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Inleiding

In opdracht van de Gemeente Neder-Betuwe heeft Alterra een beperkt bodemkundig en
literatuuronderzoek verricht naar de ligging van de middeleeuwse haven van Opheusden
rond de Dorpsstraat. 

De Opheusdense binnen- en buitenhaven
Tijdens de sloop van enkele gebouwen bij garage Van Suilichem in 1998 kwam bij
graafwerkzaamheden delen van een houten beschoeiing te voorschijn. Jager en Potjer
(2001, p. 113) brengen deze vondst in verband met de aanwezigheid van de middel-
eeuwse binnenhaven aan de westzijde van de Capelstraat (nu Dorpsstraat) die tot aan
het gemeentehuis zou hebben doorgelopen. Ook wijzen bovengenoemde auteurs op
een watergang, die I. van Geelkercken in 1668 op de kaart van de 'Manensche Weert
ende Koningsweert' heeft weergegeven. Deze watergang zou de buitenhaven van
Opheusden zijn geweest. In de bronnen is vrijwel niets bekend over een eventuele haven
van Opheusden. Wel wordt in het oud-rechterlijk archief  van Nederbetuwe in de 18e
eeuw melding gemaakt van een 'Lingevaart', 'Vaart van Heusden' en 'Vaart' (Jager en
Potjer 2001, p. 113) en een haven in de uiterwaarden (Jager en Potjer i.v.).

Achtergrond van het onderzoek
Op 28 september j.l. verrichtten we (medewerkers van Alterra) aanvullende veldwerk
naar de ligging van een voormalige bandijk van Opheusden in het kader van het dijkver-
zwaringsproject van het waterschap Rivierenland. Tijdens het veldbezoek bleek de
reconstructie van de Dorpsstraat nog in volle gang. Met de wetenschap dat hier ergens
sprake is geweest van een middeleeuwse haven, hebben we 's middags twee boringen
verricht om een indruk te krijgen van de samenstelling van de ondergrond van de
Dorpstraat. De uitkomsten van beide boringen vormde voor P. Kegelaar van de
gemeente Neder-Betuwe aanleiding om -voor zover dat nog mogelijk was  - een beperkt
aanvullend onderzoek te verrichten. De opdracht werd op 6 oktober per E-mail ver-
strekt Het onderzoek is uitgevoerd door J.R. Mulder, waarvan de resultaten zijn vastge-
legd in dit briefadvies.

Bij het onderzoek hebben we van diverse zijde medewerking gekregen, namelijk:
- Aannemersbedrijf Midden-Betuwe;
- De families Meijering (Dorpsstraat 10 en 13); 
- De heer Van Zetten (Dorpsstraat 8);
- De heer F. Schuurman en Menno Potjer van de Historische Kring Kesteren e.o. 
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We hebben in totaal 10 boringen verricht (afb. 1), zowel ter plaatse van de Dorpsstraat
als in de voor- en achtertuinen van enkele, aangrenzende huizen (nr. 8, 10, 12 en 13).
Op 7 plekken konden we dieper boren dan 1,50 m - mv. Op 3 plekken was het niet
mogelijk om dieper dan 0,6 m - mv. te boren vanwege de aanwezigheid van puin- of
grindlagen. Van 7 boringen (>1,50 m - mv.) hebben we een profielschets gemaakt (zie
bijlage 1)  De textuur (lutumgehalte, zandgrofheid) en het organische stofgehalte van de
klei - en zandlagen zijn geschat. Met zoutzuur is de kalkrijkdom van het materiaal vast-
gesteld en in de boorstaat in drie klassen weergegeven: 1 kalkloos, 2 kalkarm en 3 kal-
krijk. Verder is gelet op:
- de aard van het materiaal;
- de homogeniteit van het materiaal;
- eventuele verkleuringen van het materiaal;
- de aanwezigheid van archeologica;
- de aanwezigheid van puin, grind enzovoort;
- de aanwezigheid van houtresten.

Vóór en na het veldwerk hebben we enkele oude en recente kaarten, foto's en luchtfo-
to's en literatuur verzameld en bestudeerd om inzicht te krijgen in de opbouw van het
gebied rond de Dorpsstaat. 

Methode

Afb.1. Overzichtskaart met de plaats en nummer van de boringen

1 2
3

4 7

8

9
10

56
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Resultaten en interpretatie

Binnenhaven 
Uit het booronderzoek blijkt dat de diepere ondergrond van de Dorpsstraat van
Opheusden en directe omgeving uit beddingmateriaal/verlandingsklei bestaat (bijlage 1,
boring 1, 2, 3, en 4). We hebben hier vrijwel zeker te maken met een oude Rijnbedding
die in de pré-historie actief was (Mulder en Brouwer 1991). De oeverwallen van dit sys-
teem zijn aan weerszijden van de Hamsestraat duidelijk te herkennen. Nadat de Rijn zijn
loop in de Middeleeuwen naar het noordwesten verlegde, verlandde de oude bedding
geleidelijk. 

De Heusdenaren hebben de restbedding gebruikt om er een watergang in te graven
eventueel voor de afwatering van het gebied op de Rijn en/of  als haven. Wanneer dit
heeft plaatsgevonden weten we niet, maar waarschijnlijk al tijdens de grootscheepse
ontginning van de Betuwe omstreeks 1000 na Chr. Bij de graafwerkzaamheden voor de
aansluiting van de riolering in de Dorpsstraat (huisnr. 12) kwam een behoorlijke hoeveel-
heid 2 tot 3 cm dikke takken naar boven. De takken waren aan één zijde aangepunt.
We weten niet hoe diep de takken hebben gezeten en evenmin wanneer ze zijn aange-
bracht. In ieder geval hebben we vrijwel zeker met de resten van een oude beschoeiing
te maken. De beschoeiing kan zowel voor de bescherming van de oevers van een wete-
ring als voor die van een haven zijn gebruikt.    

Uit het booronderzoek blijkt dat de watergang ten minste 5 meter breed is geweest,
even breed als de huidige Dorpsstraat. Onder de trottoirs konden we niet boren. Het is
mogelijk dat de watergang breder was. Een breedte van 5 m of meer is fors voor een
gewone afwateringssloot en dit pleit voor een haven. Jager en Potjer (2001) veronder-
stellen dat de haven zich tot het gemeentehuis heeft uitgestrekt. We hebben dit niet
kunnen nagaan, omdat dat deel van de Dorpsstraat tijdens booronderzoek al weer was
beklinkerd. 

De aangrenzende huizen inclusief de voortuinen liggen hoger dan de Dorpsstraat en de
achtertuinen van de aangrenzende huizen. Vermoedelijk hebben we te maken met de
restanten van begeleidende kaden van de watergang. Het bodemkundige bewijs ont-
breekt echter, omdat we maar tot 60 cm - mv. konden boren vanwege de aanwezigheid
van puin- en grindlagen (afb. 1, boring 5, 8, 9 en 10). Het profiel van boring 7 was tot
190 cm met recent materiaal opgehoogd (bijl. 1). De meeste bewoners hebben de

grond pal achter hun woning in de loop van de twintigste eeuw opgehoogd (uitbreiding
erf of aanbouw bijkeuken etc.). Dit geeft een vertekend beeld van de breedte van de
kaden.  
In de 16e eeuw is al sprake van de Capelstraat op de plaats van de huidige
Dorpsstraat. Vóór die tijd moet de watergang zijn verland en gedempt. De bovenste vul-
ling bestaat uit geroerde, donkergrijze, humeuze, met grof zand vermengde zavel en
klei, waarin puinresten en scherfjes voorkomen. Met dit materiaal is de watergang
gedempt. Omdat de donkergrijze verlandingsklei eronder vrij slap is en wat scherfjes
bevat, lijkt het erop dat dit materiaal na de bedijking in de loop der tijd is afgezet tij-
dens veel regenval, dijkdoorbraken etc.(verspoeld materiaal). Het onderste verlandings-
materiaal is vrij stevig, wat duidt op beddingklei, die ver vóór de bedijking bij hoge
Rijnstanden is afgezet.

Opmerkelijk is de uitkomst van boringnummer 6 (bijl. 1; afb. 1) in de achtertuin van de
fam. Meijering (huisnr 13). De bovengrond bestaat uit een 35 cm dikke laag recent
opgebracht materiaal, waaronder zich een 60 cm dikke natuurlijke laag lichtgrijsbruine,
iets roestige, zandige zavel bevindt. Daaronder bevindt zich een laag compacte zware
beddingklei, die naar beneden toe lichter wordt. Kennelijk is de laagte van de verlande
Rijnbedding door een of meerdere overstromingen vóór de bedijking of door een dijk-
doorbraak ergens aan de westzijde van de voormalige watergang volgeschoten met
zandige zavel. Dergelijk materiaal hebben we niet in de opvulling van de watergang aan-
getroffen, evenmin aan de oostzijde in de achtertuin van de heer Van Zetten (huisnr 12).
De kade heeft kennelijk het overstromingswater vanuit het westen gekeerd. 

Buitenhaven
Op de kaart van Van Geelkercken uit 1668 (afb. 2a) is een vrij brede watergang van de
verzande Rijn naar de dijk aangegeven. De watergang maakt een lichte knik naar de
Dorpsstraat, waar hij feilloos op aansluit (afb. 2b). In 1761 is sprake van de haven van
Opheusden, waarlangs aan de westzijde zich de Steedijk of Steegdijk bevond (Jager en
Potjer i.v.). Hierlangs hebben de schippers hun Rijnschepen  afgemeerd. Na het laden
en lossen hebben ze ongetwijfeld 'De Zwaan' van Peter Rutger aangedaan. Mogelijk
heeft aan de oostzijde van de haven ook een kade of dijk gelegen. Hierop zou wellicht
de 'De Zwaan' zijn gebouwd. Dit zou weer prachtig aansluiten op de binnenhaven van
Opheusden.



Volgens de kaart van Beijerinck (afb. 3) lag de buitenhaven in 1778 nog open. Op de
verpondingskaart van 1808 (afb. 4) blijkt de buitenhaven verland en in cultuur gebracht
te zijn. De sloot pal ten westen van Van Dam Woninginrichting die naar de Rijnstrang
toe loopt, ligt in een smalle laagte en is een relict van de voormalige buitenhaven. De
sloot is aan weerszijden begroeid met riet. We hebben (nog) geen aanwijzingen gevon-
den voor de aanwezigheid van kaden langs de buitenhaven. . 
Uit het dijkonderzoek van Opheusden (Mulder en Franzen i.v.) blijkt, dat de Rijn in de

Late Middeleeuwen zich steeds meer richting Opheusden uitbochtte. Hierdoor waren de
Heusdenaren al vóór 1500 gedwongen hun bandijk uit de 13e eeuw te verleggen. Dit is
gebeurd vanaf ongeveer de Spees tot aan boerderij de Keij. De buitenhaven heeft dus
eertijds binnendijks gelegen. De toenmalige dijk evenals de teruggelegde dijk zijn waar-
schijnlijk voorzien geweest van een schutsluis. Na de afsnijding van de Rijnbocht langs
Opheusden, waardoor de Maneswaard ontstond, was scheepvaart in de verzande
Rijnbedding op den duur niet meer mogelijk. Uiteindelijk verlandde ook de buitenhaven. 
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Afb.2a  Kaart van Isaac van Geelkercken uit 1668 met de buitenhaven Afb.2b Kaart van Isaac van Geelkercken met  De Zwaan (‘Peter Rutgers’) en de Capelstraat
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Afb.3   Kaart van Beijerinck uit 1778 Afb.4   Deel van de verpondingskaart van Opheusden uit 1808
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Afb.5.  Deel van de kadastrale kaart uit 1832 Afb.6. Deel van de rivierkaart uit circa 1870
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Afb.7. Luchtfoto van Opheusden uit 1939 
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Uit het boor- en literatuuronderzoek blijkt dat de Dorpsstraat van Opheusden  aanvankelijk
deel heeft uitgemaakt van een restbedding van de Rijn. Waarschijnlijk al in de 10e/11e eeuw
is hierin een watergang gegraven, die ten minste 5 m breed was en die aan weerszijden was
voorzien van kaden. De  watergang is op diverse plaatsen beschoeid geweest. De kans is
groot dat we te maken hebben met de middeleeuwse binnenhaven van Opheusden, die aan-
vankelijk in open verbinding met de Rijn moet hebben gestaan. In de 13e eeuw is het gebied
bedijkt, waardoor de haven binnendijks kwam te liggen en die waarschijnlijk via een schut-
sluis met de Rijn in verbinding stond. Na de dijkverlegging (van vóór 1500) ontstond de bui-
tenhaven van Opheusden met aan de westzijde begrensd door een kade, de Steedijk of
Steegdijk. De buitenhaven is aan het eind van de achttiende eeuw verland. De binnenhaven
moet ergens op het eind van de middeleeuwen zijn gedempt. Op de voormalige kaden aan
weerszijden van de gedempte haven werd flink gebouwd (afb. 5 en 6) en kwam de
Capelstraat kwam tot stand. Afbeelding 7 geeft de situatie van Opheusden in 1939 weer.    

Conclusie
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Foto's van de Dorpsstraat tussen circa 1900 en 1960 
(uit de collectie van het AIC te Kesteren)
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Boorstaten
Voor plaats en nummer zie afb. 1

Datum: 28-9-2005
Lokatie: Dorpstraat  (westzijde) 
Boring: 1 
Profieltype: opgehoogd op verlandingsklei 

Diepte in hori- org. lutum M50 Ca opmerkingen
cm-mv zon st(%) (%)

0 65 1A+C 1 20 220 3 dgr, heterogeen met zand 
65 95 1AC 2 20 3 dgr, met puinresten en scherven
95 160 2AC 4 20 3 dgr, vrij slap, weinig scherfjes  

160 200 2Cgr 2 14 3 gr gevlekt, beddingmateriaal
200 220 2Cr 11 3 gr  vrij slap, gelaagd met zandlensjes

Datum: 28-9-2005
Lokatie: Dorpstraat  (oostzijde) 
Boring: 2 
Profieltype: opgehoogd op verlandingsklei 

Diepte in hori- org. lutum M50 Ca opmerkingen
cm-mv zon st(%) (%)

0 80 1A+C 2 20 220 3 dgr, heterogeen met zand 
80 100 1AC 2 20 3 dgr, met puinresten en scherven

100 170 2AC 4 20 3 dgr, vrij slap, weinig scherfjes  
170 220 2Cgr 1 14 3 gr  beddingmateriaal
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Bijlage 1



Datum: 28-9-2005
Lokatie: Achtertuin huisnr 12
Boring: 3 
Profieltype: opgehoogd op restbedding 

Diepte in hori- org. lutum M50 Ca opmerkingen
cm-mv zon st(%) (%)

0 65 1A+C 1 20 220 3 dgr, heterogeen met zand 
65 200 1AC 2 20 3 dgr, restbedding, heterogeen , slap     

Datum: 10-10-2005
Lokatie: Dorpsstraat (westzijde tgenover nr 12) 
Boring: 4 
Profieltype: opgehoogd op verlandingsklei 

Dieptein hori- org. lutum M50 Ca opmerkingen
cm-mv zon st(%) (%)

0 65 1A+C 1 20 220 3 dgr, heterogeen met zand 
65 110 1AC 2 20 220 3 dgr, met puinresten en scherven

110 170 2AC 4 27 3 dgr, vrij stevig, weinig scherfjes  
170 200 2Cgr 2 22 3 gr gevlekt, beddingmateriaal   

Datum: 10-10-2005
Lokatie: Voortuin (huisnr 13) 
Boring: 5
Profieltype: opgehoogd (kade?)

Diepte in hori- org. lutum M50 Ca opmerkingen
cm-mv zon st(%) (%)

0 75 1A+C 1 15 250 3 grbr, grof zand, grind en puin
75 115 1Cg 15 220 3 grbr, gelaagd opgehoogd
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Datum: 10-10-2005
Lokatie: Achtertuin (huisnr 13) 
Boring: 6
Profieltype: opgehoogd op afzetting op restbedding

Diepte in hori- org. lutum M50 Ca opmerkingen
cm-mv zon st(%) (%)

0 45 1AC 1 10 170 3 dgr, opgebrachte tuingrond 
45 70 2A +Cg 14 3 grbr gevlekt , geroerde grond

0 180 3Cg1 11 180 3 lgrbr, roestvlekken,
180 240 3Cg 40 1 gr veel roest, compact, bedding
240 270 3Cgr 30 2 gr veel roest, bedding

Datum: 10-10-2005
Lokatie: Voortuin (huisnr 12) 
Boring: 7
Profieltype: opgehoogd 

Diepte in hori- org. lutum M50 Ca opmerkingen
cm-mv zon st(%) (%)

0 100 1A+C 1 11 220 3 grbr, grof zand, grind en puin
100 190 2Cg 1 220 3 blgr grof zand, op rioolbuis?
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