
De waterput aan het Spitsbergerpad

In Oud Rhenen 1990 verscheen een artikel over de in dat jaar ontdekte
waterput aan het Spitsbergerpad te Rhenen in de tuin van Zandheuvel 17.1

De put werd onderzocht door de amateur-archeologen E. van Hagen en J.
Th. M. Mom; hij bleek 16 meter diep te zijn en verkeerde nog in prima staat.
Alleen de pompopbouw was verdwenen.
De put werd voorlopig afgedekt en het plan bestond deze mogelijk later in
te passen in de toekomstige bebouwing Zandheuvel/Spitsbergen.

De bewoners van het Spitsbergerpad zijn dit niet vergeten, sterker nog men
heeft naar voren gebracht dat er behoefte bestaat aan een hoekje met
zitbankjes, liefst gecombineerd met een weer opgebouwde pomp, zodat er
een "sociaal kontaktpunt" ontstaat.
Dit is geen vreemde gedachte als men weet dat de nieuwbouw ter plaatse
voornamelijk bestaat uit (eventueel aangepaste) seniorenwoningen.

Bij de groep nieuwe bewoners zal er zeker behoefte bestaan aan
communicatie met de omwonenden; een ontmoetingspunt in de vorm van
bankjes rondom een "pomp" is een aardige suggestie.
De Gemeente Rhenen beraadt zich nog over het idee.
Een probleem naast de financiering is de vorm van een eventuele opbouw
van de put.

Allereerst moet deze opbouw niet te kolossaal zijn, als men er bankjes om
groepeert; dit betekent dat men voor een slanke vorm moet kiezen,
bijvoorbeeld vergelijkbaar met de gietijzeren waterpomp (maar dan kleiner)
zoals die gestaan heeft bovenaan de Grutterstraat of tegenover de Koning
van Denemarken.
Men zou deze van steen kunnen laten metselen, en glad met cement
afsmeren. Dit zou misschien een leuk projekt zijn als afstudeeropdracht van
een technische school. Het is natuurlijk geen echte restauratie en het gevaar
bestaat, dat een en ander een beetje "Anton Pieck-achtig" wordt en niet
harmonieert met de omgeving.

1. J,Th.M. Mom, Oude waterput aan het Spitsbergerpad, Oud Rhenen 1990, No. 3, p. 37 e.v..
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Men kan er natuurlijk ook een moderne vorm aan geven, vergelijkbaar met
de blauwe lantaarnpalen en paaltjes ("Rhenenaartjes) in de Rhenense
binnenstad. De opbouw zou dan in dezelfde blauwe kleur uitgevoerd
waarschijnlijk niet misstaan.
De twee opties hebben we hierbij schetsmatig afgebeeld.

Kortom een goed idee, dat tevens markeert waar vroeger de waterpomp aan
het Spitsbergerpad heeft gestaan. Vanuit historisch oogpunt dus ook
interessant!.

ADJ

"nostalgisch" "modern"
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