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Ten geleide
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is een landelijk opgezet
project met het doel om in betrekkelijk korte tijd - 5 jaar - een
inventarisatie te verkrijgen van bouwkunst en stedebouw uit de periode
1850-1940. De uitvoering van het project wordt verzorgd door de provincies. In Gelderland heeft de provincie de Stichting MIP-Gelderland
opgericht, die belast is met de uitvoering van het project.
In Gelderland wordt het MIP uitgevoerd conform de Gelderse streekplanindeling: Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en Rivierenland.
Binnen deze inventarisatiegebieden wordt per gemeente geïnventariseerd.
Het eindprodukt, waarover de gemeenten de beschikking krijgen, bestaat
uit 3 rapporten, te weten een regiobeschrijving, een gemeentebeschrijving
en een inventarisatierapport.
In de reqiobeschrijvinq wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van
ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke kwaliteit,
i.c. bouwkundige en stedebouwkundige karakteristieken, uit de periode
1850-1940 in het inventarisatiegebied. Het betreft veelal ontwikkelingen
en karakteristieken die behalve van lokaal belang ook een boven-lokaal
belang vertegenwoordigen.
In de qemeentebeschrijving, die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobeschrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografische, sociaal-economische, bouwkundige en stedebouwkundige ontwikkelingen
uit de periode 1850-1940 weergegeven.
In dit verband dient hoofdstuk 4.5. Karakterisering geïnventariseerde
bebouwing afzonderlijk te worden genoemd. Het betreft een hoofdstuk dat
als "schakel" fungeert tussen het beschrijvende en het inventarisatiegedeelte, te weten het inventarisatierapport.
Het inventarisatierapport voorziet in een beknopte weergave per gemeente
van de gebouwde omgeving uit de periode 1850-1940 in de vorm van objecten
en complexen op basis van de uitgewerkte MlP-formulieren.
Hoewel de 3 rapporten afzonderlijk kunnen worden gelezen, verdient het
aanbeveling het inventarisatiegedeelte niet los te zien van het beschrijvende gedeelte en omgekeerd.
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Bij schrijven d.d. 21 september 1989 - nr. WZ89.59395 - WZ/CE404 is de
provincie Gelderland accoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst,
zoals opgesteld van rijkswege bij schrijven d.d. 11 augustus 1989, nr. U172.612, inzake de uitvoering van het Monumenten Inventarisatie Project
:
in Gelderland.
.
In artikel 8 van bedoelde overeenkomst is het gebruik van de eindprodukten geregeld. Dit artikel luidt als volgt:
"Artikel 8. Gebruik eindprodukten
1.
De Provincie is evenals de Rijksdienst ook nadat de eindprodukten
als bedoeld in artikel 1, leden a t/m e (*) zijn opgeleverd
gerechtigd deze eindprodukten, geheel of gedeeltelijk voor eigen
gebruik aan te wenden, te vermenigvuldigen of te publiceren, dan
wel, al dan niet tegen financiële vergoeding, voor gebruik aan
derden beschikbaar te stellen.
2.
De Provincie maakt met derden die zij bij de uitvoering van het
Project betrekt zodanige afspraken, dat hen niet de bevoegdheid
toekomt, bv. door een beroep op hun toebehorende auteursrechten,
in het in het eerste lid omschreven gebruik, geheel of gedeeltelijk te beletten of te belemmeren.
3.
De Rijksdienst en de Provincie bevorderen de totstandkoming van
openbare publicaties over jongere bouwkunst en stedebouw uit de
periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog."

Wij verzoeken u bij het gebruik van de eindprodukten de geraadpleegde
bron(nen) te vermelden.
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1.

INLEIDING
De gemeente Tiel bevindt zich in het inventarisatiegebied Rivierenland en heeft een oppervlakte van 3.260 hectare. De gemeente Tiel
bestaat uit de hoofdkern Tiel, alsmede de kernen Kapel-Avezaath en
Wadenoyen (zie afbeelding 1 ) .
In 1956 zijn de gemeenten Tiel en een gedeelte van Wadenoyen en het
dorp Drumpt samengevoegd tot de gemeente Tiel. Tevens hebben
grenswijzigingen plaatsgevonden met de gemeente Echteld, na de aanleg
van het Amsterdam Rijnkanaal (zie afbeelding 2). Bij de gemeentelijke
herindeling in 1978 hebben grenswijzigingen plaatsgevonden met de
gemeenten Buren en Neerijnen. Daarbij werden onder meer de rest van
het dorp Wadenoyen, Kapel-Avezaath, Bergakker en Zennewijnen aan de
gemeente Tiel toegevoegd, terwijl het gedeelte ten noordoosten van het
Amsterdam Rijnkanaal aan de gemeente Buren is afgestaan. Dit kanaal
vormt thans de oostgrens van de gemeente Tiel. De zuidoostgrens wordt
gevormd door de Waal. De noordwestgrens van de gemeente Tiel valt
gedeeltelijk samen met de Linge en gedeeltelijk met de A15. De
gemeente Tiel grenst aan de gemeenten Neerijnen, Geldermalsen, Buren,
Echteld en West Maas en Waal.
De gemeente Tiel groeide in de periode 1850-1940 uit tot een
industriegemeente, waarin de metaalwarenindustrie en de voedingsmiddelenindustrie (met name fruitverwerking) een hoofdrol speelden.
Daarnaast heeft Tiel zich verder ontwikkeld tot regionaal centrum in
de Neder-Betuwe.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Tiel 32.001 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Tiel in 1865
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Afbeelding la
Gemeente Wadenoyen in 1867
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Afbeelding lb
Gemeente Zoelen in 1866
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Afbeelding 2
Grenswijzigingen gemeente TieL 1865-1990
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BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende de Saale-ijstijd (± 200.000-120.000 v. Chr.) drong landijs
vanuit het noorden de dalen van de grote rivieren binnen. Daardoor
werd de loop van Rijn en Maas naar het westen afgebogen. In de daarop
volgende ijstijd, het Weichselien dat ca. 70.000 jaar v. Chr begon,
ontstond een vlechtend riviersysteem met een patroon van zich
vertakkende en samenkomende geulen. Omstreeks 10.000 jaar v. Chr.
begon het Holoceen en werd het geleidelijk warmer. Naarmate het
klimaat verbeterde en het vegetatiedek meer gesloten werd, voerden de
rivieren steeds minder sediment aan, waardoor zich enkele hoofdgeulen
in de eigen afzettingen begonnen in te snijden. Gaandeweg ontstond
een oeverwallen/stroomruggen- en kommensysteem, met zavel en lichte
klei op de ruggen, en veen en zware klei in de kommen (zie afbeelding
3 ) . Het patroon van de stroomruggen en kommen werd gefixeerd door de
aanleg van de eerste dijken, die in de 10e en lle eeuw na Chr. heeft
plaatsgevonden. Tussen rivier en dijk ontwikkelden zich nadien
uiterwaarden.
Tot aan de afdamming in de 13e eeuw vormde de Linge een van de
belangrijkste rivieren in de Neder-Betuwe. Langs de Linge en de Doode
Linge ligt jonge rivierklei.
Afbeelding 3
Geomorfologische kaart gemeente Tiel
-i 1 K M
uiterwaarden met jonge rivierklei
stroomruggen met zavel en lichte klei
kommen met zware klei
Lingedal met jonge rivierklei
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de
uiterwaarden, de stroomruggen, de komgronden en het Lingedal. De
uiterwaarden waren hoofdzakelijk als grasland in gebruik. Tevens
hebben steenfabrieken van de jonge rivierklei in de uiterwaarden
gebruik gemaakt. De stroomruggen waren hoofdzakelijk als bouwland in
gebruik, ofschoon de lager gelegen gedeelten ook als grasland benut
werden. Op de akkers werden vooral tarwe, aardappelen en in toenemende
mate haver en suikerbieten geteeld. Veel oude weidegebieden ten westen
van Tiel waren in de eerste helft van de 19e eeuw gescheurd ten
behoeve van de aardappelteelt. Op de hoger gelegen gedeelten van de
stroomruggen werden boomgaarden aangelegd. De komgronden en het
Lingedal - en het dal van de Doode Linge - waren vooral als grasland
in gebruik.
Van oudsher is de Linge een van de belangrijkste schakels in het
afwateringsstelsel in de Neder-Betuwe. Ook na de afdamming van het
gedeelte tussen Tiel en Drumpt in de 13e eeuw bleef de Linge deze
functie behouden. De belangrijkste weteringen, zoals de Bovenste
Zennewijnensche Wetering, zijn op de Linge aangesloten. De Linge gaat
onder het Amsterdam Rijnkanaal (1952) door. Het Inundatiekanaal werd
na 1865 aangelegd. In beide kanalen zijn sluizen gebouwd. Ten noorden
van de Laan van Westroyen ligt de afgedamde Doode Linge die bij Zoelen
in de Linge uitkomt.
Alle in de gemeente Tiel gelegen nederzettingen zijn ontstaan op de
stroomruggen. In de nederzettingsstructuur van Passewaay, Zennewijnen,
Wadenoyen, Kapel-Avezaath, Bergakker, Drumpt en Zandwijk komt de
langgerekte lineaire structuur van de nederzetting overeen met de
richting van de ruggen. Blokvormige verkaveling overheerst. Regelmatig
tusssen de stroomruggen; onregelmatig op de stroomruggen. Strookvormige verkaveling wordt aangetroffen in de lager gelegen delen. Tiel
is ontstaan nabij een samenkomst van drie, in de Late Middeleeuwen
belangrijke waterwegen: Waal, Linge en Zoel. De oude stad Tiel is
ontstaan op de westelijke oever van de Linge en niet zozeer op een
stroomrug langs de Waal.
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3.

INFRASTRUCTUUR
Tiel vormde reeds in de Vroege Middeleeuwen een handelscentrum langs
de Waal en de Linge (thans Doode Linge). In en na de Karolingische
Tijd gebruikten handelsreizigers de wegen naar Nijmegen (via het veer
bij Wamel; thans nog in gebruik), Dorestad en Utrecht. Vanaf de 13e
eeuw bestonden contacten met Culemborg, welke in de 18e eeuw onder
meer resulteerde in de verbetering van de Tielse Zandweg, van Tiel
naar Culemborg. Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw werd de
route Utrecht-Tiel-Nijmegen verhard. Afgezien van deze hoofdwegen
geven ook de Laat Middeleeuwse dijken langs Waal en Linge structuur
aan het wegennet in de gemeente Tiel.
De ligging aan waterwegen schiep een belangrijke voorwaarde voor de
internationale handelscontacten van Tiel. Als gevolg van de toenemende
afvoer van Rijnwater via de Waal en het afdammen van de Linge in de
13e eeuw, nam de betekenis van de Linge als waterweg snel af. De Zoel
verzandde. Sindsdien werd de Waal de belangrijkste waterweg voor Tiel.
Bij hoge waterstanden van de Waal kan het Waalwater via het
Inundatiekanaal in de Linge worden gesluisd.
Sinds 1882 ligt Tiel aan de spoorlijn Elst-Geldermalsen. Reeds in 1938
werd het station te Wadenoyen gesloten. Tussen 1906 en 1918 reed de
stoomtram van Tiel via Drumpt naar Buren en Culemborg. In 1924 begon
op dit traject de Eerste Tielsche Automobiel Onderneming (ETAO) te
rijden, spoedig gevolgd door de Algemene Transport Onderneming (ATO;
tot 1935) .
In 1855 werd in Tiel een gasfabriek opgericht. Vanaf 1890 is in Tiel
een watertoren in gebruik, herbouwd in 1946.
In 1913 werd Tiel aangesloten op de electriciteitscentrale van de stad
Nijmegen, later deel uitmakend van de P.G.E.M.
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Afbeelding 4
Belangrijkste wegen gemeente Tiel omstreeks 1910
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4.

NEDERZETTINGENSTRUCTUUR

4.1.

Algemeen
Reeds in de 7e eeuw werd Tiel vermeld als havennederzetting. Het
rijkstol bij Tiel vormde tot 1174 een van de belangrijkste tollen.
Tevens bezat Tiel muntrecht. In de 10e eeuw was Tiel een van de
belangrijkste handelssteden in het laaggelegen Nederland, vanwege de
ligging aan drie waterwegen. Na de plundering van Dorestad in de 9e
eeuw namen Tiel en Deventer de handelsfunctie van Dorestad over.
Hieraan waren stedelijke rechten verbonden. In de 12e eeuw is sprake
van stadsrechten. Tiel zou daarmee de stad in Gelderland zijn die de
oudste stadsrechten kreeg. In de 13e eeuw zou Tiel ommuurd zijn. In
1339 kwam Tiel bij Gelderland. Onduidelijk is of Tiel in de 14e of 15e
eeuw lid is geweest van het Hanzeverbond. In de Late Middeleeuwen
begon de internationale handelsfunctie (Engeland) van Tiel te
verminderen als gevolg van de toenemende concurrentie van de in
opkomst zijnde zeehavens in het westen van Nederland en de afnemende
bevaarbaarheid van Linge en Zoel. In de 17e en 18e eeuw ontwikkelde
Tiel zich bovenal tot een centrum in de Neder-Betuwe, De nijverheid
richtte zich onder meer op de baksteenfabricage en de verwerking van
meekrap ten behoeve van de katoendrukkerij.

4.2.

Functionele ontwikkelingen
Periode 1800-1850
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw bleef Tiel een belangrijk
centrum in de Neder-Betuwe. Van industrialisatie was nauwelijks
sprake. Wel werden er diverse koperslagerijen opgericht. Ook was er
sinds 1825 een katoenweverij. De bedrijven hadden vooral een
ambachtelijk karakter. In de steenfabriek langs de Waal werkten enkele
tientallen personen. Omstreeks 1847 werd een grote fabriek voor de
bewerking van meekrap gebouwd. Welgestelden uit stad en streek
beschikten over de Groote Sociëteit. Tot 1886 was er een schouwburg
in de St. Agnietenkapel.
Periode 1850-1900
Al kort na 1850 begon Tiel zich te ontwikkelen tot het industriële
centrum van de Neder-Betuwe. De aanzet daartoe werd in feit geleverd
door de meekrapfabriek (1845-1865). Gedurende het tijdvak 1850-1875
kende Tiel een vestigingsoverschot van ruim 800 personen. Velen
daarvan vonden werk in de bedrijven en bedrijfjes waarin onder meer
brood, baksteen, landbouwwerktuigen (firma G. Stout), matten, papier,
pannen, tabak en stroop-vruchtensappen geproduceerd werden. Ook waren
er brouwerijen. Nabij Wadenoyen en Drumpt werden twee steenfabrieken
en een stroopfabriek opgericht, doch deze werden omstreeks 1885 weer
gesloten. Omstreeks 1870 vestigde metaalwarenfabrikant Daalderop zich
in Tiel. Het bedrijf groeide langzaam uit tot het grootste bedrijf in
Tiel. In 1900 werkten hier ca. 240 mensen. In 1884-1885 werd de
vruchtensappenfabriek De Betuwe in Tiel geopend (bij 'Flipje', zoals
het bedrijf later genoemd werd, werkten toen nog slechts enkele
tientallen personen). De langs de Waal gevestigde papierfabriek telde
ruim 50 werknemers. In de ambachtssector kunnen nog 90 klompenmakers
en de zes sigarenmakers - tezamen zo'n 125 werknemers - vermeld
worden. De diversiteit en de aantallen fabrieken in Tiel kan
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teruggevoerd worden op een aantal algemene vestigingsfactoren. Een
daarvan is het ruime en aldus goedkope aantal rurale arbeidskrachten,
de nijvere traditie van Tiel, de uitstekende transport- en infrastructurele
voorzieningen (Waal, spoorlijn, landwegen, veer), de afzetmogelijkheden en de kapitaalkrachtige burgerij.
Periode 1900-1940
Tussen 1850 en 1940 vindt - zonder opmerkelijke pieken en dalen - een
verdubbeling van het inwonertal van de gemeente Tiel plaats (zie
afbeelding 5). De groei is binnen de voormalige gemeente Tiel groter
dan in de voormalige gemeente Wadenoyen, namelijk 119%, resp. 74%
van het inwonertal van 1850. Het vertrekoverschot lag in de voormalige
gemeente Wadenoyen ongeveer tweemaal zo hoog als in de voormalige
gemeente Tiel.
De industrialisatie gaat in een hoog tempo verder. Vrijwel uitsluitend
in de stad Tiel werden fabrieken opgericht. Met name de sectoren
metaal en voedings- en genotmiddelen waren hier in sterk vertegenwoordigd. Metaalwarenbedrijf Daalderop heeft zich zodanig gediversif iceerd
dat in 1930 zo'n 1.000 personen in het bedrijf werkzaam waren.
Daalderop was daarmee het grootste bedrijf in het inventarisatiegebied
Rivierenland. Omstreeks 1920 vestigden zich de metaalwarenbedrijven
RIO en Metawa in Tiel. In de drie metaalwarenbedrijven was in 1930
zo'n 30% van de Tielse beroepsbevolking werkzaam.
Een belangrijke vlucht nam de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Zowel in Tiel als elders in de gemeente werden fruitverwerkende
bedrijven opgericht. De veilingen in Tiel (1904, 1910) droegen hiertoe
sterk bij. Conservenfabriek "De Betuwe" telde in 1930 ruim 800
werknemers.
Afbeelding 5
Bevolkingsontwikkeling gemeente Tiel 1850-1940
(indexcijfers, waarbij in 1850 7.053 inwoners = 100)
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4.3.

Stedebouwkundiqe structuur
De ligging van Tiel wordt bepaald door enerzijds de bodemkundige
situatie, van twee stroomruggen die samenkomen, waardoor goede
vestigingsvoorwaarden aanwezig waren.
Anderzijds komen twee belangrijke rivieren hier samen, te weten de
Waal en de Oude Linge. De Dode Linge herinnert nu nog aan deze laatste
rivier.
De rivierhavenstad die uitgroeide tot een stad met een zeehavenfunktie, maakte van Tiel omstreeks het jaar 1000 één van de belangrijkste handelscentra van de Noordelijke Nederlanden. Pas na 1813 toen
de Fransen verdreven werden, groeide Tiel verder uit tot marktplaats
voor de wijdere omgeving. Een extra impuls kreeg Tiel door de aanleg
van de spoorlijn Gorinchem-Kesteren-Nijmegen in 1882 en de daarop
volgende aanleg van een ruime loskade.
Aangenomen wordt dat de basis van Tiel gevormd is door de structuur
van de Westluidensestraat/Korenmarkt/Ambtmansstraat, gelegen op de
hogere gronden van de Oude Linge. Van hieruit zou de nederzetting zich
verder hebben ontwikkeld. Toen Tiel aan het einde van de 12e eeuw
stadsrechten kreeg, was de stad een typische middeleeuwse vesting,
ongeveer ovaal van vorm met een oost-west gerichte lange as en een
gracht waarin aan de noordzijde de voorstad lag, als een vierkant
schiereiland richting Zandwijk.
Achter deze gracht werd de stad omsloten door een weermuur van
talrijke torens, rondelen en vier poorten. De Dam, de tegenwoordige
markt, ontleent zijn naam aan de af damming van de Oude Linge rond
1300. Aan het eind van de 13e eeuw was het aanslibbingsproces langs
het noordelijk havenfront zover voortgeschreden, dat een dam naar het
op de noordelijke oever van de Oude Linge gelegen Zandwijk kon worden
aangelegdd. Na deze afdamming heeft het aanslibbingsproces zich
sneller voortgezet en is het gebied ten noorden van de Westluidensestraat/Korenmarkt/Ambtmansstraat voor bewoning geschikt geworden.
Tegen het midden van de 14e eeuw schijnt (buitendijks) de stadswijk
oostelijk van de Westluidensestraat te zijn ontstaan.
Als vesting bleef Tiel nog lang van betekenis, maar toen in 1672 het
Franse leger in de Nederlanden drong, waren de vestingwerken al sterk
verwaarloosd. Al de poorten zijn in de loop van de 18e eeuw afgebroken. Alleen de waterpoort in 1647 gebouwd, heeft tot de 20e eeuw
bestaan. Deze poort is echter in de laatste Wereldoorlog ook verloren
gegaanb, doch inmiddels door volledige herbouw in ere hersteld. Binnen
de omwalling heeft het zwaarste punt zich van de markt en het vroegere
havengebied verplaatst naar de Waterstraat.
Ten oosten van de markt lag de haven als overblijfsel van de Oude
Linge. In 1646 is men met de demping van de buitenhaven begonnen en
werd het gebied de Varkensmarkt en het Plein genoemd.
Door de eeuwen heen is het stratenpatroon van Tiel vrijwel gelijk
gebleven. Wel is de schaal en aard van de bebouwing aan voortdurende
verandering onderhevig geweest. Van een eerste echte uitbreiding van
de bebouwde kom kan men pas sinds de tweede helft van de 19e eeuw
spreken. Deze houdt in:
aan de westzijde een uitbreiding ten gevolge van de bouw van het
spoorwegstation in 1882
aan de noordzijde een nieuwe wijk met arbeiderswoningen bij de
in die tijd opgerichte fabrieken

- 16 -

aan de zuidzijde in de richting Zennewijnen een uitbreiding in
1882 door de vestiging van een gerechtsgebouw. In de omgeving
werden later volkswoningen gebouwd. Aan de Oude Tielseweg is ook
relatief veel villabebouwing.
Een van de meest karakteristieke gebieden is de omgeving van de
Hoveniersweg e.d.; een eeuwenoud landwegenpatroon met verspreide
boerderijen, in de vorige eeuw, begin deze eeuw verdicht tot een van
de eerste uitbreidingen van de oude binnenstad.
Zo ontstond in de periode 1850-1918 onder meer de Kijkuit, de
Rietmattenstraat, Klein Amsterdam en een gedeelte van de St.
Walburgbuitensingel.
De fabrieksmatige aanpak van de fruitverwerking leidde tot het
oprichten van fabrieken. Grote en kleine concentraties arbeiderswoningen omsloten de fabrieksterreinen. Dit is thans nog zichtbaar
rondom de bedrijven van de "Betuwe" en "Daalderop". De 19e eeuwse
schil rond de binnenstad van Tiel heeft in het zuiden (het gebiedje
wordt begrensd aan de noordzijde door de St. Walbrugbuitensingel, de
Hucht en de Hof van Burenstraat, aan de zuidzijde de Nieuwe Tielseweg
en aan de westzijde de Heiligestraat, overwegend een woonfunktie. Dit
gebied kent een warrig stratenpatroon met kleine woningen, verspreid
komen bedrijven, buurtwinkels en ambachtelijke bedrijfjes voor.
Meer noordelijk ligt het deelgebied dat begrensd wordt door de
spoorbaan en de Kijkuit, de Veemarkt, Beatrixlaan, Troelstrastraat en
de Lingedijk. Dit gebied kent twee karakteristieken:
a.
zuidelijk van de Dode Linge is een dicht bebouwd woongebied
waarbij de Stationstraat
zich onderscheid door voorname
aaneengesloten bebouwing met herenhuizen
b.
het gebied noordelijk van de Dode Linge is relatief schaars
bebouwd met overwegend bedrijfsgebouwen.
Aansluitend aan het gebied met bedrijfsterreinen wordt de ring in
noordelijke richting gesloten door de spoorbaan, de Esdoornstraat en
de stadsgracht.
Typerend in het deelgebied is de geringe betrokkenheid van dit gebied
met de oude binnenstad. Zo zijn de woningen langs de Konijnenwal met
de achterzijde naar de binnenstad gekeerd.
De bebouwing langs de stadsgracht bestaat uit rijke, gevarieerde
woningen. Een ander opvallend wijkje in dit gebied is het complex
opgericht door woningbouwvereniging Sint Joseph rond 1920. Een vrij
compact tuinwijkachtig complex waarbij het St. Josephplein het centrum
vormt, met grote afwisseling in vormgeving en detaillering, oostelijk
van de stad verrees langs de grote Brugse Grintweg lintbebouwing en
een complex woningen van de Hoogendijkstichting, daterend uit ± 1860.
Deze woningen zijn een zeer vroeg voorbeeld van (paternalistische)
sociale woningbouw.
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Kapel-Avezaath
De structuur van Kapel-Avezaath werd in 1850 bepaald door de
Zoelensestraat, Krommesteeg, Laageinde en Moleneind.
Tussen 1850 en 1940 vond de bebouwing voornamelijk in en als
uitbreiding langs genoemde straten plaats.
Na 1940 zijn enkele planmatige wijkjes ontstaan ten noorden en ten
oosten van de kernbebouwing.
Wadenoyen
Het lintvormige dorp aan de zuidzijde van de Linge heeft gedurende de
periode 1850-1940 een beperkte uitbreiding van de bebouwing gekregen
en wel langs de Lingedijk en parallel daaraan langs de Vergardeweg.
(de overstroming van 1809 heeft veel bebouwing weggevaagd)
Kapel-Avezaath / Wadenoyen 1910
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Verspreide bebouwing
In het buitengebied van Tiel komt verspreide bebouwing voor in de vorm
van linten op de stroomruggen en de oeverwallen en langs de dijken.
De komgebieden vertonen nog steeds een open karakter.
Straatnamen Tiel
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4.4.

Ontwikkelingen na 1940
Tiel werd in 1945 door oorlogsgeweld zwaar getroffen.
In 1947 werd met herstel van de binnenstad begonnen aan de hand van
het "wederopbouwplan voor de binnenstad Tiel binnen de grachten".
De grootste wijzigingen betroffen het op vele plaatsen terugleggen van
de rooilijnen. In de Waterstraat is duidelijk te zien dat de
verbreding niet overal een feit is geworden, getuige het smalle
middengedeelte, waar de vooroorlogse bebouwing nog steeds overeind
staat.
De aanleg van Rijksweg 15, en het Amsterdam-Rijnkanaal waren
aanvankelijk nieuwe na-oorlogse grenzen voor stedelijke uitbreidingen.
De woon- en voorzieningenfunctie vonden plaats in de wig, begrensd
door Rijksweg 15, de spoorlijn en de Linge.
De nederzetting Drumpt werd in deze verstedelijking opgenomen.
Overigens de wijdse en villa-achtige bebouwing van Drumpt op vele
plaatsen herkenbaar en geeft aan dit noordelijke woongebied een heel
eigen identiteit.
Ten noorden van Rijksweg 15 en begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal
kwam het industriegebied Keilen tot ontwikkeling.
De meest recente woningbouw vond plaats ten zuiden van het
inundatiekanaal in het plangebied Passewaay.

4.5.

Karakterisering geïnventariseerde bebouwing
Binnenstad
Wonen
Karakteristiek voor de oude binnenstad van Tiel zijn de lijstgevels.
Op de oudere kernen waarvoor de 19e eeuwse lijstgevel is geplaatst,
rust het oorspronkelijke dak, een schilddak, gedekt met Oud Hollandse
pannen. De lijstgevels zijn meestal gepleisterd en worden aan de
bovenzijde horizontaal afgesloten door een geprofileerde bakgoot. De
meeste dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw. Ze zijn zowel in
neoclassicistische, als in neorenaissancistische en eclectische stijl
uitgevoerd. Buiten de stadsgracht - met uitzondering van een gedeelte
van de St. Walburgbinnensingel - worden 19e eeuwse herenhuizen en
villa's aangetroffen. Vooral aan de Stationsstraat, het Molenstraatje
en de Pr. Beatrixlaan staan fraaie herenhuizen en villa's (XIXB),
vooral in neorenaissance stijl; maar ook voorbeelden van het
Eclecticisme, de Chaletbouw en sobere Jugendstil (Stationsstraat 1016, architect P.G. Busken, en Stationsstraat 11-15). Aan de Bosstraat
staan blokken van herenhuizen met een sober neoclassicistische
uitvoering. Aan de St. Walburgbuitensingel vallen de strakke twee
onder een kap blokken van woonhuizen uit de periode 1920-1940 op.
Aan Hucht, de St. Walburgbuitensingel en in delen van de wijk ten
zuidwesten hiervan worden arbeidershuisjes aangetroffen. Het betreft
kleine huizen met individuele geveltjes met een sobere neorenaissance
decoratie, of zoals aan de Adamsweg en Sterrenbos, rijtjes
arbeiderswoningen. Deze dateren uit het begin van de 20e eeuw. Zeer
interessant zijn ook de rijtjes arbeidershuizen inclusief een
voormalig badhuis, aan het Badhuisplein. Deze dateren uit de periode
1920-1930.
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Werken
In de binnenstad van Tiel komen nog vele fraaie winkelpuien voor met
lijstgevels. Ze dateren uit het laatste kwart 19e eeuw of begin 20e
eeuw en hebben meestal een basement, pilasters en een uitkragend
hoofdgestel. Enkele oudere pakhuizen is het centrum van Tiel ook nog
rijk. Deze dateren van vóór 1850 en hebben tuitgevels. Daarnaast
worden nog verspreid over de binnenstad bedrijfspanden met een poort
aangetroffen. Noemenswaardig is ook een bedrijfspand aan de Tweede
Achterstraat in een strakke, evenwichtige stijl, typerend voor de
periode 1920-1935.
Ook van belang is een groot strak fabrieksgebouw aan de Heiligenstraat
uit het begin van de 20e eeuw. Helaas staat het leeg. Het dreigt te
vervallen. Aan de Papensteeg staat een fabriekscomplex met gebouwen
die dateren uit het begin van de 20e eeuw, waaronder een kantoorpand.
Het portiers-wachtershuisje is van later datum (1930-1940) en
uitgevoerd in nieuw zakelijke bouwstijl. Aan de Spoorstraat, in de
buurt van het station staat het oude veilinggebouw (XXa) met er
tegenover een laadperron. Ook een fraai kantoorpand in nieuw zakelijke
stijl wordt hier aangetroffen.
Infrastructuur
Zeer interessant in de categorie infrastructuur is het oude N.S.stationsgebouw. Het dateert uit 1882 en is uitgevoerd in neorenaissance bouwstijl. Aan de spoorzijde bevindt zich nog de
oorspronkelijke perron-overkapping. Twee bruggen moeten hier vermeld
worden: de bakstenen brug over de oude stadsgracht aan de Brugstraat
uit ca. 1930, en een vermoedelijk gietijzeren bruggetje over de
stadsgracht bij de Oliemolenwal.
Maatschappelijke voorzieningen
Zeer bijzonder van stijl en fraai uitgevoerd, is een gebouw van de
Evangelische Gemeente aan de Stationsstraat. Het heet 'Beth-Sur' en
dateert van 1907 (architect P.G. Busken Rotterdam; oorspronkelijk
woonhuis directeur Daalderop). Aan het St. Walburgkerkpad staat een
monumentale kerk (ca. 1935-1940) in een traditionalistische bouwstijl.
Ernaast ligt een na-oorlogse pastorie in Delftse Schoolstijl. Wederom
daarnaast ligt het St. Andreas Gasthuis, een ziekenhuis uit 1900 in
Jugendstil. Erbij bevindt zich een kapel.
Buiten de stad, aan de Papensteeg, ligt een begraafplaats. Vooral de
kapel (ca. 1920-1930) en de toegang, evenals de aanleg zijn interessant.
Tiel heeft ook enkele zeer fraaie oude scholen: een neoclassicistisch
gymnasium (1860), een neoclassicistisch schoolgebouw (ca. 1860) aan
de St. Agnietenstraat, een neorenaissancistisch schoolgebouw aan de
Molenstraat, een nieuw zakelijke na-oorlogse school aan de Heiligenstraat.
Zeer de moeite waard is ook het gemeentehuis van Tiel (XXa) in
neorenaissancistische bouwstijl met ernaast een fraai romantisch
aangelegd park (ambtmanstuin) van de hand van de Haarlemse ontwerper
C.G. Zocher. In dit park staat nog een eclectisch theehuisje en een
neoclassicistisch koetshuis.
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Achter dit park, aan de Achterweg staat het oude Burgerweeshuis. Het
is in neorenaissance stijl opgetrokken en dateert van 1905, ontworpen
door J. van de Ban. Zeer bijzonder is het oude beursplein met
aangrenzende zuilengalerij en gebouwen, alle in neoclassicistische
bouwtrant.
Buitengebied (exclusief Wadenoyen, Kapel-Avezaath)
Wonen
De bebouwing van het oorspronkelijke dorp Drumpt is hoofdzakelijk te
vinden aan de Dorpsstraat, (een deel van) de Burg. Meslaan, de
Lingeweg en (een deel van) de Sportparklaan. De bebouwing bestaat uit
woonhuizen uit het begin van deze eeuw en boerderijen. Ook de in de
jaren '30 gebouwde woning van de directeur van jamfabriek "De Betuwe"
is hier te vinden. De Sportparklaan is een dijkweg. In de richting
van Tiel gaat hij over in de Lingedijk. Aan de Dorpsstraat staat een
toegangshek aan het begin van de oprijlaan naar het verdwenen huis
"Groenendaal". Van het eveneens verdwenen huis "Elzenpas" resteert
nog het koetshuis uit 1849, te vinden aan de Groenendaallaan.
Op enkele plaatsen staan buitens, o.a. op de hoek van de Konijnenwal
en de Voor de Kijkuit, en aan de andere zijde van de Konijnenwal. Hier
staat het huis "De Witte Brug", genoemd naar de bijbehorende brug, dat
uit de 19e eeuw dateert. Het staat leeg sinds het uitgebrand is.
Bebouwing van rond 1900 en het begin van de 20e eeuw is te vinden aan
de Grotebrugsegrintweg, de Hoveniersweg, de Konijnenwal en de
Lingedijk. Aan deze laatste straat ligt een blokje portiekwoningen.
De bebouwing aan de Burg. Meslaan is wat meer gevarieerd. Zowel aan
de Lingedijk als aan de Burg. Meslaan staat een houten huis.
Op diverse plaatsen zijn rijtjes eenvoudige woningen te vinden uit
dezelfde tijd, o.a. aan de Grotebrugsegrintweg, de Hoveniersweg, de
Nachtegaallaan en de Konijnenwal.
Een intact rijtje uit de jaren '20 staat aan de Hoveniersweg. Rijtjes
uit de jaren '30 zijn te vinden aan de Hogeweidseweg.
Aan de Grotebrugsegrintweg ligt een U-vormig blok van 70 arbeiderswoningen uit 1860. Ze zijn gebouwd in opdracht van Mr. Hoogendijk en
vormen in feite de eerste sociale woningbouw in Tiel. Ze bestaan uit
rijtjes van één bouwlaag onderbroken door vooruitspringende bouwmassa's van twee bouwlagen.
Woningstichting "St. Joseph" liet in 1921 een tuindorpwijkje bouwen
rond een centraal plein. Naast dit plein, toepasselijk St. Josephplein
geheten, omvat dit wijkje (delen van) St. Josephstraat, Hogestraat,
Vinkenstraat, Grotebrugsegrintweg en Eduard Pielsstraat.
Eveneens in 1921 gebouwd, in opdracht van Woningbouwvereniging Tiel,
met steun van de gemeente, zijn de blokjes middenstandswoningen aan
de Burg. Bonhofflaan en het begin van de Burg. Meslaan.
In de jaren '30 werd een aantal ruime dubbele woonhuizen gebouwd aan
de Julianalaan, voor het grootste deel gelegen rond een plantsoen. Aan
de Konijnenwal staan enkele huizen uit de jaren '30 in dezelfde stijl.
Aan de Kijkuit staan enkele zeer eenvoudige woninkjes, die vermoedelijk dienst gedaan hebben als landarbeiderswoninkjes.
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Werken
De fabriek van verduurzaamde vruchten "De Betuwe" (tegenwoordig Hero)
aan de Grotebrugsegrintweg is opgericht in 1886. Uit deze tijd is
niets overgebleven, het oudste nog bestaande gebouw op het terrein
dateert, blijkens een eerste steen, uit 1900. Dit is het hoofdgebouw
aan de straatzijde, dat in later tijd aan linker- en rechterzijde
uitbreidingen heeft gekregen. Achter dit gebouw staat een gebouw dat
eveneens uit het begin van deze eeuw dateert.
Eveneens aan de Grotebrugsegrintweg staat een machinefabriek.
Aan de J.D. van Leeuwenstraat staan twee bedrijven, waarvan met name
het gebouw van het gemeentelijke slachthuis, tegenwoordig exportslachterij, opvalt. Het vertoont kenmerken van de Amsterdamse School.
Op het terrein van het bedrijf Oostendorp staan enkele kalkzandstenen
gebouwtjes en een hoge schoorsteen, met in gele verblendsteen het
jaartal "1918" erin gemetseld.
Op de hoek van de Hoveniersweg en de Binnenweg staat een winkelpand
uit de jaren '30.
In Tiel staan verschillende voormalige boerderijen. Twee daarvan, aan
de Voor de Kijkuit en de Hoveniersweg, functioneren nog als zodanig.
Infrastructuur
De watertoren aan het Fabriekslaantje is in 1946 gebouwd op de fundamenten van de in 1945 ten gevolge van oorlogshandelingen verwoeste
voorganger.
Langs de Culemborgse Grintweg staat een hardstenen grenspaal, die de
grens aangeeft tussen het vroeger zelfstandige Kerk-Avezaath en Tiel.
Maatschappelijke voorzieningen
De Joodse begraafplaats (1827-1828) aan de Voor de Kijkuit is vanaf
de weg niet zichtbaar. Het ligt op een L-vormig binnenterrein, omsloten door een muur. In de buitenhoek hiervan staat het baarhuisje. Aan
de weg is alleen het toegangshek zichtbaar, met daarop het jaartal
5628, wat wil zeggen dat hij in 1869 (Christelijke jaartelling) is
uitgebreid. Op de begraafplaats staat een gedenksteen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats zelf heeft
eveneens nogal wat te lijden gehad in deze periode. Doordat ook in
Tiel de Joodse bevolking sterk verminderd is, vormt deze, nu
nauwelijks gebruikte begraafplaats een herinnering aan het eens zo
bloeiende Joodse leven in Tiel.
De begraafplaats aan de Kloosterhof werd wel het "drenkelingenkerkhof je" genoemd. Hier zouden in vroeger tijd niet-geïdentificeerde
drenkelingen uit de Waal begraven zijn.
De oorspronkelijke kerk van Drumpt stond aan de Dorpsstraat, nabij het
kerkhof. De opvolger van deze kerk staat aan de Burg. Meslaan. Hij is
gebouwd onder architectuur van Rijkswaterstaat, in een stijl die
invloeden van het Neoclassicisme vertoont. De eerste steen is gelegd
in 1860. De al eerder genoemde begraafplaats is gelegen aan de
Elzenlaan, achter een huis aan de Dorpsstraat. Hij valt op vanwege
zijn hooggelegen ligging.
Drumpt heeft een eenvoudig dorpsschooltje gehad. Het gebouw dat
momenteel een woning met bedrijf huisvest, staat aan de Burg. Meslaan.
Aan de Jacob Cremerstraat staat een voormalige lagere school. Dit
gebouw, dat momenteel de naam "De Ent" draagt, is voorzien van
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siermetselwerk. De openbare ULO-school aan de Voor de Kijkuit dateert
uit 1910 en is neorenaissancistisch van uiterlijk. De Prinses
Julianaschool aan de Grotebrugsegrintweg, een Christelijke school voor
ULO en LO, dateert uit 1923.
Het gebouw "De Ark" aan de Hoveniersweg is het R.K. patronaatsgebouw
uit 1916. Onlangs zijn de tegeltableaus in de gevel weer zichtbaar
gemaakt.
Aan de Konijnenwal staat het verenigingsgebouw van de Tielse
Protestantse Werkliedenvereniging "Gustaaf Adolf",daterend van rond
1900. Hoewel de functie van het gebouw gewijzigd is, draagt het nog
steeds deze naam.
Het kantongerecht van Tiel dateert van 1882 en is gebouwd in een
mengvorm van Neorenaissance en Neoclassicisme.
Wadenoyen, Kapel-Avezaath
Wonen
In een parkachtige tuin aan de Linge ligt de villa Warmonderhof
(voorheen Thedingsweert) met bijgebouwen, brug en gaslantaarns,
gebouwd rond de eeuwwisseling met elementen ontleend aan de Chaletstijl.
Werken
De bebouwing in de categorie werken bestaat hoofdzakelijk uit
boerderijen. Het zijn overwegend T-boerderijen voorzien van een
langsdeel, waarbij de deeldeur asymmetrisch in de achtergevel is
geplaatst. Het afgewolfde overstekende dak boven de deeldeur is de
voor de westelijke Betuwe zo karakteristieke hooisteek.
De voorhuizen, die meestal zijn gedekt door een schilddak met gesneden
druiplijsten, zijn soms spaarzaam versierd met hoeklisenen en een
neoclassicistische deuromlijsting. De voorhuizen zijn meestal drie of
vijf assen breed. De grotere hebben soms een villa-achtig karakter.
Veel boerderijen zijn voorzien van bijgebouwen, zoals bijschuren,
eveneens met hooisteek, hooibergen, koetshuizen en theekoepels.
De combinatie van hooiberg en schuur is karakteristiek voor het
westelijk deel van de Betuwe. De schuurbergen zijn meestal vierroedig
en aan twee of drie zijden uitgebouwd.
Langs de Bommelweg in Wadenoyen staat een aantal rond 1900 gebouwde
boerderijen. Sommige zijn opgetrokken in grijze kalkzandsteen, of
voorzien van een mansardekap. Eveneens aan de Bommelweg gelegen is het
veilinggebouw met opslagruimte en dienstwoning. Wadenoyen bezit een
poldermolen uit 1888.
Infrastructuur
Over het Inundatiekanaal, dat de verbinding vormt tussen Waal en
Linge, liggen vier bruggen uit de tweede helft van de 19e eeuw. Bij
de Lingebrug tussen Wadenoyen en Kerk-Avezaath staat een oud café,
genaamd 'de Tol'.
Langs de Waaldijk staan een dijkmagazijn en twee houten peilschalen.
In de uiterwaarden bij het gehucht Zennewijnen ligt een waterkering
in de zomerdijk.
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Maatschappelijke voorzieningen
Wadenoyen en Kapel-Avezaath bezitten beide een kerk die vóór 1850
gebouwd is. De bijbehorende begraafplaatsen liggen respectivelijk bij
de kerk en aan de rand van de dorpskern. Zennewijnen heeft een eigen
begraafplaats aan de Hermoesestraat.
N.B. Rijksmonumenten uit de periode 1850-1940 zijn over het algemeen
niet geïnventariseerd.
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Kaart 1
TYPOLOGIE UITBREIDINGEN GEMEENTE TIEL 1850-1940
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4.6.

Typologie uitbreidingen gemeente * 1850-1940

Toelichting bij kaart 1
Type aanduiding

Type-omschrijving Bijzondere gebieden

Stedelijk ingerichte gebieden
Algemeen
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkelingen
vaak eenvoudig of op pre-stedelijke structuur
geënt stratennet
- stenen straten, geen voortuinen
- vnl. aaneengesloten bebouwing
- bebouwing deels complexgewijs, complexgrootte
variabel

Gebieden zonder woonfunctie
Industriegebieden
\s\s\>/
~ functie: industrie/bedrijvigheid/handel/verkeer (b.v.
*O\XN
spoorwegemplacement, vliegveld)
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke
locatie en/of specifieke functies (b.v. haventerreinen,
kolenmijn/waterleidingbedrij f)
Andere aanduidingen
- Lineaire ontwikkelingen
D D D
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkelingen

4.7.

Bijzondere gebieden
De term bijzonder gebied wordt gehanteerd voor gebieden die zijn
gebouwd of aangelegd in de periode 1850-1940. Bij de beoordeling is
de criterialijst gehanteerd volgens de zgn. "MlP-handleiding" . Hierbij
zijn grotere samenhangende (stede-)bouwkundige structuren bekeken. Bij
de bouwkundige inventarisaties zijn samenhangende
bouwkundige
complexen aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente.
In de gemeente Tiel komen geen bijzondere gebieden voor.
Karakteristieke gebieden
Structuren van bouwkunst en stedebouw van vóór 1850 en na 1940 die een
bijzondere kwaliteit hebben worden aangeduid met de kwalificatie
"karakteristieke gebieden". Het betreft gebieden waarvan de hoofdelementen dateren van voor 1850 of na 1940, die ook daarna herkenbaar
zijn gebleven.

I
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De zuidzijde van Tiel tnet grachten, waterpoort en oorspronkelijke
bebouwing is karakteristiek, mede vanwege de visuele aanblik van het
rivierfront.
De lintvormige structuur van Wadenoyen met dijkbebouwing, Wadenoyense
brug en Romaanse kerk.
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CRITERIA VOOR DE AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

I.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorzieningen;
3. betekenis
vanwege
architectonische/architectuurhistorische
kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele
ontwikkelingen (b.v. havengebied, city-ontwikkeling, sportpark)

II.

Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met en
duidelijk uitdrukking gevend aan een specifieke politieke,
culturele, geestelijke,
sociale, economische of algemeen
historische ontwikkeling;
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor
de ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie (type,
motief, datering)

III.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke
of functionele dominant in een groter geheel of als representant
van een groter geheel

IV.

Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

V.

Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)
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GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN/BIBLIOTHEKEN/KAARTMATERIAAL EN LITERATUUR
Archieven en bibliotheken
*
Rijksarchief in Gelderland
*
Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Beleidswetenschappen
*
Bibliotheken Provincie Gelderland
*
Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek
*
Gemeente Tiel
Afbeeldingen
*

Afbeelding 1

Gemeente Tiel in 1865

*

Afbeelding la

Gemeente Wadenoyen in 1867

*

Afbeelding lb

Gemeente Zoelen in 1866

*

Afbeelding 2

Grenswijzigingen gemeente Tiel 1865-1990

*

Afbeelding 3

Geomorfologische kaart gemeente Tiel

*

Afbeelding 4

Belangrijkste wegen gemeente Tiel omstreeks 1910

*

Afbeelding 5

Bevolkingsontwikkeling gemeente Tiel 1850-1940

*

Kaart 1

Typologie uitbreidingen gemeente Tiel 1850-1940

Kaartmateriaal
*
Bodemkaart 1/50.000, 1970
*
Topografische kaart 1/25.000 en 1/50.000, diverse jaargangen
*
Kaartenboek van Gelderland, 1843
*
J. Kuijper, Gemeente-atlas van Gelderland 1868, Leeuwarden, 1970
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