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WEER IN HET VELD MET GLENN TAK
Dick Roetman

Het is al weer twee jaar geleden dat Glenn Tak met pensioen ging bij de Archeologische 
Dienst van de gemeente Nijmegen, na hier tien jaar (2003-2013) te hebben gewerkt. Hij was 
op het laatst via Archeomedia in Nijmegen gestationeerd.
Soms, als de nood hoog is, benadert Archeomedia Glenn om zijn expertise ‘nog één keer’ 
in te zetten. Dan is er wat aan de hand en laat Glenn zich verleiden om te helpen. Zo ook 
in dit geval. Glenn vroeg mij om mee te gaan en zo togen wij begin augustus 2015 naar 
Voorschoten, waar langs de Romeinse weg Forum Hadriana-Matilo (het huidige tracé is 

deels nog hetzelfde) de buitenplaats Haagwijk ligt, 
ooit behorende tot kasteel Duivenvoorde. Daar 
wordt nieuwbouw gepland en kunnen kavels worden 
gekocht. Het wordt wonen op chique, want het 
kasteel ligt nabij en de buitenplaats is door het water 
in de buurt aantrekkelijk voor de liefhebbers van 
peddelen en roeien.
Het was tijd voor een proefsleuvenonderzoek dat 
slechts één week mocht duren. Wij werden gevraagd 
om mee te werken en zo veel mogelijk sleuven 
te trekken en te onderzoeken hoe rijk het gebied 
archeologisch was. Nou, met Glenn erbij was het 
tempo hoog, werd driftig gesjouwd met bronwaterbe-
malingsapparatuur en kwamen wij samen met twee 
archeologen van Archeomedia tot zeven volwassen 
putten.
Na een week met hoge temperaturen konden wij het 
bezwete gezicht afdrogen en vaststellen: van west 
naar oost afwisselend duinen en laagtes met bewo-
ning van IJzertijd tot Nieuwe tijd. De laagtes bevatten 
turflagen die tot in de 20e eeuw waren gestoken. 
Gebouwsporen uit IJzertijd en Romeinse tijd kwamen 
tevoorschijn. Diverse dateerbare scherven hielpen 
om tot een verantwoord verwachtingen rapport 
voor de Gemeente Voorschoten en de makelaars te 
komen.
Navraag bij Archeomedia (zij hoopten de hele opgra-
ving te mogen gaan doen) leerde dat dit proefonder-
zoek helaas geen vervolg heeft gekregen,
Maar, om te spreken als bij die reclame op TV voor 
een uitzendbureau: ‘Het waren vijf fantastische 
dagen!’.Afb 2 – Dick Roetman
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EEN EENZAME WATERPUT IN WATERMEERWYK
Peter Seinen

Op het landgoed ‘Watermeerwyk’, vlakbij Berg en Dal ligt pal ten noorden van de vijver 
‘Watermarbeek’ een heuvel waar op flinke hoogte een eenzame waterput staat. Omdat 
‘Watermeerwyk’ een privédomein is, kon tot nu toe de put alleen uit de verte bestudeerd 
worden. AWN-Nijmegen werd een eenmalig moment gegund voor onderzoek aan de put. De 
stichting Mergor in Mosam was behulpzaam bij het uitvoeren en rapporteren41 van het onder-
zoek. De onderzoeksvragen betroffen de datering en de functie van de put.
 De put staat reeds afgebeeld op een wandelkaart uit 1891, maar vroegere bronnen ontbre-
ken. Na het leeghozen van de put bleek deze op een dunne houten fundering opgemetseld 
te zijn uit roodbakkende bakstenen (20 x 10 x 4.5 cm3) in koppenverband. Aan de bovenzijde 
staken ijzeren pinnen uit het metselwerk, vermoedelijk resten van een houten afdekcon-
structie. De resten van een ijzeren scharnier horen daar mogelijk bij. Het bovenste deel van 
binnen- en buitenwand waren afgestreken met cement. Het onderste deel van de binnenwand 
vertoonde sporen van onvakkundige reparaties aan het metselwerk. De put was relatief 
ondiep (240 cm) in verhouding tot haar diameter (200 cm). Bijzonder waren de insteken door 
de wand van afvoerbuizen van ijzer en steengoed.42 43 Vermoedelijk heeft de put gefunctio-
neerd als ‘watertoren’ voor lager gelegen bewoning, wat de hoger gelegen locatie zou 
verklaren. Datering van de put is lastig. De houten fundering werd niet bemonsterd, en het 
formaat bakstenen44 en het metselwerk wijzen alleen op de Nieuwe tijd. De beste aanwijzing 
zit waarschijnlijk in de grijsbruin geglazuurde steengoed ‘kannebuis’ (zie afbeelding), waar-
over nog weinig gepubliceerd is. Wie meer informatie over kannebuizen kan leveren wordt 
verzocht contact met ons op te nemen. Ons onderzoek is nog niet ten einde.

41  Seinen, P.A., Archeologie op landgoed ‘Watermeerwyk’, Rapport Mergor in Mosam, 2016.
42  Weijs, L.J., Tussen hete vuren. Deel II: Techniek en product, familiebetrekkingen en archi-
valia van de Bergen op Zoomse potmakers, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 
1970.
43  Mennicken, R., Raererer Steinzeug, Europäisches Kulturerbe, Raeren, 2013.
44  Strijbos, Hl, 1996: Middeleeuwse bakstenen, Brabants Heem 48, 12-18

Afb 1 – Voorste deel van de geglazuurde 
grijsbruine steengoed kannebuis


