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Waterput met hefboom siert het
oude boerenerf
Leo Nijlcamp

Etve Het Slim Hcll1l erhoekweg 45 in 1976
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Dc wa terput van Bentheim ersteen voor de boavenduur (voordeur) van ee n
boerderij was vroeger voor mens en dier o nmisbaar. In voering van de po mp
me t zwe ngel, die het wa te r door middel van een zuiger naar boven bracht en
later de ko mst van wa terleidi ng nc t, hebben de karakteristieke wa terpu t m et
hefboom ove rbo dig ge maa kt, Bijna overal zijn zij ve rdwene n waa rdoor het
landsch apssch oon is geschaad.
Oorspronke lij k we rde n uit gch old e boomstammen als waterputten benut. Op
het erve D e Wclmcr in Twekkelo zij n in 1989 o nde r de w aterspiegel nog resten
van zo'n put aange tro ffen . D cze blek en afko mstig te zij n van ee n eikenstam,
ove rlangs ge kloofd en na uith olling weer same ngevoegd. In de put werden
delen van middeleeu wse gebruiksvoorwerpen gevonde n.
De toe passing van zandste ne n rin gen voor het bouwen van waterp utte n stam t
uit een latere periode . Voor het putte n werden eenvoudige installaties bed acht,
zoals ee n hefboom met hangende arm waaraan de wateremmer gemakkelijk kon
worde n neergelaten en opgehaald. D e boom was met stobbe uit de gro nd
ge haald o m, eve ntueel nog verzwaard met ee n veldke i. als tegenwicht te dien en.
M aar ook het minder opvallende puth uuske is nog hier en daar aan te treffen .
Dit bestaat uit ee n afdakje bo ven de put waaronder zich ee n rol b evindt met
daarop de kettin g, waa raan de wa tere m me r door middel van ee n zwe ngel kan
worde n ne ergelaten en opge haald.
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