van het Prov. El. bedrijf (P.E.N.). Nadat het
mede-lid der directie in 1930 was afgetreden, werd voor
hem geen opvolger benoemd en aan v. O. de geheele direc-
tie opgedragen. Tevens werd hij toen benoemd tot mede-
dir. der N.V. Prov. en Gem. Electr. Mij. (P.B.G.E.M.). Het
P.W.N, en het P.E.N, ontwikkelden zich onder zijn beheer
zeer krachtig. ..Versch. tot stand gebrachte bouwwerken,
getuigen daarvan naar buiten. Voor het P.W.N, waren het
een nieuw pompstation in de duinen bij Bakkum, versch.



watertorens en bijkantoren in de Provincie en een nieuw
bureelgebouw te Bloemendaal; voor het P.E.N.: de nieu-
we centrale te Velsen-Noord, versch. onderstations en het
nieuwe bureelgebouw te Bloemendaal. — In 1919 werd hij,
onmiddellijk na zijn aftreden als Dir. v. h. Rijksbur. v.
Drinkwatervoorziening, door de Reg. benoemd tot lid der
Centr. Comm. voor Drinkwatervoorziening, waarvan hij
tot heden deel uitmaakt. - In 1924 werd hij benoemd tot
Ridder in de orde v. d. Ned. Leeuw. — In den loop der jaren
publiceerde hij voorn, in „De Ingenieur" versch. artikelen
op geo-hydrologisch en ander gebied, met zijn werkzaam-
heden verband houdende. Hem werd in 1921 de Gouden
Conrad-premie van het Kon. Inst. van Ingenieurs toege-
kend. - Van 1928 tot en met 1930 was hij Voorz .van de
Vereen, voor Waterleidingsbelangen in Nederland, van
welke vereen, hem in 1937 het eerelidmaatschap werd toe-
gekend. - Van 1932-1935 was v. O. ondervoorzitter van de
Vereen, v. Directeuren van electriciteitsbedrijven in
Nederland. - v. O. maakte versch. dienstreizen naar het
buitenland en in 1935 ook een reis over Amerika, Japan en
China naar Ned. Indiö, zijn geboorteland, waar hij zich
drie maanden op Java, Bali en Sumatra ophield. - v. O.
is een groot ijveraar voor het behoud van het natuurschoon
in Nederland, meer in het bijzonder dat in de Holl. duinen.
Hij bevordert krachtig den overgang der duinen in Noord -
Holland uit de handen van particulieren in die der Pro-
vincie, deels om deze terreinen zoo noodig voor water-
winning te reserveeren, doch anderdeels ook om hen ten
behoeve van het huidige geslacht en voor later komenden
voor recreatie te kunnen bestemmen, in verband waar-
mede aan het landschapsschota daarin groote zorg wordt
besteed. Rond 4.000 ha duinterrein der Provincie zijn
thans onder zijn beheer gesteld. - Kweekduinweg l,
Overveen.


