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Linge oudste rivier.
Volgens geologisch onderzoek van oude, kenmerkende zandsedimenten in het
rivierengebied bestond er vanaf ongeveer 700 v. Ch. een belangrijke aftak van de
Rijn bij Elst. Die rivier, die geldt als voorloper van de Linge, volgde een sterk
meanderend tracé waarvan de sedimenten zijn teruggevonden in onder meer
Herveld, Hien, Dodewaard, Druten, Ochten, Beneden-Leeuwen, Echteld en Wamel
en in het huidige gebied van de Doode Linge.
In ongeveer 200 tot 100 v.Ch. ontstond in de buurt van Kleef een nieuwe aftak van
de Rijn, in latere tijden door de Romeinen Vahalis genoemd, maar de Germanen
noemden haar Wôh, wat krom betekende. Tussen Loenen en Tiel volgde deze rivier
het tracé van de voorloper van de Linge, waarbij de bochten van de oudere rivier
werden afgesneden en een nieuwe bedding werd gevormd. Bij Tiel stortte de Waal
zich weer geheel in de sterk naar het Noorden afbuigende bedding van de Linge.
Die afbuiging werd veroorzaakt door de aanwezigheid van een harde geologische
laag van keileem bij Tiel. Op oude kaarten zijn de overblijfselen van die
geologische barrière in
de vorm van eilanden ter
hoogte van de stad, maar
ook in de stad, nog te
zien. Zo vormden het
Tolhuiskwartier en
mogelijk ook de Kleiberg
eilanden die ooit in de
Lingestroom lagen. De
naam van de Linge werd
in 893 voor het eerst
genoemd als Linguini,
dat het lage water zou
betekenen. Volgens
andere bron zou het dan
weer de Lange
betekenen.
Illustratie.uit Historische Atlas van het Rivierengebied
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Doorbraak Waal.
In de tijd dat de Waal ontstond was de Rijn nog de hoofdrivier met de breedste
stroombedding. In de derde en vierde eeuw kreeg de Waal door klimaatverandering
meer water en werd van lieverlede breder dan de Rijn, maar liep nog steeds via de
loop van de Linge. Omstreeks de Karolingische tijd of begin middeleeuwen
ontstond er een doorbraak naar het westen en kreeg de Waal zijn huidige loop. Die
doorbraak is ongetwijfeld ontstaan door de eroserende werking van de krachtige
rivierstroming op de scherpe buitenbocht. De mare gaat echter dat de laatste
doorsteek door menselijke handelen zou zijn veroorzaakt als gevolg van onmin met
het naaste dorp. Door het afgraven van de oever liet wraakzuchtig volk de rivier
over de grond van de buren stromen. Ter hoogte van Tiel bleef de Waal nog lange
tijd een ondiepte vertonen, die in droge tijden zelfs doorwaadbaar was en dikwijls
niet te passeren viel voor schepen met enige diepgang. Die voor schepen hinderlijke
ondiepte werd wel als het rack van Tiel aangeduid.
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Een kaart uit 1840 met twee vaargeulen waar de scheepvaart toen uit kon kiezen.
Beide vaarwegen waren echter bij laag water te ondiep voor stoomboten. De
ondiepte werd wel als het rack van Tiel aangeduid.

Vooral in latere tijden, toen de schepen alsmaar groter werden en de Linge haar rol
in de handelsvaart verloren had, werd er werk van gemaakt om de ontdiepte voor
Tiel op te ruimen. De in de Franse tijd opgerichte Rijkswaterstaat doet in de
beginjaren van de negentiende eeuw verwoede pogingen om de keileemdrempel
weg te baggeren met behulp van een speciaal daarvoor geconstrueerde reuze
baggerbeugel, die met een lier moest worden opgehaald. Blijkbaar heerste er nogal
wat achterdocht bij dit nogal conservatief ingestelde departement voor de veel
effectievere inzet van de toen al uitgevonden stoombaggermolen. Wellicht om die
reden werd het laatste Waaleiland, gelegen ter hoogte van de Bellevue, pas in de
tachtiger jaren van de negentiende eeuw met behulp van een stoombaggermolen
weggebaggerd. De baggerspecie werd daarbij benut voor de aanleg van de nieuwe
Waalkade, in het Tiels doorgaans de Kaoi genoemd, maar tegenwoordig wat
eigenaardig door deskundigen als de Waalplaat aangeduid.
Geboren handelsplaats.
De doorbraak van de Waal naar het westen betekende tevens de
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haastvanzelfsprekende opkomst van Tiel als handelsstad, die in de tiende en elfde
eeuw haar hoogtepunt bereikte.

Er was nu immers een viersprong van goed bevaarbare waterwegen ontstaan. Naar
het Oosten en Westen via de Waal, door Waal en Maas naar het Zuiden en naar het
Noorden via de Linge, de Soel en de Oude Rijn. Door ondermeer muntvondsten van
in Tiel geslagen munten, is aangetoond dat er een levendige handel moet zijn
geweest met de Oostzee landen en Scandinavie. Ook vond er een intensieve handel
plaats met langs de Rijn gelegen Duitse steden en met Engeland, terwijl de
binnenlandse handel met Utrechtse en Hollandse steden niet minder belangrijk moet
zijn geweest. De doorbraak van de Waal bracht echter ook een nadeel met zich mee;
de omgelegde stroming luidde tevens de verzanding van de Lingemonding in.
Bovendien wisten de Vikingers in 1006 de stad te bereiken en in brand te
steken.Maar het is niet zeker of de Vikingers Tiel via de Waal bereikten of vanaf de
Rijn via de Soel de Linge opvoeren.
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De oorsprong van de stad.
Waar Tiel als gemeenschap begon is niet eenduidig aan te wijzen.In de tuin achter
het gemeentekantoor zijn weliswaar inheemse bewoningsresten uit de Romeinse tijd
aangetroffen.
Illustratie uit Historische Atlas van het Rivierenland

Maar ook kan gewezen worden op het hoger gelegen Walburgkwartier,
tegenwoordig dan weer als Dominicuskwartier betiteld. De daar ooit aanwezige St
Walburgkerk, in 925 gebouwd op de
plaats van het Kalverbos, is echter
honderd jaar jonger dan de eerste
aanleg van de St. Maartenskerk.
Zeker is wel dat de St. Maartenskerk
zich wat meer in het centrum van
het toen bewoonde gebied bevond.
De St. Walburgkerk op de plaats van
het Kalverbos rond 1000.
Illustratue uit Tiel rond 1000
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De oever verlegt zich.
Archeologisch onderzoek heeft tot nu toe aangetoond dat de linkeroever van de
Linge in de eerste periode van de stad ongeveer langs de route Westluidensestraat,
Koornmarkt en Ambtmanstraat moet hebben gelegen. Beschoeiingen die zowel in
de Tolhuisstraat als de Borghgang werden aangetroffen leken in elkaars verlengde te
liggen en één complex te hebben gevormd. Ook werd duidelijk dat beschoeiingen
en steigers vanaf de lijn Westluidensestraat-Ambtmanstraat van lieverlede steeds
verder naar het Oosten werden verlegd, als gevolg van de verlanding van de rivier.

Illustratie uit Tiel rond 1000

Scheepsresten.
Bij de aanleg van de beschoeiingen werd veel gebruik gemaakt van scheepsresten.
Zo zijn er resten aangetroffen van rivieraken, maar ook van een deel van de boorden
van een volgens Vikingtraditie gebouwd zeewaardig schip. Dat schip bleek volgens
jaarringen onderzoek (kapdatum tussen 971 en 1008 bij Londen) in Engeland
gebouwd te zijn. Vikingschepen waren tamelijk solide, open boten, waarmee de
Scandinaviers zelfs de oceaan bevaarden en al in de vroege middeleeuwen zelfs
Groenland wisten te bereiken. Hun bouwwijze was blijkbaar een belangrijke
vernieuwing.
7

Vikingschip
Vikingboot revolutionair.
Van de Germanen is over scheepsbouw niet veel meer bekend dan dat zij zich
bedienden van uitgeholde boomstammen in de vorm van kano's, waarop de boorden
soms verhoogd werden door er planken op te zetten.
De Romeinen waren heel wat vakkundiger en hadden de Griekse
scheepsbouwtraditie overgenomen.
Romeinse zeewaardige schepen werden van buiten naar binnen gebouwd. Eerst
werden de planken met behulp van mallen op elkaar gezet, daarna werden de
spanten aangebracht met ijzeren nagels die door en door werden geslagen en aan de
binnenkant omgeslagen. Hoewel de boten geen platte bodem bezaten en er dus
sprake was van een kielboot, was de kiel toch wat rond, wat de boot minder stabiel
maakte voor een rollende beweging. Bovendien waren de ijzeren nagels bevattelijk
voor roestvorming, vooral in het zoute zeewater.
Het Vikingschip werd gebouwd van binnen naar buiten. Eerst werd een zware
kielbalk geplaatst, waarop de spanten werden aangebracht. De planken werden
vervolgens vanaf de kiel op de spanten aangebracht en overnaads geklonken
(gepandekseld), wat de waterdichtheid ten goede kwam.
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Reconstructietekening van een schip met kielbalk en overnaads geklonken boorden,
volgens de aan de Tolhuisstraat gevonden scheepsdelen.

Ook liep de kielbalk hoog door naar voor en achterschip. De beide uiteinden van de
kielbalk werden vervolgens via de mast getuid. Ten opzichte van de gladde
Romeins boot was de Viking door de uitstekend kielbalk stabieler voor rolbeweging
en ongetwijfeld ook minder leigierig.

Romeinsschip
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De kielbalk en overnaads met koperen of bronzen nagels koud geklonken planken
gaven meer stevigheid aan het schip t.o.v. de Romeinse boot, terwijl de hoog
doorlopende getuide kielbalk de Viking sterker maakte tegen het breken van de
boot. We kunnen dus stellen dat de Vikingboot sterk heeft bijgedragen in de
toename van de overzeese handel van die tijd. De vikingen steken dan ook als eerste
de oceaan over. In latere tijden evolueerde de Vikingboot tot de Kogge, wat het
handelsschip bij uitstek was in de tijd van het Hanzeverbond rond 1250. De Kogge,
waarmee men inmiddels bij de wind wist te laveren, was met een dek afgesloten en
had tevens een campagnedek, van waar het aan de achterzijde geplaatste roer, ook
een noviteit, werd bediend. Ook Tiel heeft deel uitgemaakt van het Hanzeverbond.
Aanvankelijk zelfstandig, maar later samen met Zaltbommel onder de vlag van
Nijmegen.

Handelsschip (Kogge) in de tijd van het Hanzeverbond rond 1200

Plein voorheen binnenhaven.
Nadat de verlanding van de Linge was opgerukt tot achter de lijn WeerstraatWaterstraat en waarschijnlijk de doorvaart ter plaatse van de latere afdamming al
goeddeels onmogelijk was geworden, ontstonden er drie verschillende havens. Aan
de Oliemolenwal tussen Korte Nieuwsteeg en Oliemolensteeg was een loswal
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aanwezig met een tredmolen kraan, waar de goederen via de Linge werden aan en
afgevoerd.

Impressie van de tredmolenkraan zoals deze aan de Oliemolenwal moet hebben gestaan. Foto Jan van Doesburg

Aan de rechteroever, die tot het oude dorp Zandwijk behoorde, bevond zich wat in
latere tijden de Oude Haven werd genoemd. Aan de linkeroever ontstond een grote
binnenhaven, die zich uitstrekte over wat nu het Plein heet en een over een deel van
de Varkensmarkt. Deze beide havens hadden geen verbinding meer met de Linge,
maar waren in feite Waalhavens geworden. Op de kaart van Blaeu valt te zien dat de
stadsmuur, lopend vanaf de Ruiterstraat, aansluit op de achterzijde van de panden
aan de Weerstraat. De panden aan de havenzijde van de Weerstraat waren bekend
als muurwoningen en hadden een weerbaarheidsfunctie, ook tegen hoog water.
Achter deze woningen was een brede kadestrook aanwezig, met wellicht hier en
daar ook een pakhuis. Tussen de muurhuizen door waren enkele smalle steegjes
aanwezig die het mogelijk maakte voor kruiers, slepers en zakkendragers, om de
scheepsvracht naar en van de binnenstad te vervoeren. Deze steegjes konden
ongetwijfeld vrij gemakkelijk gebarricadeerd worden in geval de stad zich in staat
van verdediging bevond.
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Plein 38
en 44

Deel van de kaart van Blaeu uit 1649 met de haven ter plaatse van het
tegenwoordige Plein en Oude Haven.

Aan de voorzijde van
de panden Plein 38-44
werd bij het
archeologisch
onderzoek na afbraak
van de oude panden nog
een deel van de
voormalige kademuur
van de binnenhaven
gevonden.
De binnenhaven, thans
het Plein, werd vanaf
1646 gedempt,
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waarschijnlijk van
lieverlede, want de
haven staat op de kaart
van Blaeu uit 1649 nog
als binnenhaven
ingetekend. De
Waterpoort bestaat dan
nog niet, maar zal
wellicht kort na het
dempen van de haven
zijn gebouwd.
Waarschijnlijk heeft er
dus nooit water door de
Waterpoort gestroomd,
tenzij misschien tijdens
rampzalig hoog water in
de Waal. Op de kaart van Rink uit 1836, staat de Waterpoort overigens nog
aangegeven als Kleibergsche Poort.

Deel uit de kaart van Rink uit 1836
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Zandwijk.
Aan de overzijde van de Linge. Op de rechteroever dus, bevond zich het dorp
Zandwijk. Dit dorp moet in grote mate hebben meegedeeld in de door de rivier
gebrachte voorspoed, maar bleef in groei toch achter bij het Tielse gebied.

Hypothetishe reconstructie van de bewoningsarealen in en rond Tiel (900-1050 na
Chr). A Grafelijke burcht; B Koopliedenwijk; C Overige wijken; D Rivier De Linge; E
Veronderstelde ligging eiland; F Kerk (1 St. Maarten, 2 St. Walburg, 3 St. Vincent, 4
Westeroyen); G Gereconstrueerde weg en H Gereconstrueerde gracht van de kaart
van J. van Deventer, 1557/1558; I Plangebied Tiel – Binnenheuvel.
Illustratie uit Tiel rond 1000
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De bebouwing van Zandwijk moet zich uitgestrekt hebben langs de oever, maar er
was toch ook van een dorpskern sprake. Die lag rond de Vincentiuskerk met
bijbehorend kerkhof, gelegen op de hoek van het Nachtegaalslaantje met de
Grotebrugse grintweg. Nog maar relatief kort geleden, rond 1931 werd het
Zandwijkse kerkhof in het geheel geruimd en tot bouwgrond bestemd.

Rechts op de foto zien we het monumentale smeedijzeren hekwerk bij het
Zandwijkse kerkhof zo rond 1925 .
Collectie Jan van Doesburg

Het monumentale smeedijzeren hekwerk werd herplaatst op het kerkhof aan de J.D.
van Leeuwenstraat en staat er ook nu nog. Het toegangshek is echter afkomstig van
een Variks landgoed.
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Foto Jan van Doesburg

Smeedijzeren hekwerk van het kerkhof a/d J.D. van Leeuwenstraat.

De kerk, gewijd aan Sint Vincentius, was toen al vele jaren eerder verdwenen.
Dat Zandwijk in die tijd lang geen onbelangrijke plaats was valt ook op te maken
uit het bezit van een eigen rechtbank.
Deze rechtbank was in de vol middeleeuwse tijden aanvankelijk gevestigd op de
plaats waar ooit Hotel De Roos heeft gestaan, dat is op de hoek van de Voorstad met
de Grotebrugse grintweg.
Hotel De Roos
Collectie Jan van Doesburg

Hotel De Roos
Collectie Jan van Doesburg
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Maar werd later, kort nadat ter plaatse de Linge werd afgedamd, verplaatst naar het
perceel waar zich tot 1970 nog café Het hof van Gelre bevond, toen Voorstad
nummer 17. Dit aldus vader Henk en dochter Dirma van Eck in hun verdienstelijk
geschrift Het Lingegebied in Praatjes en Plaatjes. Daarentegen was Huub van
Heijningen, die een diepgaande studie heeft gedaan naar de historie van panden en
percelen in de Tielse binnenstad, van mening dat de rechtbank zich aan de overzijde
van de straat bevond, ongeveer ter hoogte van het huidige pand van Bleijdestein.
Het geeft daarmee wel aan dat de dam, waarmee de Voorstad gevormd werd, in
ieder geval bij Zandwijk hoorde. Deze dam werd in 1304 aangelegd om reden van
gevaar voor overstroming. Dat de dam
met daarop de al van lieverlede
bebouwde percelen Zandwijks gebied
was, weerhield het Tielse stadsbestuur er
niet van om in omstreeks 1374 de
Zandwijkse Poort te bouwen en daarmee
de Voorstad, inclusief de Zandwijkse
rechtbank, binnen de Tielse vesting op te
nemen.
De Zandwijkse Poort werd in 1845, in
slechte staat verkerend, afgebroken.
In het huidige straat- werk zijn de
contouren van de poortfundamenten
aangegeven.

Tekening van architect Stoop in opdracht van Mr. Rinck in 1844
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Oude Haven.
De oude haven raakte door het alsmaar groter worden van de schepen van lieverlede
in onbruik. Rond 1895 was door de Rijkswaterstaat de nieuwe Waalhaven
aangelegd als vluchthaven voor doorgaande schepen op de Waal.

Collectie Jan van Doesburg

Grotere schepen, die niet meer terecht konden in de Oude Haven, hadden daar
tevens de mogelijkheid aan de nieuwe kade te laden en te lossen. In 1912 werd de
doorgang in de Echteldsedijk
naar de Oude Haven gedicht
en de haven zelf vanaf 1925
deels gedempt.
De Oude Haven was
verbonden met de Nieuwe
Haven. Over de doorgang lag
vanaf 1753 een op haal
bruggetje en sinds 1900 een
gewone brug.
Collectie Jan van Doesburg

18

Die demping werd uitgevoerd als werkverschaffingsproject, opgezet om de uit de
crisis van de dertiger jaren voortkomende werkeloosheid enigszins te bestrijden.
Het laatste deel van de Oude Haven werd direct na de oorlog volgestort met het
puin van de door granaatbeschietingen verwoeste binnenstad.

Dempen met puin van de oude haven in 1945

Collectie Jan van Doesburg

Eerste Lingedam.
Nog vóór de aanleg van de Lingedam in 1304, zou al in 1268 een dam gelegd zijn
in de Linge vanaf wat nu de Stationsstraat heet naar de oeverwal langs de Kijkuit.
Dit althans volgens het duo van Eck. Het tracé van de dam zou op de Voor de
Kijkuit zijn gelegen, hetgeen op de kaart van Jacob van Deventer, uit 1558, is
ingetekend. Bewijzen voor die stelling zijn er echter niet, terwijl de historische
kaarten in de details niet zeer betrouwbaar zijn. Hoewel er nog altijd door die dam
een onbelemmerde waterverbinding is tussen stadgracht en Doode Linge, moet deze
dam ook een doorvaart mogelijk hebben gelaten naar de kade aan de Oliemolenwal.
Volgens Huub van Heijningen zou er echter tot het eind van de negentiende eeuw
een ophaalbrugje hebben gelegen tussen de Stationsstraat en de Konijnenwal. De
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Pa en dochter van Eck beweren in hun geschrift dat er ook een haven was ontstaan
juist ten Noorden van die dam, in het gebied waar zich nu op de oorspronkelijke
Lingebodem het parkeerterrein met de onjuiste benaming Het Talud bevindt. Dat
was echter pas sinds 1761 het geval. Toen verordonneerde het Tielse stadsbestuur
‘Dat de algemene Legplaats voor de Aaken in de doode Lingen zal wezen in de kom
ter zijde van het huijs van A. Reuver, buiten de Buursche Poort.’ Hier is ook nog
steeds te zien hoe breed de bedding ooit was.

Collectie Jan van Doesburg

Kaart van Jacob van Deventer uit 1558, met in rood aangegeven de eerste dam in de
Doode Linge.

Het stroombed reikte vanaf waar nu het iele stroompje langs de voet van de
Lingedijk - Stationsstraat vloeit tot aan de oeverwal waarop het Vissersstraatje en de
Kijkuit liggen. Aan de zijde van de Oliemolenkade reikte de bedding vanaf die kade
tot de lijn Hoveniersweg en Hovenierslaantje.
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Die namen, evenals het Groenlandslaantje, geven aan dat het goed tuinieren was op
de rulle gronden van de drooggevallen rivierbodem.

Collectie Jan van Doesburg

Verbinding tussen gracht en Doode Linge nabij vogeleilandje aan de Voor de Kijkuit
volgens de situatie van omstreeks 1900.
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Luchtfoto.
In het laatste oorlogsjaar, op 21 februari 1945, om precies te zijn, werd door de
R.A.F. een luchtfoto van Tiel gemaakt. In die periode was Noord Nederland, door
de ligging van de frontlinie langs Waal en Rijn, afgesloten van de aanvoer van
Limburgse steenkool.
Als gevolg daarvan waren de stoomgemalen die het Lingewater op peil moesten
houden buiten werking. Het polder en kwelwater werd niet meer dan langs
natuurlijke weg afgevoerd en het water in de Doode Linge nam haar onbemalen peil
weer aan. Te zien valt hoe de oude bedding weer volledig wordt gevuld vanaf de
Lingedijk tot de oeverwal met het doodlopende Vissersstraatje. Ook over de Jacob
Cremerstraat vloeit het water en in de achtertuinen van de huizen aan de
stationsstraat. Aan de Zuid zijde van de Voor de Kijkuit, tussen de stadgracht en de
Hoveniersweg houden ze het evenmin droog. Op Kellen, toen nog een volledig
agrarisch gebied stroomt het water over de achtererven van woningen die juist op de
oeverwal zijn gebouwd.
.

Luchtfoto R.A.F.
Tiel 1945
Collectie Huub van Heiningen
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Collectie Huub van Heiningen

Verderop, waar de Doode Linge de Rivierenlandlaan kruist, maar niet zichtbaar op
de foto, is nog een steilwand aanwezig op rond de honderdveertig meter uit de
bestaande rivieroever, waaruit te lezen valt hoe de rivier ooit honderden meters
breder en heel wat meters hoger langs zijn oeverwal schuurde.
De gegraven Linge.
Het deel van De Linge vanaf Doornenburg tot aan de Doode Linge werd in de
dertiende of veertiende eeuw gegraven als afwateringskanaal.
Het maakt de Linge weliswaar tot de langste binnenlandse rivier van Nederland,
maar dat deel behoort niet tot de historische rivier die Linge heet.

Illustratie uit Historische Atlas van Rivierenland

Op een in de 18de eeuw in Frankrijk uitgegeven kaart over het stroomgebied v.d.
Maas, Waal, Rijn, Linge en IJssel, met gegevens over het Romeinse Rijk van ca. 70 na
Chr., staat de Linge als La Lingen aangegeven. De loop van de rivieren op de kaart is
echter van een latere datum.

Bijgewerkt 08-04-2022.
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Dit Boekje wordt u aangeboden door:

Waardevol Tiel

- Werkgroep
voor cultuurhistorie en leefomgeving.

Waardevol Tiel is als de voortzetting van de milieuwerkgroep Tiel een
vereniging die al zo’n zeven en veertig jaar aandacht vraagt voor het behoud
van cultuurhistorie en de kwaliteit van de leefomgeving in Tiel e.o.
Cultuurhistorie en de leefomgeving van Tiel staan voortdurend onder druk.
Monumentale panden, oude akkerstructuren, archeologisch waardevolle
terreinen verdwijnen of worden aangetast. De kwaliteit van het milieu, de
natuur en het landschap gaan ons aan het hart. Wij willen er voor zorgen dat
Tiel een stad blijft met haar eigen historische identiteit, in een groene
natuurlijke omgeving waar het goed toeven is. Uitgebreide informatie kunt u
vinden op onze website www.waardevoltiel.nl . Wilt u onze werkgroep
actief, moreel of financieel steunen, dan nodigen wij u van harte uit u via
onze site of onze penningmeester Ronald van Lith – Meidoornstraat 12
4001ZE Tiel - Tel: 0344-612328 – e-mail: rhvanlith@gmail.com. op te geven
als lid of donateur van Waardevol Tiel. De contributie is € 12,00 per jaar.
Overigens zijn onze vergaderingen openbaar (eerste donderdag van de maand 19.30 u.)
.
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