ACHTERGROND

P R O E F S C H R I F T GEEFT I N Z I C H T I N AANVOER, DISTRIBUTIE E N
AFVOER VAN WATER I N H E T VERLEDEN

Waterhuishouding in
Romeinsestedenwas
geavanceerd
Romeinsestedenkendeneenuitvoerignetwerkvoordedistributieenopslagvanschoonwaterende
afvoervanvuilwater.Leidiiiguefwerkcu, watertorens,riolenenbeerputten;hetzijn maarenkelevan
deinstallatiesdieookdeRomeinenalcjebrmktcu.Naardezeinfrastructuur wordtpasdelaatste
decenniaserieusonderzoek.gedaan.ArcheologeGcmmajansen schreefereenproefschrift over.
NaardeRomeinsewatervoorzieningin
hetalgemeenwordtinmiddelsruimeen
eeuwonderzoekgedaan.Aanheteindevande
negentiendeeeuwbegonnen archeologen
zichhiermeebezigtehouden.Diversestudies
verschenenoverdeaquaducten dieRomevan
water voorzagen.Na1930namdebelangstellingechteraf!Sinds1970staatdeantieke
watervoorzieningopnieuwindebelangstelling.HetbegonmeteengroepDuitseingenieursdiezichhieringingverdiepen.Zijhaddeneenbrederebelangstellingdaneerdere
onderzoekers.Nu werdenookaquaductenin
anderestedendanRomebestudeerd.Vanaf
1990breiddehetonderzoekzichnogverder
uit;historicienarcheologen kregenbelangstelling.Bovendienrichttedeaandachtzich
vanaftoenookopdewatervoorzieningen
-distributieindesteden.
GemmaJansenwerktalsarcheoloog
voordeProvincieLimburg.Haar belangrijksteonderzoeksvraag wasofdeRomeinen in
iederestaddezelfde aanpakhadden van
watertoevoer,-distributieen-afvoer. ZijverrichtteonderzoekinPompeji en Herculaneum,beidebijNapels,enOstia,dat buiten
Romeaandekust ligt.

Goed bewaard
Dekeusvielopdezesteden,omdatze
redelijkgoedbewaardzijngebleven.Pompeji isin79naChristus bedolvenonderasen
puinsteentjes tijdens deuitbarstingvande
Vesuvius.Herculaneum isop hetzelfde
moment bedektdooreenmoddersttoom.De
steden,enalleswaterleefde,zijn opdat
moment 'bevroren'en hebbenzichnooit
vetderontwikkeld.Zijbiedendanookeen
goedbeeldvandesituatieophet moment
vandeuitbarsting.
Hetisechtetovetdrevenomtezeggen
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datdestedengeheelintactzijn.Deschade
vandeaardbeving in62naChr.wasnogniet
geheelhetsteld.Voortshebbendeasenlava
schadeaangericht.Totslothebben deopgravingen vandeafgelopen 250jaar hun sporen
nagelaten. InPompeji iserbovendiende
complicatiedat hetwatetleidingnetwerd
vervangen ophetmoment datdeVesuvius
uitbatstte.Zowelhet oudealshet nieuwe
leidingnet ontbreken daaromgrotendeels.
Het bestaanvanOstiaisniet plotseling
afgesneden. Destad isongeveertien eeuwen
bewoondgeweest enisnaeenlangeperiode
vanvervaltegen hetjaat9ooverlaten.Wie
Ostiaondetzoekt,moet dus ondetscheid
maken tussen deoverblijfselen uit verschillendeperioden.Bovendien isdezestaddooi
hetvervalminder intactdandebeideandete

DewatertoreninPompeji

steden.Ondanks aldezemoeilijkheden is
Janseneringeslaagd omeenduidelijk beeld
teschetsen vande'natte infrastructuut' in
dedriesteden.

Grondwater
Tussendedriestedenbestaangroteverschillen in infrastructuut. Datbegintalmet
deoorsprongvanhet water.InPompeji lag
hetgrondwaterpeil zo'n30meteronder het
maaiveld.Het slaanvanputten wasdaardooreenkostbatezaak.InPompeji tteffen
wedanookalleenputten aanopplaatsen
waardeinvesteringzinvolwas,zoalsopenbareputten enbadhuizen.In Herculaneum
enOstialaghetgrondwaterpeil opzo'n
negenrespectievelijkdriemeterondermaaiveld.Hierzijn naarverhoudingdanookveel
meerputten geslagen.
Voorzoverbekendwasdekwaliteitvan
hetgrondwater goed.Hetwerd gedronken
engebruikt voorhetaanlengen van wijn.
Vanhetgrondwater inHerculaneum isvastgestelddat hetveelfluor bevat.WatOstia
betreft, weten wedathetgtondwater weinig
kalkbevatte.
Het aantalputten had invloed ophet
gebruik vanregenwater.DeRomeinen haddendevoorkeurvoorgrondwater.Ditis
immerspermanent aanwezig,terwijlzebij
regenwater afhankelijk waren vanderegenval,'sZomersvielernietaltijd voldoende
water.Duswaren cisternen noodzakelijk
voordeopslagvanregenwater.In Pompeji
wasgrondwater moeilijk toegankelijk. Hier
zijn danookveelcisternengevonden.In
Herculaneum warenerveelminder cister-

nen enbovendien warenzij kleiner.InOstia
zijn ergeengevonden.Grondwater washier
voldoende aanwezig.
InOstiaisnogeenanderebron gebruikt.
Destad ligtaandeTiber,éénvandegrootste
rivierenvanItalië.InRomewerddit water
gedronkengedurendedeeersteviereeuwen
datdestad bestond.Vermoedelijk dronken
debewonersvanOsriahetook,alisdaar tot
nu toegeenaanwijzing voorgevonden.
ZekerisdatdeTiberopeenzekermoment te
zeervervuild werddoor het afval enderiolen
vanRome.Toennaenkeleeeuwen het aantal
inwoners vanRometerugliep enhet leidingnetwerk vanOstia invervalraakte,zullende
bewoners vandezestad weerTiberwarer zijn
gaan drinken.

Waterleiding
Opeengegevenmoment werdeninPompeji,Herculaneum enOstia leidingnetwerkenaangelegd voordedistributievanwater.
Waaromditisgebeurd,isnietbekend.Denetwerkenvandedriestedenzijn minofmeer
gelijkvanopzet.Zijwerdengevoeddooraquaductendiewateraanvoerdenvanuit bronnen
indebergenenheuvelsbuitendestad.
Hetisniet bekend langswelkeroure het
water werdaangevoerd naar Pompeji.
Bekendisdaterindebergen ten noordoostenvanPompeji eenbron isvanwaaruit een
aquaduct liepnaarNapels,datwestelijk van
Pompeji ligt.Het ismogelijk datdezewaterleidingeenaftakking had naar Pompeji.
DezebronvoorzietNapelsookvandaagnog
van200tot300literwaterperseconde.Dit
wateriszeerkalkrijk.Datstemt overeen met
dekalkresten dieindeleidingen in Pompeji
zijn aangetroffen. Hetiszekerdat Pompeji

EenverdeektukmetvierdrinkwaterkraneninPompej

geenwaterkreegvanbronnen diegevoed
werdendoordeVesuvius.Dezebestaat vooraluit lavaenbevat bijna geenkalk.
Ookdebron dieHerculaneum voorzag,
isnier bekend.Hetzoudezelfde bron kunnenzijn alswaaropPompeji aangesloten
was.Aangeziendekalkafzerring in Herculaneumgeringer is,ishetechterdenkbaar dat
dezestad water uiteenanderebron kreeg.
Wegensdekalkishetuitgesloten datde
bronnen opdeVesuviusHerculaneum van
water voorzagen.
Deherkomsrvanherleidingwater in
Ostiaiswelbekend.Hetwater kwam uit
bronnen in heuvelsdie 14kilometeroostelijk vandestad liggen.Overde kwaliteitvan
hetwaterisweinigbekend.Welwetenwe
welktracéhetaquaduct volgde.Berekendis
dat hetdebiet hiervan 260lirerper seconde
moetzijn geweest.
Dedistributienetwerken vanPompeji en
Herculaneum enerzijds enOstia anderzijds
verronengroteverschillen.Het aquaduct
naarPompeji mondde uitineen hoofdverdeelwerk dat ophet hoogstepunt vande
stad lag.Het waterwerdverdeeld overdrie
hoofdleidingen diedesradinliepen.Deze
hebbeneendoorsnedevan0,24bij0,30
meter.Deverdelingverliepautomatisch en
werdnietdoor mensen aangestuurd. Het
debietbedroegongeveer45literperseconde.
InHerculaneum is(nog)geen hoofdverdeelwerkgevonden.

Watertorens
Pompeji enHerculaneum lagenopheuvels.Het hoogteverschil bedroeg33 respectievelijk 14,5meter.Deleidingen,verdeelstukken enkranenkondendedruk met

weerstaandiemetdezehoogtesgepaard
gaan.DusmoestendeRomeinseconstructeurseenmanier vindenomdedruk toteen
aanvaardbaar niveau terugtebrengen.
Daarvoorgebruikten zewatertorens.
Waterwerdvanhet hoofdverdeelwerk naar
openbakkenoptorensgeleid.Vanuitdebakkenliepen verschillendesoorten leidingen.
Vanuiteendeelvandetorens liepen hoofdleidingen naarandere,lagergelegen, watertorens.Eenander deelvandetorens stond
aanheteindevaneenhoofdleiding.Van
daaruitliepenuiteraardgeen hoofdleidingen.Andereleidingenvanuitdebakliepen
naardeafnemers vanleidingwarer.Totslot
had iederebakeenleidingwaaruit het water
konlopenalsdebakvolwas.
Dankzij dewatertorens wasdedruk in
hetdistributienetwerk vanPompeji nergens
hogerdandiewelkeveroorzaakt wordtdoor
eenwaterkolom vanvijftotzeven meter
hoog.InHerculaneum bedraagrdezedrie
totzevenmeter.InPompeji zijn r4watertorens aangetroffen.
Dewatertorens hadden almet aldiverse
functies. Zebeperktendedruk indeleidingenenzorgden vooreengoedeverdelingvan
dedruk inhetdistributienetwerk. Voorts
waren het verdeelpunten enoverlopenvoor
een overschotaanwater.Totslotkonviade
openbakken deluchtontsnappen dieviahet
hoofdverdeelwerk inhetnetwerk kwam.
Hetdistributienetwerk inOstiazieter
andersuit.Destad lagopvlakterrein.Het
maximale hoogteverschilbedroegslechts2,5
meter.Daardoorwasdedruk inhet distributienetwerk laaggenoegomhetzonder watertorens tekunnen stellen.InOstiaisgeen
hoofdverdeelwerk ofhoofdreservoir aangerroffen. Weliseengedeeltevande hoofdleidinggevondendiedoordestad liep.Deze
heefteendoorsnedevan0,20bij0,30meter.
Hoeherwarer verdeeld werdoverde
afnemers, isniergeheelduidelijk. Ondergrondseleidingenzijngevonden met aftakkingen eneenlodenverdeelcassette meteen
kraan.Verderwerdgebruikgemaakt van
bovengrondse bassins envangrorebovengrondsereservoirs vanwaaruir leidingen
naardeafnemers liepen.

Reservoirs
Denatuurlijke omstandigheden maaktendaternieraltijd voldoendewater werd
aangevoerd.Ditwerdopgelosrdoor reservoirsaan releggenbijdegebruikers,zoals
srraatfonteinen enbadhuizen,'sNachts
werdendezegevuld.Decombinatie vanhet
reservoirendeaanvoerzorgdenervoor dat
overdagvoldoendewaterbeschikbaarwas.
Ostiakendehetprobleemdardeaanvoer
viahetaquaduct tegeringwas.Daaromwerd
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Veelcisternen werdendangevuld dooroverloopwater van fonteinen.
InHerculaneum veranderde minder.De
meesteputten bleven ingebruik,maarnade
aanlegvanhet leidingnet werden nauwelijks nieuweaangelegd.Datgebeurdewelin
Ostia.Hetgrondwaterpeil laghier immers
hoog.Bovendien konhet leidingnetwerk
vaakniet voldoende water leveren.Eenalternatiefwas dus noodzakelijk.
EendrinkwaterreservoirinOstiawaaruitschuinnaar
benedendelodenwaterleidingenliepen.Rechtsonder
eenoverdektejonteiu.
detoevoernaardelenvandestad afwisselend
afgesloten. Ditwerd metbehulpvanreservoirsin huizenenbedrijven ondervangen.
Indederdeplaats warener noodreservoirs.Dezewerdengebruikt bij regelmatig
terugkerende onderbrekingen vandewateraanvoer,bijvoorbeeld als(eendeelvan)het
distributienetwerk uitvieltijdens reparaties.
Hiervoor warengrotereservoirsnodig.Deze
zijn alleeninPompejienOstiagevonden.
Totslotzijn erde seizoensfluctuaties.
Omdezeoptevangenzijn noggrotere reservoirsnodig.AlleeninOstiaiseenexemplaar
gevonden dat dezefunctie kan hebben
gehad.Deinhoud hiervanbedraagt720
kubieke meter.
Tussen destedenzijn overeenkomsten
enverschillen tezien watbetreft het aantal
endesoortaansluitingen ophet leidingnet.
Herculaneumteltminder straatfonteinen.
InPompeji enOstiazijn dezeaantallen min
ofmeergelijk, maar deopslagcapaciteit per
fontein isinOstiagemiddeld elfmaalgroter.
Verderwaren inbeidesteden acht badhuizenophetleidingnetwerk aangesloten.
Ostiakendeechterookachtbadhuizen die
vangrondwatergebruik maakten.
VerderzijnOstiarelatiefminderaansluitingengevondenvanwoningen, appartementencomplexenenbedrijvendaninPompeji.
Opvallendisookdatin deeerstestadvooral
bedrijven zijnaangesloteneninOstiavooral
woningen.Hetlaatstehangtsamenmethet
feitdatOstiaweinigopzichzelfstaandeprivé
woningenkende.Waaromhierjuistwelveel
bedrijvenwarenaangesloten,isnietbekend.

Verantwoordelijkheid
Deaanlegvandistributienetwerken had
gevolgenvoorhetgebruik vangrond-en
regenwater.InPompejizat het grondwater
zoalsgezegd diep.Putten konden deconcurrentiemethet leidingnetwerk dan ookniet
aanendemeeste putten werden gedempt.
Huizenzonderaansluitingophetnetbleven
regenwater opvangen enopslaan.Waserwel
eenaansluiting ophet net,danwerdhet nog
welopgevangen maar nietmeer opgeslagen.
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Watdeverantwoordelijkheid voor het
netwerkbetrefr, wasinPompejien Herculaneumdeoverheiddeeerstaangewezenevoor
deaanvoer naardestad enhet distributienetwerk totenmetdewatertorens aantoe.
Ookdedistributie vanhieruit waseenzaak
vandeoverheid,evenalsaanlegen onderhoudvande straatfonteinen.
InOstia haddenparticulieren veelmeer
devrije hand.Deoverheid zorgdevoorde
aanvoer vanwarer,dehoofdverdeling ende
hoofdleidingen indestad.Veelreservoirsen
lokaledistributieleidingenwarendaarentegenparticulier bezit.Hetverschilisterugte
voerenopdererreingesteldheid. Hetgeaccidenteerde terrein in Pompeji en Herculaneum vereisteeendeskundigeengecoördineerdeaanpak.Daartoewasdeoverheid
beter instaatdan particulieren.

Afvoer
Behalvedeaanvoermoestookde afvoer
vanwatergeregeld worden.Daarvoor
bestonden driemethoden:beerputten, riolenenafvoer viadestraten.Deeerstetwee
methoden werdengebruikt voorde afvoer
vantoiletten.Destraten verwerkten regenwaterenafvalwarer vanfonteinen enbaden.
Deomstandigheden inPompeji waren
gunstigvoorhetgebruik vanbeerputten.De

ondergrond wasdoorlaatbaar endegrondwaterstandwaslaag.Daardoorkondende
beerputten functioneren. OokinHerculaneum washetgrondwaterniveau laag.De
grond wasechter nieterg doorlaatbaar.
Daardoor wasernietzozeersprakevanbeerputten alswelvanreservoirsdievantijd tot
tijd geleegd moesten worden.Deaanlegvan
rioleringwasdan ookwelkom.InOstia
stond hetgrondwater dermate hoog,dat
beerputten niet konden functioneren. Deze
stad haddan ookhetmeest uitgebreide
rioolstelsel.
PompejienHerculaneum lagenopheuvels.Watervanfonteinen enbaden kon
daardoor vanzelfde stad uitstromen viade
straren.Ostia lagopvlakterreinmet bovendien inhetcentrum vandestadenkelelaaggelegengebieden.Hetrioolwasdanookde
enigemogelijkheid omwateraftevoeren.
Debadhuizen inPompeji en Herculaneum
leverdenteveelafvalwater omviadestraten
aftekunnen voeren.Dushadden deze
gebouwen ookeenaansluitingophetriool.
GemmaJansen isinmiddels bezigmet
eenvervolgonderzoek. Dit betreft dewatervoorziening in Efeze,eenIonischestad aan
dewestkust vanhet huidigeTurkije.Wegens
Griekseinvloedenzijnerverschillen metde
Romeinsesteden.Zozijn inEfeze terracotta
inplaatsvan loden leidingengebruikt.Vervolgonderzoek zaldusweerandere aspecten
vandeantiekewaterhuishouding aanhet
licht brengen,f"
Janvanden Berg
Hetboek'WatermdeRomeinsestad:PompejiHerculaneum-Ostia'(ISBN90-429-1118-2)van
Gemmajansenkost45euro.

Omhetregenwateringocdebanenteleiden,werdenblokkadesopgeworpen.Btj'hoogwater'kanmenovertweestenentochdroogaandeoverkantkomen(Pompeji).

