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Flehite ALS HET KALF... 7 &quot;... Reality is that Homo sapiens managed without fossil fuelsfor tens of thousands of years, but without water, he willonly survive a few days.&quot; - Kroonprins Willem Alexander,Wereld Water Forum IV, 16 Maart 2006, Mexico Drinkwater Het is voor een deel van de wereldbevolking depraktijk van alle dag, waar niet over nagedachtwordt: men heeft in huis een waterkraan, meestalmeerdere, met knoppen voor koud en warmdrinkwater. In andere delen van de wereld levenmiljarden mensen voor wie het verkrijgen vanschoon drinkwater een niet aflatende dagelijksezorg is. Een zorg die vaak groter is dan de zorg omvoedsel; een mens kan weken zonder eten, maarslechts enkele dagen zonder water. Deze levens-voorwaarde blijkt bovendien in het verre verledennauw verbonden te zijn met de bewoningssprei-ding en bewoningsdichtheid en is misschien welbepalender dan de aanwezigheid van voedsel-bronnen. In het voorhistorisch nomadenbestaansloegen de rondtrekkende jagers/verzamelaarshun kampen op waar voldoende schoon

drinkwa-ter aan de oppervlakte voorhanden was. Ze zoch-ten hun verblijfplaatsen bij voorkeur in de omge-vingvan rivieren, beken en meren. Nadat de mensmeer gebonden raakt aan vaste verblijfplaatsendoor de overstap op landbouw, kozen zij ook voorde locaties van hun boerderijen en nederzettin-gen de nabijheid van open water. Grondwater Waar de vestigingsplekken van de mens zich ver-der van het open water bevonden en om periodenvan droogte voor enige tijd door te kunnen komen,was het noodzakelijk een andere bron voor schoondrinkwater aan te boren: grondwater. Grondwatervormt een constante (dus zeer betrouwbare) bron,het is altijd aanwezig, alleen de diepte waaropvarieert enigszins. Het bestaat voornamelijk uit voormalig regenwater dat bij het indringen van degrond wordt gefilterd. Het is (of moeten we zeg-gen was?) dan ook erg schoon water, het bevathierdoor echter ook veel mineralen. Als het grondwater zich vlak onder aard-oppervlak bevindt, zoals in het Amersfoortsestadsgebied, is het gemakkelijk te bereiken; eenflinke kuil is vaak al

voldoende. De oudste sporenvan grondwaterwinning zijn dan ook eenvoudigekuilen. Opgravingen hebben aangetoond dat al inhet Mesolithicum (8000-4500 v. Chr.) dergelijkewaterkuilen gegraven werden. De waterkuilenkonden een doorsnede van enkele meters heb-ben, zodat ook het vee eruit kon drinken. Technologische ontwikkeling(van waterkuil tot waterput) Waterkuilen op de zandgronden, zoals in onzeomgeving, kennen ook enkele nadelen: de randenzijn nat, worden snel modderig en onbegaanbaar,de wanden van de kuil zijn onstabiel en zacht enhebben de neiging in te zakken (met name waarde kuilen enige diepte behoeven). Het diepstedeel waar het water te winnen is, de kern, wordt alsnel moeilijk bereikbaar. Het tijdelijke karakter datde kuilen hierdoor hebben, past bij een noma-disch bestaan. Een vaste verblijfplaats (vanaf het Neolithi-cum) verlangt echter drinkwatervoorzieningenvan een wat blijvender karakter. Men heeft waarnodig getracht, de kuilwanden enigszins te stabili-seren en te verstevigen en de randen droogtehouden. Om afkalven tegen te

gaan, werden dewaterkuilen voorzien van een zekere vorm vanbeschoeiingof bekisting. Waterkuilen met verste-















Flehite Boomstam van de boomput op de Hof.Schors en kapsporen zijn duidelijkzichtbaar. Bovenrand van de boomput op de Hof stammen zijn uitgedisseld, de haksporen warenaan de binnenkanten duidelijk zichtbaar. De diktevan de resterende wand, het jongste hout metspinthout, lag tussen de 8 en 16 cm. De buitenzij-de, waar de schors grotendeels nog aan zat, wasplaatselijk bijgewerkt. Aan de onderzijde warenbij alle stammen kapsporen zichtbaar. Bij geenvan de putten zijn resten van klemmen, pennen ofsingels aangetroffen, waarmee de segmenten aanelkaar bevestigd waren, blijkbaar was de grond-druk van buitenaf voldoende om de delen bijeente houden. Geen van de boomstammen had in de wandopeningen om water door te laten, het grondwater goed bewaard zijn gebleven. Van de boomput vande Hof restte de onderste 2,5 meter van de boom-stam en deze had een doorsnede van circai meter.De drie putten van het Mooierplein waren vanvergelijkbare doorsnede. De boomstammen zijn rechtop in diepe-totin het grondwater gegraven- kuilen

geplaatst. Bijde ne eeuwse putten waren de stammen in tweedelen overlangs door midden gespleten, de stamvan de put op de Hof was overlangs in vier delengesplitst. Onduidelijk is of het verschil in aantalsegmenten een aanwijzing voor datering is.Sporen op de vlakken van de Hofput doen ver-moeden dat deze is doorgezaagd. Alle boom-















Flehite Stadswaterput op de Hof - 55%, Waterput aan de Valke-straat met duidelijk zicht-bare stellatjes.





Flehite 23 ALS HET KALF... Deze overzichtskaart met de locatiesvan de putten, de verschillende typenen (waar mogelijk) de datering, is nietmeer dan een overzichtskaart. Analysevan ruimtelijke verspreiding is, gegevenhet feit dat de opgravingen vrijwel altijdplaatsvinden op plekken her en der inde stad waar voor verbouwingen ofandere werkzaamheden incidenteeldiep grondverzet noodzakelijk is, zijnde tot nu 76 gevonden waterputten nietmeer dan toevalstreffers en geen geldi-ge steekproef.



Flehite 24 G1DEON BOEKENOOCEN EN TIMO D HOLLOSY ten (47). De boomputten zijn het oudste type, degrote kuilen met daarin uitgeholde stammen vaneikenhout dateren uit de prestedelijke en vroeg-stedelijke periode en zijn in gebruik tot in dei3eeeuw. Daarna komen zij niet meer voor en dit isin heel Nederland het geval. Verklaringen wordengezocht in houtschaarste, een tekort aan grote /dikke eiken. Na de boomputten komen plaggen-putten en tonputten. Beide typen zijn naastelkaar in gebruik, totdat in de ise eeuw hetgebruik van plaggenputten stopten rond dezelf-de tijd de eerste bakstenen putten verschijnen.De bakstenen putten, die op de zelfde wijze alsde plaggenputten worden gebouwd, lijken daar-mee de directe opvolgers / innovaties van deplaggenputten te zijn. Een tijd lang loopt hetgebruik van tonputten naast dat van bakstenenputten door, totdat het in de ige eeuw stopt. Hetlijkt dat tonputten goedkope alternatieven zijnvoor plaggen- en bakstenen putten. Bakstenenputten zijn verreweg in de meerderheid; nietalleen vanwege de lange

periode van toepassing(i5e - 20e eeuw) maar ook vanwege de beterehoudbaarheid die ze hebben boven putten vanhout en plaggen; ze rotten niet weg. Daarnaast isde stad vanaf de ise eeuw qua omvang en inwo-nersaantal dermate groot geworden dat er ookveel van zijn aangelegd. De beperkte ruimte in desteeds dichter bebouwde stad lijkt de stimulansom een nieuwe techniek te ontwikkelen en toe tepassen voor putaanleg waarbij niet langer grotegegraven kuilen ten behoeve van putaanleg nodigwas. In de ve eeuw deed de techniek z'n intredewaarbij de put tijdens het opbouwen, door ont-graving van binnenuit, langzaam de bodem werdingebracht. Deze methode werd al snel breedtoegepast. Het voorkomen van putkransen enstellatjes lijkt met deze techniek verbonden. Dekomst van de handpomp in de ve eeuw, maaktehet eindelijk mogelijk de waterputten aan debovenzijde te sluiten. Bestaande putten werdenvan koepel en loden pijp voorzien en nieuwe put- ten werden - al dan niet voorzien van koepel enpomp, nog eeuwen lang aangelegd. De komst

vande waterleiding aan het eind van de i9e eeuw,luidt het einde van het waterputtentijdperk in. Zoals in het voorgaande al is opgemerkt, is hetaantal goed opgegraven en goed gedocumenteer-de waterputten niet toereikend om als geldigesteekproef te kunnen worden beschouwd. Hetonderzoek heeft daarom hoofdzakelijk een inven-tariserend karakter, met slechts enkele analyses.Conclusies moeten met voorzichtigheid wordengetrokken. Vragen Het is onderzoek eigen dat er nieuwe vragen ont-staan. Enkele daarvan willen we hierbij noemen, omer bij vervolgonderzoek en tijdens de opgraving vanwaterputten zelf, aandacht aan te besteden: Zijn er waterputten (typen) met wellen alsbron van water, zoals de waterput op de Hof, enhoe onderscheiden deze zich van die, welke ditniet hebben? Heeft het einde van de boomputten in de bin-nenstad inderdaad te maken met houtschaarsteof zijn er andere redenen die bijvoorbeeld samenhangen met de overgang van agrarische nederzet-ting naar stad? Zijn er in agrarische contextboomputten van na 1250? Waarom

hebben niet alle plaggenputten fun-deringen (wielen)? En hoe zit dat bij bakstenenputten? Zijn tonputten inderdaad een goedkoop alter-natiefvoor plaggen- en bakstenen putten? Zijn de opbouw en putkraag (in ander materi-aal) onderdeel van het originele ontwerp/con-structie of naderhand als reparatie van een slechteof kapotte bovenkant aangebracht, als verfraaiingof verbetering aangebracht? Heeft het gebrek aan ruimte inderdaad (stimu-lerend) geleid tot de ontwikkeling/toepassing vande nieuwe aanlegtechniek die Scamozzi beschrijft? Hebben alle putkransen stellatjes en duidt het



Flehite ALS HET KALF... 25 waterputten worden diverse kenmerken van deputten onder de aandacht van de opgravers ge-bracht, waardoor ze een nieuwe basis gaan vor-men voor toetsing van bovengenoemde analysesen conclusies, en waardoor ze gegevens leverenvoor beantwoording van de gestelde vragen.Daarnaast wordt het tijd de waterputten uit hetbuitengebied op vergelijkbare wijze tegen hetlichtte houden. voorkomen van stellatjes op de aanwezigheid vaneen putkrans? Vooralsnog lijken koepels alleen voor tekomen bij bakstenen putten. Het gebruik vantonnen loopt door tot ver in de tijd van bakstenenen handpompen. Komen er bij tonputten ook(bakstenen) koepels voor? Zo nee, waarom niet? Door toepassing van het nieuwe registratie-formulier tijdens archeologisch onderzoek van Snieder, F.M.E. (red), De waterput op de Hof(Staa Reeksnr.6, Amersfoort 1996) Steijn, P.P., Meestertekens op het dak; Een verkenningnaar de verschijningsvormen van trotseerloodjes vanca 1580 toti995 (&quot;Olijk 1996) Stuurman, R. en J. Reckman, 'De

Waterput. Van licha-melijke en spirituele levensbron tot grondwater-meetpunt', TNO-NITG-informatie (oktober 2004) Thomas, D., Wells as signatures ofsocial change(Sheffield 2003) Literatuur Brongers, J.A.,: Historische Encyclopedie van Amersfoort('Amersfoort 1998) sv: Trotseerloodjes Groothedde, M., Leesten en Eme, archeologisch en histo-risch onderzoek naar verdwenen buurtschappen bijZutphen (z.p., z.j.) Krikke, D., 'De vormgeving van poelen en putten 'Heilige Grond', archeologie in en rond het Geuldal',Historische Studies Geuldal 11 (2001) 109-122






