
Fietsen en wandelen langs de Tielse cultuurhistorie 
1  

Een tocht door 2000 jaar cultuurhistorie 

De rijke cultuurhistorie van Tiel 

Het gebied, waar deze fiets- en aansluitende wandeltocht door heen voert, is een uniek cultuurlandschap, waar 

sporen zijn gevonden van menselijke bewoning die zelfs terugreiken tot de Bronstijd (1900-800 voor Christus). 

Dat er al zo lang in deze regio werd gewoond, is pas sinds kort geleden bekend, toen tussen 2001 en 2006 

archeologen aan de slag gingen in het gebied waar het nieuwe bedrijvenpark Medel inmiddels is verrezen, 

dicht bij het Amsterdam-Rijnkanaal op de grens met de buurgemeente Neder-Betuwe.  De gemeente Tiel vormt 

al veel langer een geliefde onderzoeksplek voor archeologen. Dit mede vanwege spectaculaire vondsten van 

Bataafse nederzettingen uit de Romeinse tijd ten westen van Tiel in de nieuwbouwwijk Passewaaij. Ook Tiel 

zelf heeft zich in tegenstelling tot meeste steden, al in de vroege middeleeuwen, naast ondermeer Dorestad en 

Vlaardingen ontwikkeld tot een belangrijk handelscentrum, waarvoor opgravingen in de binnenstad veel 

bewijzen hebben geleverd.  

 

Resten van een Vikingschip verwerkt als beschoeiing in Tiel (ROB/RCE) 
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Door de aanleg van de Betuwelijn en de ontwikkeling van nieuwe woongebieden bij de riviersteden Arnhem, 

Nijmegen en Tiel zijn grootschalige archeologische onderzoeken noodzakelijk geworden in het rivierengebied. 

Deze onderzoeken tonen aan dat ons beeld van de prehistorie in Nederland bijgesteld dient te worden. 

Algemeen is in het verleden aangenomen dat bewoning in de Steentijd en Bronstijd zich hoofdzakelijk 

concentreerde in de ten gevolge van de Laatste IJstijd ontstane, veilige hogere gebiedsdelen, waaronder de 

Veluwe. In het destijds zo grillige en natte rivierengebied bleken echter al vanaf de Late Steentijd en Vroege 

Bronstijd zich op stroomruggen en rivierduinen boeren te hebben gevestigd, nabij de zich sterk vertakte 

rivieren en beken. Hun van hout, klei en stro gemaakte boerderijen hadden al forse afmetingen, waarbij 

lengten tussen de twintig en dertig meter niet uitzonderlijk waren!  

 

Vondsten op het grafveld in Passewaaij (Archeologisch Centrum VU Amsterdam) 

Omdat bedijkingen en inpolderingen nog lang op zich lieten wachten, bepaalde de natuurlijke ontwikkeling in 

dit dynamische gebied in hoge mate het ontstaan, maar ook de ondergang van nederzettingen. Zowel de 

hoofdstroom van de thans bekende rivieren als hun vele vertakkingen wijzigden steeds weer, waardoor het 

landschap voortdurend aan veranderingen onderhevig was. Soms overstroomden bewoonde gebieden, 

waardoor men genoodzaakt was om te verhuizen, soms vielen waterlopen juist droog, wat ook weer 

verplaatsing van agrarische activiteiten tot gevolg had.  

De komst van de Romeinen, met hun goed georganiseerde cultuur, leidde tot de aanleg van een meer 

gestructureerd net van water- en landwegen en de introductie van strak georganiseerde 

nederzettingsstructuren en grensverdedigingen. Sporen van invloeden van deze Romeinse cultuur op de 

Bataafse bevolking zijn aangetoond bij opgravingen van de Bataafse nederzettingen in Passewaaij.  

Hoewel gaandeweg het verkeer over land in betekenis is toegenomen, bleef het vervoer over water nog lang 

van levensbelang, om regionale en internationale handel tussen de plaatsen in de Lage Landen en de steden in 

Scandinavië, Duitsland, Engeland en Frankrijk mogelijk te maken. Deze goede waterverbindingen met 

omringende landen hadden ook nadelen. Zo stelden deze rivieren de Vikingen in staat om hun beruchte 
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rooftochten te ondernemen naar ondermeer Utrecht, Dorestad, Tiel, maar ook tot aan Deventer en via de Rijn 

tot ver in de Nederrijnstreek toe! Al vanaf die tijd was het rivierengebied een druk bezocht handels- en 

doorvoergebied. Naast de voorspoedige ontwikkeling van Tiel als een belangrijk handelscentrum, ontstonden 

rond de stad in de negende eeuw ook al dorpen als Drumpt, Kapel- Avezaath, Wadenoijen, Zandwijk en de 

buurtschap Zennewijnen (met uithof en klooster). 

Naast de Waal speelde ook de Linge een belangrijke rol in de economische geschiedenis van deze streek. 

Verlanding van deze rivier droeg, naast economische- en politieke ontwikkelingen, er mede toe bij dat de 

betekenis van Tiel als handelscentrum in de vijftiende eeuw afnam. De plaats leefde weer op in de tweede helft 

van de achttiende eeuw. Vandaag de dag zijn stille getuigen van die wederopstanding meerdere in die periode 

gebouwde belangrijke gebouwen, waaronder diverse statige huizen, de Grote Sociëteit, de stadspomp en 

vismarkt. Tiel profiteerde vervolgens van de industriële revolutie en kreeg ondermeer de vermaarde jamfabriek 

De Betuwe binnen haar grenzen, bekend geworden van het op de etiketten van de jampotjes afgebeelde 

kersenmannetje Flipje. Naast talrijke herenhuizen en villa’s behoren de fraai aan de dijk gelegen Buitensociëteit 

Bellevue, het Burger Weeshuis en het imposante gerechtsgebouw van rijksbouwmeester J.F. Metzelaar tot de 

architectonische hoogtepunten uit die periode. In de Tweede Wereldoorlog is de stad zwaar getroffen door 

bommen en beschietingen, waardoor vandaag de dag ook de wederopbouwarchitectuur in belangrijke mate 

het beeld van het centrum bepaalt. 

 

Oorlogsschade in het centrum van Tiel 

Monumenten en cultuurhistorie ‘op de kaart’ 

Deze fiets- en wandelroute verschijnt tijdens de Open Monumentendag van 2009. Het thema van 2009 is “Op 

de kaart” . Via dit thema wil men aandacht schenken aan monumenten die op een of andere manier ooit op de 

kaart zijn gezet. Deze monumenten zijn vaak markante gebouwen, iconen van stad en dorp, zoals kerken, 

stadhuizen, kloosters, buitenhuizen enzovoorts. Ze komen voor op oude landkaarten, stadsplattegronden, 

topografische tekeningen, schilderijen en ansichtkaarten. Dit historische materiaal staat dan ook mede in deze 

gids centraal, als illustratie van zowel de oude nederzettingen als hun bijzondere objecten. De gebouwde 
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monumenten zijn vaak ook architectonisch fraaie objecten, maar in de route besteden we ook aandacht aan 

plekken die een belangrijke rol speelden in de zeer lange en rijke geschiedenis van deze gemeente. Al met al 

een boeiende tocht door een rijk historisch cultuurlandschap, waaraan de mens ruim 4000 jaar heeft gebouwd!  

 

Het gebied van de route op de topografische kaart van 1918 

Handleiding voor de route: 

Beginnend vanuit het station, een monument van de negentiende eeuw, voert de tocht eerst langs een de 

eerste buitenbegraafplaats van Nederland en verder langs een oude uitvalsweg met herenhuizen uit de 

negentiende eeuw en oude boerderijen naar de kern van het inmiddels volledig binnen de uitbreidingen van 

Tiel ingekapselde dorp Drumpt Daarna leidt de route via de historierijke Hamsche brug over de Linge door het 

polderlandschap. In dit buitengebied maken we kennis met fraaie Betuwse boerderijen en begraafplaatsen en 

de eeuwenoude dorpen Kapel-Avezaath en Wadenoijen. Vanuit Wadenoijen, met de unieke nog deels 

Romaanse dorpskerk, gaat de tocht richting Waal naar het buurtschap Zennewijnen. Daar komen we langs de 

plaats waar ooit een Norbertijner vrouwenklooster stond, gesticht vanuit het klooster Mariënweerd bij Beesd. 

Vanuit Zennewijnen gaan we weer richting Tiel en belanden bij de plek waar tot 2004 een belangrijke Bataafse 

nederzetting is opgegraven. Op deze plaats verrijst thans “buurt 7” van de grote uitbreidingswijk Passewaaij. 

Via Passewaaij gaat de reis eerst naar het landhuis Thedinghsweert, ooit een versterkt huis waar Floris van 

Egmond zijn troepen inkwartierde. Deze groene oase is tegenwoordig ingebed in de Tielse buitenwijken. Vanuit 

dit huis vervolgt de tocht per fiets over de dijk naar de oude sociëteit Bellevue, fraai gelegen aan de Waal. De 

route door het buitengebied is weergegeven op de kaart die is afgedrukt aan de binnenzijde van de voorflap 

van dit boekje. Op deze kaart staan langs de route cijfers aangegeven op de plaatsen waar markante gebouwen 

en andere cultuurhistorische objecten zijn te vinden. De cijfers corresponderen ook met wetenswaardigheden 

over deze objecten, die opgenomen zijn in de beschrijving van de route. Oude kaarten, prenten, foto’s en soms 

recent beeldmateriaal illustreren het verhaal. Deze afbeeldingen kunnen nog beter dan tekst beelden van het 

verleden tot leven wekken.  
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Verder treft u op deze kaart op verschillende momenten in de route een ster (*) aan. Deze markeert een 

bijzondere locatie, waarvan in de routebeschrijving een kernachtige beschrijving is opgenomen, die verhaalt 

over de cultuurhistorie van de plek.  

Deze “sterlocaties” vinden we bij het station aan het begin van de route, vervolgens bij de Hamsche Brug, 

Kapel-Avezaath, de Wadenoijense Brug bij Wadenoijen, Zennewijnen, Passewaaij, Thedinghsweert en het 

inundatiekanaal, bij de inlaatsluis aan de Waal. Door bij deze plekken even stil te staan krijgt men even de rust 

om het gebied nader in zich op te nemen en zich te verdiepen in de cultuurhistorie en betekenis van deze plek.  

Vanuit het gerechtsgebouw kan een wandeltocht gemaakt worden door het oude centrum van Tiel met 

markante gebouwen uit de periode 1400-1950. De kaart waarop deze tocht is uitgezet, wederom met cijfers op 

plaatsen waar markante objecten staan, kan men vinden aan de binnenzijde van de achterflap. Op de 

terugtocht naar het station rijden we weer met de fiets door de negentiende-eeuwse uitbreidingen van Tiel, 

om vervolgens weer bij het station uit te komen. We hopen dat u met deze gids in de hand zult genieten van 

het fraaie landschap en de bijzonder rijke en veelzijdige cultuurhistorie van de gemeente Tiel.  

 

Harmonie tussen groen en “rood”; Huis Ten Ham 
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De 19
de

-eeuwse hervormde kerk van Drumpt 
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Op de fiets door het buitengebied  

Voordat de route zijn aanvang neemt willen we eerst ingaan op het gebouw van waaruit deze route begint en 

ook weer eindigt. Het gebouw is recent geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst van Tiel.  

* Het station en de aansluiting op het spoorwegennet 

Net als andere plaatsen in het land werd ook Tiel in de loop van de negentiende eeuw aangesloten op het zich 

toen ontwikkelende net van spoorwegen. Waren de eerste Nederlandse spoorlijnen aangelegd in 1839 

(Amsterdam-Haarlem) en 1843 (Amsterdam-Utrecht), hierna ontstond geleidelijk een netwerk, waardoor de 

meeste Nederlandse steden en kleinere plaatsen konden worden ontsloten en voortgestuwd ‘in de vaart der 

volkeren’. 

De aanleg van spoorlijnen gebeurde op last van de staat of op initiatief van particuliere 

spoorwegmaatschappijen. Voordat in 1937 de NV Nederlandsche Spoorwegen (NS) werd opgericht en deze in 

het daaropvolgende jaar nagenoeg alle spoorwegen in eigendom kreeg en daarmee ook de exploitatie op zich 

nam, waren er diverse particuliere maatschappijen.   

Wanneer de staat zelf het initiatief nam tot de aanleg van spoorlijnen, dan gebeurde dit vanaf 1860 via enkele 

nieuwe wetten: vanaf dat jaar onder de noemer ‘eerste staatsaanleg’ en vanaf 1873 en 1875 onder de tweede 

en derde staatsaanleg. De bouw van het op 1 november 1882 geopende station in Tiel hing samen met de 

tweede en derde aanleg en werd gerealiseerd langs de op dat moment net gereed gekomen Betuwelijn (niet te 

verwarren met de recent aangelegde Betuweroute).  

In Tiel was men al in de jaren veertig van de negentiende eeuw druk met elkaar in discussie of men zich moest 

beijveren voor een aansluiting op het spoorwegennet, of dat gekozen moest worden voor intensivering van het 

verkeer over de Waal. Nadat men zich ondermeer door toedoen van burgemeester Reuchlin had 

geconformeerd aan een spoorverbinding, maakte Tiel zich via een commissie in 1857 sterk voor een noord-

zuidlijn die via Tiel zou moeten lopen. Vanwege de vrees voor een spoorbrug over de Waal, met negatieve 

effecten op de waterhuishouding (bijvoorbeeld door bij de brugpijlers opkruiend ijs) ontstond er vanuit de 

polderdistrictbesturen veel weerstand tegen deze lijn en in 1859 ging uiteindelijk ook de gemeente weer om. 

De kansen op een spoorverbinding leken hierdoor verkeken. In 1875 nam het Rijk echter het besluit om een 

oost-west verbinding (lijn Elst-Dordrecht) aan te leggen, die wel via Tiel zou lopen. Nadat dit besluit was 

gevallen volgde opnieuw getouwtrek tussen het Rijk en de gemeente, maar dit keer ging het over de route 

langs de stad en in het bijzonder de plaats van het station.  

De stad wilde het station dichterbij de stad hebben en kwam daarvoor tot drie maal toe in actie. Het Rijk 

besliste anders en projecteerde het station verder van de stad voorbij de oude buitenbegraafplaats Ter 

Navolging, die (nog altijd) op de hoek van de huidige Stationsweg en de Lingedijk ligt. Daarop besloot de 

gemeente dat de oude zandweg naar Buren en Culemborg tot entreeweg vanuit het station naar de stad moest 

worden omgebouwd. Het laatste deel van de route tussen de begraafplaats en de stad moest worden bebouwd 

met aaneengesloten rijen van luxe herenhuizen. Deze herenhuizen aan de Stationsweg zijn uiteindelijk tussen 

1880 en 1900 ook gerealiseerd. Hierdoor zou de reiziger via een luxe allee naar de stad worden geleid.  
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De oude kadasterkaart die de gemeente Tiel in 1877 gebruikte om het Rijk over te halen om het door de gemeente gewenste 

tracé, dichter bij de stad te kiezen. De bovenste lijn met de tekst “Door het Rijk geprojecteerde Spoorweglijn” werd echter 

het definitieve tracé. 

 

Het station van Tiel rond 1900 
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1: Het station Tiel-centraal: 

Het station van Tiel is voor rekening van de staat gebouwd. Gelet op de opzet met een aan een plein gelegen 

tweelaags middenpaviljoen en éénlaags zijvleugels gaat het hier om een standaardtype dat aansluit op het 

landelijke klassensysteem dat voor de bouw van stations was ontwikkeld. Er waren vijf klassen waarin het 

ontwerp verschilde van de vrij rijke uitvoering voor de stations in de hoofdstad en residentie tot de 

halteplaatsen voor kleinere steden en dorpen. Het type van de eerste klasse alsook enige andere stations 

werden gecombineerd met een door een glazen kap overdekte spoorbaan, in andere gevallen kwam er slechts 

een perron-overkapping. In Tiel werd het station vergelijkbaar opgezet als in Gorinchem (1881), Sneek (1883), 

Delfzijl (1883) en Appingedam (1885, afgebrand). Dit type ontstond waarschijnlijk op de tekentafels van M.A. 

van Wadenoyen. Van Wadenoyen ontwierp in de jaren tachtig van de negentiende eeuw diverse van 

staatswege opgerichte stations, onder meer in Hemmen-Dodewaard. 

 

Het station gezien vanaf de perrons 

Karakteristiek voor het Tielse station is allereerst de symmetrische opzet met middenpaviljoen en zijvleugels. 

Verder is het gebouw, zoals bij de meeste stations van de tweede en derde klasse, verlevendigd met diverse 

siermotieven. Door de speklagen (witte banden in het metselwerk) en bogen boven vensters en deuren is 

aangesloten bij de neorenaissance. Langs de bovenzijden van de gevels kwamen siermetselwerkstroken en de 

dagkanten van vensters en ingangen zijn uitgevoerd in profielsteen. Opmerkelijk zijn verder de gemetselde 

dakkapellen van het middenpaviljoen, waarvan de voorste de stationsklok bevat. Wanneer men naast een foto 

van het station van Tiel een oude opname van bijvoorbeeld het gelijktijdig gebouwde station van Gorinchem 

zou leggen dan blijkt dat beide gebouwen als twee druppels water op elkaar lijken. Het station in Gorinchem is 

helaas gesloopt, het gelijksoortige voorbeeld in Tiel is behouden gebleven.  
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Langs het spoor kreeg het Tielse station een perronoverkapping met gietijzeren kolommen. Net als de 

stoomtechniek, de uitvinding die ondermeer de stoomlocomotief en daarmee de spoorwegen mogelijk had 

gemaakt, was ook dit materiaal karakteristiek voor de contemporaine moderne ontwikkelingen. Vooral vanaf 

de late achttiende eeuw was de ijzerproductie sterk verbeterd, waardoor ijzer en staal in de negentiende eeuw 

op grote schaal konden worden toegepast. De aanleg van rails werd hierdoor mogelijk, maar ook 

architectonische elementen. De gietijzeren kolommen van de overkapping in Tiel zijn in 1882 geleverd door de 

ijzergieterij van L.J. Enthoven in Den Haag, een rond 1825 opgerichte firma en één van de belangrijkste in die 

tijd. In tal van plaatsen is werk van dit bedrijf terug te vinden. Zoals gebruikelijk is de leveranciersnaam op de 

voet van de kolommen zelf te lezen. De kolommen zijn uitgevoerd als Korinthische zuiltjes, met gedecoreerde 

korbelen met neogotische driepassen.  

In de loop van de tijd onderging het station diverse wijzigingen. Zo is in 1933 al een ingrijpende verbouwing 

uitgevoerd. Tijdens de oorlog liep het gebouw schade op, waardoor één van de vleugels moest worden 

hersteld. Nadat de loketfunctie alsook die van de stationsrestauratie in 1997 was opgeheven is het 

middenpaviljoen zowel beneden als boven in gebruik genomen als een eethuis (“Buitensporig”, bediend door 

geestelijk en lichamelijk gehandicapten).  

In zijn huidige verschijningsvorm sluit het gebouw nog steeds goed aan bij de oorspronkelijke opzet. In 2006-

2007 is de uit dezelfde periode daterende goederenloods naast het station verplaatst naar het 

Openluchtmuseum in Arnhem. 

 

Station Tiel-centraal :  IJzeren ondersteuning van de perronoverkapping 
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Wanneer we het gebouw de rug hebben toegekeerd om de tocht te beginnen, gaan we links de diagonaal op 

het plein aansluitende Stationsweg op en nemen vervolgens bij de viersprong de weg links (Lingedijk) richting 

Drumpt. Zowel de Stationsweg als de Lingedijk maken deel uit van al zeer oude routes, die evenals de viersprong 

al voorkomen op kaarten uit de vroege 19de eeuw, maar ook te zien zijn op de zestiende-eeuwse kaart van 

Jacob van Deventer. De Lingedijk was een oude dijkweg langs de Linge, die komend vanuit het westen ter 

hoogte van Drumpt weer in zuidelijke richting afboog naar de oude stad. In de vroege en hoge middeleeuwen 

speelde de Linge ook een belangrijke rol in de economie van Tiel, maar na een verzanding nam deze rivier in 

betekenis af en het gedeelte boven Tiel kreeg uiteindelijk de naam Doode Linge. 

 

Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, omstreeks 1830. De zwarte pijl wijst naar de Lingedijk, de rode naar wat 

thans de Stationsweg is, de groene naar wat thans de Stationsstraat is en de gele naar de viersprong. De 

zwarte, parallelle lijnen geven de plaats van de latere spoorlijn aan. Bewerking van de op Watwaswaar.nl 

gedigitaliseerde kadasterkaart.  

2 Begraafplaats Ter Navolging aan de Lingedijk 

Op de hoek van de Stationsweg en de Lingedijk ligt de begraafplaats Ter Navolging. Deze Begraafplaats behoort 

tot één van de eerste ‘buitenkerkhoven’ van Nederland. Tot in de vroege negentiende eeuw werden de 

overledenen in de steden begraven in de kerkgebouwen en toen daar geen plaats meer was in de gronden 

direct om het kerkgebouw. Omdat deze gronden werden aangeduid als het hof rond de kerk (kerkhof) werd de 

begraafplaats meestal ook een kerkhof genoemd. Vanwege hygiënische redenen werd de roep om aanleg van 

begraafplaatsen buiten de stadsmuren gaandeweg steeds luider. Bij Koninklijk Besluit in 1827 werd bepaald dat 

het begraven van doden in de kerk niet meer mocht, waarna in de verschillende steden spoedig 

begraafplaatsen buiten de stadswallen werden aangelegd. In Tiel is echter al in 1786 een begraafplaats gesticht 

buiten de stad, langs de oude uitvalsweg (Zandweg) naar Culemborg en Buren. Hier werden twee percelen 

ingericht als begraafplaats. 

In de huidige vorm is de begraafplaats gevormd in 1856, waarbij de entree met een fraaie poort werd 

geprojecteerd aan de Lingedijk. Deze poort met gepleisterde hekpijlers met klassieke kroonlijsten en siervazen 

kwam een houten de poort overspannende banderol met daarop de tekst; ‘De menschenliefde door ’t gezond 
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 verstand verlicht heeft deez begraafplaats tot een voorbeeld hier gesticht’. Aan weerszijden daarvan de 

datering ‘Anno 1786’. De stichters waren van mening dat dit voorbeeld van begraven buiten de stad navolging 

verdiende, vandaar de naam ‘Ter Navolging”. De aanleg met een beplanting van deels monumentale bomen is 

duidelijk in de geest van de romantiek geschied, in een landschappelijke stijl, die toen bij de aanleg van parken 

en tuinen van landgoederen zeer in zwang was. Op de begraafplaats liggen naast vele graven uit de 

negentiende eeuw ook diverse oude zerken uit ondermeer 1557 en 1594, na de stichting vanuit de stad 

hierheen verplaatst, maar ook graven van direct na de stichting uit ondermeer 1790.  

 

De poort van de begraafplaats Ter Navolging 

De begraafplaats versus de Stationsbuurt/Lingedijk 

Nadat het station was gebouwd ontwikkelde zich geleidelijk tussen het station en de stad een nieuwe 

woonbuurt, eerst met fraaie herenhuizen langs de Stationsweg, maar ook al snel (vanaf omstreeks 1900) tegen 

over de begraafplaats aan de Lingedijk. Omdat deze huizen bij de begraafplaats werden gebouwd, moesten 

deze vanuit hygiënisch oogpunt op gepaste afstand van de begraafplaats worden gebouwd. Dit verklaart 

waarom deze huizen allemaal ver terug geplaatst van de weg zijn gebouwd met nog zeer diepe voortuinen. 

Vanwege de aanwezigheid van de ‘Dode Linge’  achter deze huizen konden bijgevolg de achtertuinen niet diep 

zijn. 
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De bebouwing uit omstreeks 1900 met diepe voortuinen aan de Lingedijk. 

Nadat we de begraafplaats achter ons hebben gelaten steken we het spoor over en slaan direct na de 

spoorovergang links af de Burgemeester Bönhofflaan in, die parallel loopt aan het spoortracé. Vervolgens 

buigen we rechts af de Burgemeester Meslaan in, waarbij al direct links een fraaie villa met trapgevels 

(Burgemeester Meslaan 1) met een mooie voortuin de aandacht trekt. 

3: Villa Burgemeester Meslaan 1 

Deze villa is verreweg het meest rijk uitgevoerde huis dat in deze uitbreidingswijk tussen het station en het 

dorp Drumpt tussen 1890 en 1930 tot stand is gekomen. De villa is gebouwd in 1898 zoals op de gevelsteen is 

af te lezen. De stijl is te omschrijven als neorenaissance, herkenbaar aan de behandeling van de gevels met 

sierbanden en de vensters met hun korfbogen en boogtrommels met siermetselwerk boven de kozijnen. 

Kenmerkend voor die periode is de asymmetrische opbouw van het huis, met rechts in de voorgevel en rechts 

in de linker zijgevel een vooruitspringende partij die bekroond wordt door een trapgevel. Hierdoor ontstond 

een schilderachtig silhouet, dat bij de architectuur tussen 1880 en 1915 zeer populair was. Het pand is in 2001 

geplaatst op de Rijksmonumentenlijst.  
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Villa aan de Burgemeester Meslaan 1 

We vervolgen de route door de Burgemeester Meslaan, waarlangs aan beide zijden meerdere fraaie vrijstaande 

huizen staan uit hoofdzakelijk de eerste helft van de twintigste eeuw. Wanneer we bij de afsplitsing van de 

Groenendaallaan aan zijn geland zien we op de linker hoek een markant gepleisterd huis, met het adres 

Groenendaallaan 1. Bij dit als gemeentelijk monument beschermde pand staan we even stil.  

4: Voormalig koetshuis landgoed de Elzenpasch, Groenendaallaan 1 

Het thans als woonhuis in gebruik zijnde gebouw met zijn markante gepleisterde klokgevels was oorspronkelijk 

een koetshuis. De drie grote boogopeningen in de zijgevel, die oorspronkelijk poortdeuren bezaten, herinneren 

nog aan die functie. Erboven is een gevelsteen opgenomen waarop de volgende tekst is te lezen: ‘De eerste 

steen gelegd door J.D. Meijer Hz. en P.C.M. Meijer, 12 april 1849’. Het thans als park ingerichte gebied achter 

dit pand was oorspronkelijk het landgoed de Elzenpasch, waarvan wat betreft de bebouwing alleen dit 

koetshuis bewaard is gebleven. Het goed met oorspronkelijk een groot huis (in stukken uit de vroege 

negentiende eeuw de Grote Elzenpasch genoemd) met diverse bijgebouwen, waaronder het nog bestaande 

koetshuis, had een vooral op de landbouw gerichte functie, waardoor er naast de landschappelijke siertuinen 

direct rond het voormalige huis ook verschillende landbouwgronden bij het goed behoorden. Aan de 

Groenendaallaan vlak achter het koetshuis bevindt zich de entree tot het park.  

We vervolgen weer de route door de Burgemeester Meslaan richting het oude dorp Drumpt. Nadat de 

Burgemeester Meslaan een bocht naar rechts heeft gemaakt komen we aan de linkerkant tegenover de 

zijstraat Elzenpasch een fraaie T-boerderij tegen (Burgemeester Meslaan 53). 
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5: Boerderij De Gouden Wagen, Burgemeester Meslaan 53  

Deze in kern al zeer oude T-boerderij met zijn tot een fraai landhuis uitgebouwd voorhuis staat met zijn gevel 

gericht naar de Moespot, een oude watergang, die vanaf de boerderij in noord-westelijke richting naar de Linge 

leidt. De boerderij heeft een historische relatie met het nabij gelegen landgoed de Elzenpasch. De oudste delen 

van de boerderij gaan zeker terug tot de achttiende eeuw, maar het geheel heeft in zijn huidige opzet een 

midden negentiende-eeuws klassiek uiterlijk met gepleisterde gevels met een kroonlijst, vensters met Empire-

schuiframen en luiken en schoorstenen op de nokeinden van het woongedeelte. Het balkon tegen de voorgevel 

is in de negentiende eeuw toegevoegd, het bedrijfsgedeelte is bij de herbestemming tot woonhuis aangepast 

met nieuwe vensters en een dakkapel.  

  

Boerderij De Gouden Waagen, een al zeer oude bewoningsplaats 

Na De Gouden Wagen rechtdoor via de Burgemeester Meslaan richting de rotonde (Kruising met 

Rivierenlandlaan). Deze rotonde oversteken en de Burgemeester Meslaan verder afrijden richting de kern van 

het oude dorp Drumpt. Direct rechts van de Burgemeester Meslaan aan de rotonde ligt nog een aardig 

boerenerfje, met een kleine T-boerderij met daarachter een zogenaamde schuurberg (een hooiberg met een 

schuur eronder). Nadat de Burgemeester Meslaan een bocht naar links heeft gemaakt komen we aan de 

linkerkanteen statige villa tegen (Zorgvliet, Burgemeester Meslaan 81 en kort daarna eveneens aan de linker 

kant de oude dorpsschool (Burgemeester Meslaan 85). Schuin tegenover deze school staat de kerk 

(Burgemeester Meslaan 92) We zijn nu aanbeland in het oude dorpshart van Drumpt. 
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Drumpt: Een eeuwenoud dorp in een moderne buitenwijk 

De naam Drumpt komt al in het jaar 850 in stukken, waarin door graaf Balderik diverse goederen (hoeves en 

landerijen) worden geschonken aan de bisschop van Utrecht, waaronder bezittingen in Avezaath, Wadenoijen 

en Drumpt. In die stukken wordt Drumpt aangeduid als Thrunniti en Thrumiti. In een document uit 1200 komt 

de naam Drumpthe voor. Later wordt deze naam nog in verschillende spellingen vermeldt, waaronder 

Druempte, Drompt, Drempt, Drumpt en Drumt (zestiende eeuw). Het dorp met de kerk wordt al genoemd in 

bronnen uit de elfde eeuw. De kerk wordt in 1200 door Godfried, de abt van de abdij van Echternach onder 

bepaalde voorwaarden afgestaan aan de ook al zeer oude kerk van Tiel. Hertog Karel van Gelre bepaalde in 

1523 dat het dorp en kerspel (parochie) van ‘Droemt’ voortaan zou vallen onder het gericht van de stad Tiel.  

 

Het dorp Drumpt in de achttiende eeuw. Tekening van N. Wicart.  

Rond 1860 ontwikkelde zich langs de Culemborgse Grintweg, nu de Burgemeester Meslaan geheten, een 

bescheiden nieuwe kern, met ondermeer een nog bestaande dorpsschool en een nieuwe kerk, thans beide 

beschermd als gemeentelijk monument. De nieuwe kerk is gebouwd op een andere plaats dan de oude, in die 

periode sterk verval geraakte kerk. Drumpt maakte toen deel uit van de gemeente Wadenoijen. Bij de 

opheffing van de gemeente Wadenoijen in 1956, wat tevens het afscheid betekende van de Wadenoijense 

burgemeester Mes, gingen Drumpt en Wadenoijen op in de gemeente Zoelen en daarna in de gemeente Tiel. 

Vanaf dat moment verloor het dorp zijn geïsoleerde ligging. Drumpt werd geleidelijk aan ‘opgeslokt’ binnen de 

uitbreidingswijk Drumpt-Noord. Al spoedig werd ook het buitengebied tussen de oude kern en het spoor 

verder volgebouwd met als wijknaam Drumpt-Zuid.  

6: Huis Zorgvliet Burgemeester Meslaan 81 Drumpt 

Het statige huis Zorgvliet met zijn mooie voortuin met een ringvormige oprijlaan heeft een blokvormige 

bouwmassa met een streng symmetrisch ingedeelde voorgevel. In zijn huidige opzet dateert het huis uit het 

tweede kwart van de negentiende eeuw. Onderin is een souterrain aanwezig met lage vensters in de plint. De 

bel etage heeft vensters met 6-ruits schuiframen en de verdieping heeft lagere venster met 4-ruits 

schuiframen.  
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Voor de deur met een klassieke houten omlijsting is een hardstenen trap met ijzeren balustraden aanwezig. 

Ook alle vensters hebben geprofileerde omlijstingen, wat het geheel een deftige uitstraling geeft.  

7: Voormalige dorpsschool met schoolmeesterswoning, Burgemeester Meslaan 83-85 Drumpt 

Dit markante, als gemeentelijk monument beschermde gebouw, bestaat uit een onder één dak gebouwde 

woning voor de koster/onderwijzer en het schooltje. Een dergelijke opzet is kenmerkend voor de kleine 

dorpsscholen uit de negentiende eeuw. Een ingemetselde “eerste steen” vermeld de bouwdatum in de 

volgende tekst: ‘De eerste steen gelegd door J.J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Wadenoijen 14 mei 

1867”. Het perfect onderhouden gebouw met zijn zadeldak met zeldzame, links dekkende oud Hollandse 

pannen heeft nog voor de ontstaanstijd kenmerkende elementen, waaronder de vensters met 6-ruiits 

schuiframen en paneeldeur met bovenlicht in het oude woongedeelte. De woning heeft daarnaast nog lage 

zoldervensters. Het voormalige schoolgedeelte zit rechts in het gebouw.  

 

De”eerste steen”in de gevel van de voormalige dorpsschool van Drumpt 

8: Hervormde kerk, Burgemeester Meslaan 92 Drumpt 

Het door forse esdoorns en eiken omkaderde, sobere bakstenen kerkgebouw is een zogenaamde zaalkerk met 

een deels ingebouwde toren. De architectuur van de kerk is overwegend neoclassicistisch, met zijn 

rondboogvensters en rondboogpoort, waarbij de bogen zijn omlijst, rustend op bakstenen lijstkapitelen. Kerken 

in deze stijl uit deze periode werden ook wel aangeduid met de term Waterstaatskerk, omdat Rijkswaterstaat 

tot 1865 per Koninklijk Besluit toezicht moest houden op de bouw. Soms waren ingenieurs van Rijkswaterstaat 

ook tevens ontwerpers van de kerken. De kerk van Drumpt is gebouwd in 1860. De ontwerper is onbekend. De 

‘eerste steen” is gelegd door kerkvoogd en burgemeester A. van Heemskerk, Prandwijk op 30 mei 1860. Een 

opvallend detail is de bekroning van de toren, waarbij na een houten balustrade een veel slankere houten  
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achthoekige lantaarn met spits volgt. In de kerkzaal die afgedekt wordt door een gebogen stucplafond met 

sierlijsten, staat op een fraai balkon een orgel uit 1874, gebouwd door K.M. van Puffelen uit Zaltbommel.  

 

De kerk van Drumpt op een oude ansichtkaart rond 1900 

We vervolgen vanuit de kerk de route rechtdoor via de Burgemeester Meslaan. Na de kruising met de 

Rauwenhoflaan (links) en Drumptselaan (rechts) belanden we aan de linker zijde van de weg bij opnieuw een 

Rijksmonument, de villa Nieuw Geerestein, Burgemeester Meslaan 121 

9: Landhuis Nieuw Geerestein Burgemeester Meslaan 121 Drumpt 

Dit als Rijksmonument beschermde statige huis, met een fraaie tuin met oprijlaan, sierhekwerken en 

monumentale loofbomen, dateert uit het derde kwart van de negentiende eeuw. De naam Geerestein duidt op 

een van oorsprong al zeer oud goed, gezien het additief ‘Stein’, waarmee in de middeleeuwen een in steen 

gebouwd huis werd aangeduid. In Drumpt heeft ook een huis Geerestein gestaan, op een andere plaats. Dat 

pand moet een zeer hoge ouderdom hebben gehad. Het huidige huis Nieuw Geerestein betreft dus een 

jongere, op een andere plaats gebouwde opvolger.  

Het huis met gepleisterde gevels heeft een symmetrische opzet en nog overwegend klassieke details, 

waaronder de vensters met 6-ruits en 4-ruits schuiframen, de omlijste deur met een hardstenen bordes er voor 

en de kroonlijst boven de gevels. Op de hoeken van de nokken van de kap staan schoorstenen met 

smeedijzeren kappen.  

We vervolgen de route rechtdoor via de Burgemeester Meslaan. Bij de T-splitsing links de Lingeweg inslaan. De 

Lingeweg vervolgen langs de rand van Drumpt-Noord tot aan het pompstation van Texaco dat aan de rechter 

hand is gelegen.  
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Hier slaan we rechtsaf de Culemborgse Grindweg in en steken via de Hamsche Brug de Linge over. Bij de 

uitspanning direct rechts achter de brug staan we even stil bij deze bijzondere plek met een rijke historie, waar 

bovendien een tweetal monumenten (Daver 1 en Daver 4) onze aandacht vragen. 

 

Het huis Nieuw Geerestein, Burgemeester Meslaan 121 

* De Hamsche Brug 

Aan de Hamsche Brug en de directe omgeving is een rijke historie verbonden. Eeuwenlang moest men bij het 

passeren van deze brug tolgeld betalen. De tol van de Hamsche Brug wordt al vermeld in een stuk uit 1326, 

wanneer Otto van Avezaet wordt beleend met het huis te Avezaath. De brug wordt dan genoemd ‘het 

veerschap te Hamme”. Omdat de brug en tol tot een leengoed behoorden is er veel bekend over eigenaars en 

uitbaters door de eeuwen heen. Bij de brug behoorde ook een herberg, die al in 1615 wordt vermeld en de 

voorloper was van de huidige horecagelegenheid, die tot voor kort ook de naam Hamsche Brug droeg. In 1644 

behoort het geheel toe aan Johan van Buijren (Buren) en daarna erft Johan van Buren jr. het geheel. Hij wordt 

in 1704 aangeduid als ‘waard’ van de herberg bij de Hamsche Brug. Van Buren jr. heeft slechts één dochter, die 

trouwt met de schout van Avezaath Dirck van Marckesteijn, die de nieuwe eigenaar wordt. Ook zij krijgen een 

dochter als erfgenaam, die trouwt met Johan van Meteren. In 1811 laat deze het tolrecht en de herberg na aan 

achterneef Johan Adriaan Heuff, waarmee het goed in bezit komt van het binnen Wadenoijen, Avezaath en 

Zoelen zo belangrijke geslacht Heuff. Johan Adriaan Heuff is in 1814 ook tapper van de herberg de Hamsche 

Brug en verhuist in 1818 naar het tegenover gelegen Huis ten Ham. De weg met brug bleef nog lange tijd in 

bezit van de familie Heuff. De schrijver Jacob van Lennep was begin augustus 1823 in Tiel en verhaalt 

ondermeer over zijn wandelingen rond de Hamsche Brug en het theedrinken in de herberg in zijn boek over zijn 

rondreis door Nederland na voltooiing van zijn studie.  
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Van Lennep en zijn verslag zijn recent weer onder de aandacht gebracht door Geert Mak in het boek ‘Lopen 

met Van Lennep. De zomer van 1823” waarin het verslag van deze rondreis integraal is opgenomen.  

Tegen het einde van de negentiende eeuw wil de provincie Gelderland een einde maken aan het tolsysteem. 

De tollen op de rijkswegen worden al in 1899 opgeheven, de provinciale wegen volgen kort daarna. Bij de 

particuliere wegen, zoals de Hamsche Brug en Wadenoijense Brug, konden de tollen alleen door afkoop 

worden opgeheven. Toen men de tolgelden bij de Hamsche Brug in 1923 wilde verhogen, kwamen diverse 

ingezetenen in opstand. Ze richtten de partij Avezaath Vooruit op. Uiteindelijk werd de tol bij de Hamsche Brug 

voor het niet onaanzienlijke bedrag van 30.000 gulden afgekocht, met geld dat uit de gemeenschap was 

ingezameld. Men was blij dat men van de toldwang verlost was. Het gedicht Avezaath’s Tolbevrijding vermeldt 

in de laatste strofe: ‘Dat middeleeuwsch tolgedrocht is met veel offers afgekocht! Gemeenten, polders, U 

zijd’eer, de Tol “Ten Ham” bestaat niet meer’. 

 

De uitspanning De Hamsche Brug rond 1910 

Oude tekeningen en foto’s laten zien dat zowel de brug als de herberg in het verleden veel schilderachtiger 

waren dan ze nu zijn. De brug was nog lang een houten exemplaar, later met een ijzeren leuning. Een tekening 

uit de periode toen Van Lennep de brug bezocht, toont de herberg in zijn achttiende-eeuwse gedaante. In de 

loop van de negentiende eeuw groeide deze uitspanning gestaag en rond 1900 bezat het complex een 

samengestelde vorm van meerdere bouwdelen, met aan de zijde van de Linge een fraaie veranda. De brug is nu 

vernieuwd in een betonnen versie en het nog altijd druk bezochte horecacomplex, recent omgedoopt tot 

“Brasserie Nu” is helaas ingrijpend verbouwd en deels vernieuwd, waardoor het geheel minder schilderachtig is 

geworden.  
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De Hamsche Brug in de vroege twintigste eeuw. 

10: ‘t Huis Ten Ham, Daver 1 

Pal tegenover de uitspanning Hamsche Brug ligt op de hoek van Daver en de Zoelensestraat deels verscholen in 

het groen van de weelderige tuin het als Rijksmonument beschermde Huis ten Ham. De exacte ouderdom van 

dit bijzondere huis is niet bekend. Delen van het huidige pand dateren uit de achttiende eeuw. Bij de omlijsting 

rond de deurpartij in de voorgevel vallen versieringen in rococo-vormen waar te nemen, te dateren tussen 

1750 en 1770. Op een gewassen tekening uit 1820 hebben de vensters nog hun achttiende-eeuwse ramen met 

kleine ruitjes. Bij moderniseringen in de negentiende eeuw ontstonden de huidige vensters met 6-ruits- en 4-

ruits schuiframen. Markant zijn ook de dakkapellen met klauwstukken en de fraai uitgevoerde schoorstenen op 

de nok. Huis ten Ham heeft van 1806 tot 1971 behoord tot het bezit van de familie Heuff, die ook lang de 

tegenover gelegen herberg en het tolrecht van de brug bezaten. Johan Adriaan Heuff bewoonde het huis vanaf 

1818 en was van 1823 tot 1828 schout en achtereenvolgens burgemeester van de toen nieuwe gemeente 

Zoelen, waartoe ook Kapel-Avezaath en Kerk-Avezaath behoorden.  

11: Huis Mariahof, Daver 4 

Aan de overzijde van de Daver, schuin tegenover de aansluiting van de Zoelensestraat staat het wat somber 

ogende bakstenen huis Mariahof, beschermd als gemeentelijk monument. Het huis is rond 1890 gebouwd voor 

W. Heuff aan wat toen nog de Culemborgse Grintweg heette. Oorspronkelijk was het dak met leien gedekt en 

met zink op het platte gedeelte. Links staat nog een oude serre tegen de zijgevel. Oorspronkelijk stond ook 

tegen de voorgevel een serre. Het interieur is nog zeer gaaf bewaard gebleven, met beschilderde stucplafonds, 

schouwen, binnenluiken, een fraaie trap en betegelde gangvloer. 
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De achttiende-eeuwse deurpartij met sierlijk bovenlicht van Huis Ten Ham 

We slaan rechts van het Huis Ten Ham de Zoelensestraat in richting Kapel- Avezaath Kort nadat rechts de 

Bergakker op de Zoelensestraat uitkomt, zien we aan de linkerkant een fraaie beukenlaan, aan weerszijden 

begeleidt door sloten. Dit is de entree naar de Algemene begraafplaats van Kapel-Avezaath (12), waar sinds 

lange tijd de ingezetenen van het dorp en omliggende buitengebied zijn begraven (nr. 12 op de kaart). Links 

van de oprijlaan ligt nog een aardig boerenerf met boerderij en een schuurberg. Hierna vervolgen we de route 

via de Zoelensestraat naar de dorpskern van Kapel-Avezaath. We passeren aan weerszijden diverse verspreid 

gelegen, deels nog historische boerenerven.  

 



Fietsen en wandelen langs de Tielse cultuurhistorie 
23  

 

De laan naar de Algemene begraafplaats van Kapel-Avezaath 
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* Kapel-Avezaath  

Hoelang dit gebied al bewoond is geweest is niet duidelijk. Wel heeft men hier in het verleden een Romeinse 

altaarsteen gevonden met daarop in vertaling de volgende tekst: ‘Voor de godin Hurstaga heeft volgens haar 

opdracht Valerius Silvester, gemeenteraadslid van het Municipium der Bataven (dit altaar) opgericht, gaarne en 

met reden.’ De steen behoort thans tot de collectie van museum Het Valkhof te Nijmegen. De oudste 

vermelding van Avezaath vinden we in een stuk uit 850, waarin graaf Balderik een hoeve te Avezaath aan de 

bisschop van Utrecht schenkt. Waldger, graaf van Teisterbant zou rond 902 in Avezaath een verblijf hebben 

gehad. Mogelijk is dit de oorsprong van het oude huis te Avezaath (Oud-Avezaath). Iets later bouwde de graaf 

een tweede verblijf, dicht bij het tegenwoordige Kerk-Avezaath. In dezelfde periode stichtte hij daar een kerk. 

Vanaf dat moment was er sprake van Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath.  

Mogelijk markeert de boerderij Aldenaaf (Oud-Avezaath) nog de plaats van het eerste verblijf van de graaf van 

Teisterbant. Bekend is in ieder geval dat die boerderij later leengoed was van de Gelderse vorsten. Kapel 

Avezaath kende daarnaast nog twee, al lang weer verdwenen adellijke huizen, de Muggenborch en de 

Vliegenborch. Ze worden genoemd in vijftiende-eeuwse leenactenboeken.  

Bij de Muggenborch hebben zeer recent opgravingen plaats gevonden, waarbij een opmerkelijk grote 

middeleeuwse boerderij werd opgegraven en verder nog niet nader te duiden muurwerk, dat duidelijk maakte 

dat de boerderij deel uit maakte van een complex. Naast de gevonden resten van deze duidelijk voorname 

gebouwen wijzen verder de vondsten van zilveren munten en een bijzondere, ook in Europees verband 

betrekkelijk zeldzame bronzen schaal met graveerwerk op de hoge status die de toenmalige bewoners hadden.  

Kapel-Avezaath had net als de andere dorpen in dit gebied lange tijd een bescheiden opzet. Naast een enkel 

adellijk huis werd de oude kerk slechts omgeven door enkele boerderijen. De meeste inwoners woonden in 

verspreid over het buitengebied rond het dorp gebouwde boerderijen.  Een duidelijke groei van het dorp met 

een woonwijkje oostelijk van de kerk vond plaats vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw.  

13: Begraafplaats Versteegh, Zoelensestraat ong. Kapel-Avezaath 

Ten oosten van de “Agatha Capel” (de huidige hervormde kerk) ligt, van ver herkenbaar aan de oude bomen, 

de particuliere begraafplaats van M.J. Versteegh, gesticht in 1854. Het is een van de weinige overgebleven 

begraafplaatsen die door rijke families voor eigen gebruik werden aangelegd. Herenboer Versteegh (1791-

1859), die wat betreft grondbezit iedereen in de streek overvleugelde, klom op tot dijkgraaf van Neder-Betuwe. 

Zijn oudste dochter trouwde met Antonie Heuff (1812-1864).  

Alle kinderen van zowel Versteegh als Heuff zijn hier bijgezet. Bijzonder is dat de begraafplaats nog steeds als 

zodanig in gebruik is, de laatste bijzetting was in 2005. Het beheer is in handen van de Stichting Begraafplaats 

Erven M.J. Versteegh, die het zwaar verwaarloosde kerkhofje van de ondergang heeft gered. Dit met financiële 

steun van de gemeente Tiel, die het object in maart 1993 op de monumentenlijst heeft geplaatst. Eigen 

kapitaal verkreeg de stichting uit een legaat ten behoeve van het onderhoud van de begraafplaats van 

mevrouw A.M. Heuff-van Simmeren (1885-1972).  
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Leden van de families Versteegh en Heuff hebben de restauratie in de jaren 1994-1999 grotendeels in 

zelfwerkzaamheid uitgevoerd en verzorgen nog steeds het lopende onderhoud. Een kleine kring van donateurs 

draagt financieel bij aan de instandhouding van dit monument.  

De in romantische stijl aangelegde begraafplaats, beplant met verschillende soorten bomen, is omgeven door 

een sierlijk uitgevoerd smeedijzeren hekwerk.  

 

De poort van de particuliere begraafplaats M.J. Versteegh in Kapel-Avezaath 

14: Agatha Capel, thans hervormde kerk, Zoelensestraat 2  

Wanneer in Kapel-Avezaath voor het eerst een kapel of kerk is gesticht is niet geheel duidelijk. Wel is duidelijk 

dat dit reeds in de vroege middeleeuwen moet zijn gebeurd, aangezien bij de stichting van de kerk in Kerk-

Avezaath (nog voor het jaar 1000) men onderscheid ging maken in Kapel-Avezaath en Kerk-Avezaath. Het thans 

nog bestaande schip van de kerk werd op 2 mei 1321 gewijd aan Sint Agatha. Het koor is rond het jaar 1400 

gebouwd en in de zestiende eeuw vernieuwd. De kapel had een ingang in de noordgevel. Sporen van deze 

ingang zijn zowel binnen als buiten in het metselwerk zichtbaar. Uit een stuk uit 1438 blijkt dat bij de kerk 

diverse landerijen behoorden. In de kapel waren in de late middeleeuwen tenminste vijf altaren, met daaraan 

verbonden vicariën aanwezig. In de late middeleeuwen was het niet ongebruikelijk dat een kerk meerdere 

altaren bezat, met daaraan gekoppelde inkomsten. Naast de landcommandeur van de Duitse Orde in Utrecht 

bezat ook de abdij van Thorn een vicarie in de kerk. Na de Reformatie ging de kerk over in hervormde handen 

en is sindsdien een hervormde kerk gebleven. Aanwijsbare verbouwingen van de kerk vonden plaats in de 

achttiende- en negentiende eeuw. 
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De Agathakapel in Kapel-Avezaath 

Het thans nog bestaande oudste deel van de kerk is het steunbeerloze schip met zijn wit gesausde gevels en 

pannendak, dat hoewel sterk verbouwd in de achttiende eeuw (1705) gezien de gebruikte forse bakstenen nog 

grotendeels uit de veertiende eeuw kan stammen. Het hogere koor met steunberen en inwendig een netgewelf 

op gebeeldhouwde kraagstenen dateert gezien het type gewelf en de constructie van de nog oorspronkelijke 

kap daarboven zeer waarschijnlijk uit het midden van de zestiende eeuw. Dit bouwdeel kwam dus nog net voor 

de Reformatie gereed.  

Het kleine, oorspronkelijk houten torentje vindt zijn oorsprong in de achttiende eeuw, het werd in 1766 

gerepareerd en in 1783 wegens een slechte staat vervangen door een stenen exemplaar. In de negentiende 

eeuw kregen de vensters nieuwe ijzeren vullingen. Bij de restauratie door C.L. Temminck Groll in 1978 zijn in 

het koor weer sobere traceringen (bakstenen harnassen) aangebracht.  

In de kerk is een fraaie preekstoel aanwezig in Lodewijk XV (rococo)vormen met een gezangenbord in dezelfde 

stijl uit 1772. Het doophek dateert uit de zeventiende eeuw. Het orgel dateert uit 1917, met behulp van ouder 

pijpwerk gemaakt door P. van Dam. 

Nadat we de kerk hebben verlaten slaan we voorbij de kerk vanuit de Zoelensestraat links de Moleneind in 

richting Wadenoijen en Ophemert. Wanneer we belanden bij het links van de weg gelegen café De Tol zien we 

aan de overzijde, een flink stuk van de weg af gelegen de monumentale riet gedekte T-boerderij Moleneind 18. 

Kort na deze boerderij steken we bij de Wadenoijense Brug opnieuw de Linge over. Net als bij de Hamsche Brug 

is dit een historisch gebied waarbij we even stil zullen staan.  
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Het Moleneind richting Wadenoijen met café Den Tol en de molen in 1915. 

15: Boerderij Zuiderweert, Moleneind 18 

De boerderij Zuiderweert is forse bakstenen T-boerderij uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 

Opvallend is het feit dat de boerderij geheel met riet is gedekt, zowel de steile kap van het voorhuis als de 

gehele kap van het bedrijfsgedeelte. Het voorhuis is rechts onderkelderd en heeft zoldervensters in de 

borstwering direct onder de kap. Helaas zijn rechts van de boerderij recent zeer grote schuren gebouwd, die 

vooral door hun omvang en uitstraling een beeldverstorende werking hebben op de boerderij zelf, maar ook op 

het omliggende landschap.  

 

De grote T-boerderij Zuiderweert Moleneind 18.  
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*  Wadenoijensebrug en het dorp Wadenoijen 

In de vroege negentiende eeuw bezat de toen net opgerichte gemeente Zoelen drie tolbruggen, de Zoelense 

Brug, de eerder beschreven Hamsche Brug en de Wadenoijense Brug. Van deze bruggen is de laatst genoemde 

tevens de jongste. De brug is aangelegd in 1714 als uitvloeisel van een convenant dat werd gesloten tussen 

afgevaardigden van het Kwartier van Nijmegen en de Ambtman van de Neder-Betuwe. Uiteraard werd bij deze 

brug ook een tol ingericht met daarbij een herberg. Het eetcafé De Tol herinnert nog aan deze tol, die pas in 

1942 is afgekocht. Voor de Tweede Wereldoorlog was het beeld van deze omgeving, komend vanuit Kapel -

Avezaath heel anders. Moleneind was nog een zandweg en rechts van de weg kort voor café De Tol stond toen 

nog een fraaie molen, die in 1936 het onderspit moest delven. Een oude ansichtkaart toont nog duidelijk het 

toen nog zeer landelijke beeld. Ook van het historische café De Tol is weinig bewaard gebleven, en ook de 

oorspronkelijke houten brug is vervangen door een veel strakker betonnen exemplaar. Wel hebben we vanaf 

deze brug nog altijd een mooi beeld van de door het buitengebied langs de Lingedijk met de kern van 

Wadenoijen slingerende Linge. 

Wadenoijen, een historisch lintdorp aan de Linge  

Ook dit fraaie, langs de Lingedijk uitgestrekte dorp heeft oeroude papieren. Net als in Drumpt en Avezaath 

schonk graaf Balderik in 850 ook goederen (landerijen, hoeves) in Wadenoijen aan de kerk te Utrecht. 

Wadenoijen wordt in die oude stukken geschreven als Wadake of als Wadahem. Letterlijk betekent dit een 

nederzetting bij een ‘Vada”, wat een doorwaadbare plaats in een rivier betekent.  

Otto van Zoelen is heer van Wadenoijen geweest rond 1355, toen hij van graaf Reinald het gemaal over 

Wadenoijen, Drumpt, Avezaath en Hamme (Hamsche Brug) ontving. In de vijftiende eeuw behoorde 

Wadenoijen tot het geslacht Van Langerack, daarna aan Gijsbert van Boxsmeer. Bij het dorp stond inmiddels 

een adellijk huis. Het verhaal gaat dat een ridder uit het inmiddels afgebroken kasteel van Wadenoijen is 

begraven met een groot gouden zwaard. De ridder zou ter aarde zijn besteld in de onlangs gerestaureerde 

Romaanse kerk die parallel aan de Linge ligt. Bij restauraties van de kerk in 1902 en 1952 is in de kerk gezocht 

naar de ridder en zijn gouden zwaard. Hij is echter niet gevonden. Vanaf de late vijftiende eeuw ging het goed 

(huis Wadenoijen met bijbehorende bezittingen) in diverse geslachten over, waaronder Van Hemert, de Cock 

van Delwijnen, de heren van Ophemert beter bekend als het geslacht Van Haeften. Vanaf de late achttiende 

eeuw bezaten achtereenvolgens de families Van Doorn, Daine, Van Borssele, Van Brakell en Van Walcheren het 

landgoed. Van het huis is thans niets meer terug te vinden.  

Wadenoijen werd net als Tiel in 1882 aangesloten middels een eigen station op de spoorlijn Elst-Dordrecht. Het 

station van Wadenoijen is echter al in 1938 weer opgeheven als halteplaats. In 1956 werd de gemeente 

Wadenoijen opgeheven en bij Zoelen gevoegd en daarna met Drumpt onder de gemeente Tiel gebracht.  

Hoewel het dorp diverse in een lang lint langs de Linge gebouwde oude boerderijen bezit, toont vooral het 

tufstenen in Romaanse stijl gebouwde schip van de hervormde kerk de hoge ouderdom van Wadenoijen. 
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De Linge bij Wadenoijen  

 

Fraai plaatje van het station van Wadenoijen omstreeks 1910. 
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Binnen onze route doen wij alleen het centrum rond de kerk en pastorie aan.  Komend over de brug draaien we 

links de Lingedijk op en rijden we hier achtereenvolgens langs twee monumentale boerderijen, de kerk en de 

pastorie. Aan de andere kant van de dijk hebben we een fraai zicht op het landschap met de Linge.  

16: Boerderij De Lingehof, Lingedijk 63 Wadenoijen 

Schuin links tegenover de brug staat op de hoek van de Lingedijk en de Dreef een gaaf bewaarde T-boerderij uit 

de vroege negentiende eeuw (Rijksmonument), die met de voorgevel kort op de dijk is gebouwd. De 

symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft als blikvanger een statige klassieke entree, met pilasters en een 

kroonlijst. Het bovenlicht van de deur is halfrond gesloten en voorzien van een sierlijk gesneden vorkroede. De 

vensters met 6-ruits schuiframen en luiken zijn ook gaaf bewaard gebleven. Rechts in de gevel onderin is een 

hardstenen peilsteentje aanwezig met daarop een meetpunt (een uitgehakte streep) dat volgens opschrift 

erboven en onder 6,646 meter boven N.A.P. ligt.  

 

N.A.P. steen in de gevel van boerderij De Lingehof   

17: Boerderij en schuurberg Lingedijk 27 Wadenoijen 

Deze, kort voor de kerk gelegen boerderij is met het woongedeelte gericht naar de kerk. Voor de achtergevel 

van het bedrijfsgedeelte staat een fraaie vierroedige schuurberg, waarvan het schuurgedeelte onder de 

hooiopslag houten wanden heeft. Kenmerkend voor veel Betuwse boerderijen is de boven de deeldeuren van 

het bedrijfsgedeelte met een groot overstek doorgezette kap met wolfeind. Binnen de boerderijliteratuur 

wordt een dergelijk overstek, waaronder de hooiwagen tijdens het optassen van het hooi droog kon staan, een 

Betuws Overstek genoemd, omdat het in deze regio veelvuldig voorkwam.  
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Ook de combinatie van een hooiberg met een schuur (schuurberg genoemd) treffen we hier bij meerdere 

boerderijen aan.  

Deze plaats is al lang bewoond. Bij graafwerkzaamheden zijn ondermeer aardewerkscherven gevonden uit de 

veertiende eeuw. De opkamer met gewelfkelder (tongewelf) in het woongedeelte dateert vrijwel zeker al uit de 

zeventiende eeuw. Het huis heeft ondermeer gediend als onderkomen van de rentmeester en hoorde tot het 

(helaas verdwenen) kasteel van Wadenoijen.  

De oprijlaan naar het kasteel lag tussen het voorhuis van deze boerderij en de bebouwing van nr. 29 in. Het 

begin van deze laan is nog zichtbaar achter het verroeste hek. Ten tijde van de eerste kadastrale kaart had de 

boerderij nog de vorm van een krukhuis, waarbij het woonhuis dus slechts naar één zijde was uitgebouwd. In 

het derde kwart van de negentiende eeuw is het huis ook richting het veld uitgebouwd, waarbij de huidige T-

boerderijopzet ontstond.   

 

Schuurberg met daarachter de dijkboerderij Lingedijk 27 in Wadenoijen 

18: Hervormde kerk Lingedijk 23 Wadenoijen 

Vanwege de hoge ouderdom van het nog bestaande schip behoort de kerk van Wadenoijen tot de topstukken 

van de gemeente Tiel. Hoewel de kerk (het schip) aantoonbaar ouder is, wordt de kerk in oude archiefstukken 

voor het eerst vermeld in 1276 in een register van inkomsten ten behoeve van een te voeren kruistocht. De 

kerk behoorde toen toe aan de Domproost van Utrecht. Na Reformatie waren de kerken van Drumpt en 

Wadenoijen tot 1637 met elkaar verbonden.  
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In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de kerk hersteld, waarbij ondermeer de vensters ijzeren 

ramen kregen. Een eerste echte restauratie vond plaats in 1902 door architect L. Beirer. Kort daarvoor werden 

op de zuidelijke wand van het koor schilderingen ontdekt van de apostelen Johannes en Andreas, die werden 

gedateerd in het einde van de vijftiende eeuw (deze schilderingen zijn tijdens de restauratie in de jaren ’50 

domweg verwijderd!). Bij de restauratie in 1902 werden de tot spitsboogvensters vermaakte schipvensters 

weer in hun oorspronkelijke vorm gereconstrueerd, dus met rondbogen. In de eerste helft van de jaren ’50 

werd de kerk opnieuw gerestaureerd door C.L. Temminck Groll, waarbij ondermeer de houten ramen werden 

aangebracht in de schipvensters. 

 

Hervormde kerk en pastorie in Wadenoijen kort voor 1900 gefotografeerd. 

Het in Romaanse stijl gebouwde tufstenen schip heeft een gevelgeleding van hoge rondboognissen met daarin 

kleine rondboogvensters. Dit zaalschip is vermoedelijk rond 1100 ontstaan. Het schip is mogelijk aan de 

westzijde iets later ingekort. We leiden dit af aan de halve rondboognissen waarmee de beide gevels aan de 

westzijde eindigen. Hoewel de toren ook een Romaans bouwwerk is, overwegend gebouwd in tufsteen, met 

een in baksteen uitgevoerd bovengedeelte met galmgaten met deelzuiltjes, is dit onderdeel toch ongeveer een 

eeuw jonger dan het schip. Onderzoek in 2003 leidde tot de conclusie dat de tufsteen in de onderbouw is 

vrijgekomen bij de inkorting van het schip, voorafgaand aan de bouw van de toren. Deze toren wordt  

gedateerd in het midden van de dertiende eeuw. Het hogere, maar wel smallere in tufsteen en baksteen 

opgetrokken priesterkoor met steunberen en spitsboogvensters dateert uit de eerste helft van de vijftiende 

eeuw.  
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Het tufstenen Romaanse schip van kerk van Wadenoijen. 

De kerk bezit diverse achttiende-eeuwse interieurelementen, waar onder een barokke eiken preekstoel, een 

herenbank, koperen lezenaar en kandelaars. Fraai is ook het Wets- en gebedenbord, met daarop onderin het 

opschrift: ‘Dit bestelt door D.V. Wijck als Kerckmester in der tijt 1711’. Rechts staat de naam van de maker, 

timmerman A.V.K. Waerdt.   

19: Hervormde pastorie, Lingedijk 21 Wadenoijen 

Aan de Lingedijk, pal achter het koor van de oude kerk ligt de forse, sober uitgevoerde pastorie van de 

hervormde gemeente. Samen met de kerk vormt het een fraaie groep. Het gebouw is zoals blijkt uit een 

stichtingsteen in de linker zijgevel gebouwd in 1843. Vermoedelijk heeft men ten tijde van de bouw van de 

pastorie ook gewerkt aan herstel van de kerk, waarbij ondermeer de bij de restauratie van 1902 weer 

verwijderde ijzeren vensterharnassen werden geplaatst. De pastorie kreeg een hoge, statige symmetrisch 

ingedeelde gevel aan de dijk. Bij de zijgevels is zichtbaar dat de achtergevel lager is dan de voorgevel, waardoor 

er sprake is van een ongelijk zadeldak. De voorgevel werd in Empiretrant uitgevoerd met een deur met 

bovenlicht gevat in een houten klassieke omlijsting. De vensters op de begane grond kregen 6-ruiits 

schuiframen, die op de lagere verdieping zijn 4-ruits. De zijgevels worden bekroond met tuitgevels, met een 

schoorsteen in de top en een markant rond venster in het midden van de gevel. Ook de pastorie is beschermd 

als Rijksmonument.  

Nadat we de kerk en pastorie achter ons hebben gelaten gaan we rechts de Lingedijk af en rijden de 

Groenestraat in. Na enkele honderden meters steken we het spoor over en buigen direct daarna af naar rechts, 

de Bommelweg in. We rijden nu parallel aan het spoor door een fraai landschap met komgronden, tussen de 

Waal en de Linge. Rechts zien we over het spoor nogmaals het dorp Wadenoijen. Bij de kruising met de Dreef  
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slaan we linksaf de Dreef in richting Ophemert. We vervolgen de Dreef richting Ophemert. Na een poosje door 

de komgronden te hebben gereden moeten we linksaf slaan, de Hermoesestraat in, richting Zennewijnen. Na 

een bocht naar rechts en links zien we aan onze rechterhand de fraaie buitenbegraafplaats van Ophemert met 

een fraaie poort en een omgrachting. Hoewel deze begraafplaats net buiten het gebied van de gemeente Tiel 

valt is ze zeker het bekijken waard.  

We vervolgen onze route via de Hermoesestraat en rijden het gehucht Zennewijnen in met verspreide 

boerderijen in een fraai coulisselandschap dicht bij de rivier de Waal. Al spoedig zien we aan de linker zijde een 

markant complex, bestaande uit een landhuis en een grote schuur, met een fraaie tuin eromheen. Dit is 

boerderij Het Klooster, Hermoesestraat 5. 

  

Boerderij met Betuws overstek uit de vroege twintigste eeuw op de hoek van de Bommelweg en Dreef.  

* Zennewijnen, vestiging van de Bataven en klooster Mariënschoot 

Zowel de naam als de bewoningsgeschiedenis van Zennewijnen vindt zijn oorsprong in de Romeinse tijd. In het 

noordelijke deel van het gebied bij Passewaaij zijn de sporen van een Bataafse nederzetting gevonden. Toen 

men de opgravingen in Passewaaij met eerdere archeologische vondsten uit dit gebied ging koppelen, viel de 

aandacht op een in 1930 in de uiterwaarden bij Passewaaij gevonden Romeinse altaarsteen. Volgens het 

opschrift was deze steen opgedragen aan de tot dusver alleen van deze steen bekende godin Seneucaega. Een 

mogelijke vertaling van deze naam is ‘een aan de Zennegodin gewijd, afgezonderd terrein”.  

De restgeul van een rivier die gevonden is bij de opgravingen van de Bataafse nederzettingen in Passewaaij was 

mogelijk het riviertje de Zenne.  
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Detail van Zennewijnen uit een rivierkaart van 1753 van W. Bachiene en J. Kanneman (collectie regionaal 

Archief Rivierenland). 

Het is niet duidelijk hoe lang dit riviertje nog door het gebied stroomde, maar de naam Zenne bleef aan dit 

gebied verbonden. Na de Romeinse tijd werd de Keltische naam Seneucaega zoals blijkt uit stukken uit de 

vroege middeleeuwen omgevormd tot Zennewinjo, later Zennewijnen, wat letterlijk ‘Zenne-weide’ betekent. In 

850 sprak men over Sinuinu(m), in een kopie van een stuk uit 893 heette het gebied Sinewenne. De kern van de 

oude heerlijkheid Zennewijnen in de middeleeuwen werd gevormd door een uithof van het de 

Norbertijnenabdij Mariënweerd. Deze abdij zelf werd in 1134 bij Beesd gesticht. Het grote klooster bezat 

gaandeweg veel goederen en stichtte meerdere uithoven, rond Beesd, maar ook verder weg, zoals in 

Zennewijnen. Vanuit Mariënweerd werd ook de bekende abdij van Berne bij Heeswijk gesticht.  

De Abdij Mariënweerd was oorspronkelijk een dubbelklooster, dat wil zeggen dat er zowel mannen als 

vrouwen in huisden. Dat vond men echter al vrij spoedig ongewenst, zodat er naar een ander onderkomen 

voor de nonnen werd uitgekeken.  Het resultaat was dat in 1229 in Zennewijnen, na een nogal lange 

aanloopperiode, als een soort dependance van de abdij het Premonstratenzer nonnenklooster Mariënschoot 

werd gesticht. 

Dat de keuze op Zennewijnen viel, is begrijpelijk. De abdij had er zoals we zagen al een uithof, terwijl er 

bovendien een veel oudere kapel stond die vermaard was als bedevaartsoord. De ouderdom van deze kapel is 

niet bekend, maar de stichting ervan gaat mogelijk terug tot in de Karolingische tijd. Deze kapel was al in 1216 

aan de abdij overgedragen en ging daarna als kloosterkerk fungeren. In 1379 is het vrouwenklooster door 

brand verwoest, het herstelde zich daarna maar moeizaam. Het klooster werd in 1572 tijdens de 

godsdienstoorlogen door troepen van Hendrik van Brederode geplunderd en onbewoonbaar gemaakt.  
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Detail van Zennewijnen op de topografische kaart van 1918.  

Korte tijd later werd het kloosterbezit in een stichting ondergebracht, die onder de naam Stift Zennewijnen tot 

1811 bleef bestaan. Hieruit werd eerst aan de gewezen nonnen en later aan (andere) ongehuwde adellijke 

dames uit de Betuwe en Tielerwaard een toelage verstrekt. De Stiftse Waarden behoorden tot de bezittingen. 

Op het kloosterterrein kwamen twee boerderijen te staan, waarvan er een later weer verdween. De andere 

bestaat nog in de vorm van het landhuis Het Klooster, dat in de huidige vorm van 1887 dateert. De gebouwen 

van het klooster zijn geleidelijk verdwenen. Rond het midden van de negentiende eeuw werd de schuur naast 

het landhuis nog de Kloosterkerk genoemd, maar in feite was de oeroude kapel, waarvan overigens alleen de 

muren nog overeind stonden, in 1631 al gesloopt. Het naast boerderij Het Klooster gelegen kerkhof is echter 

tot op de huidige dag als begraafplaats van Zennewijnen in gebruik.  

20: Boerderij het Klooster, Hermoesestraat 5 Zennewijnen 

De kloostergeschiedenis is hiervoor al aan de orde gekomen. In 1887 liet Theunis Sillevis ter plaatse van een 

oude T-boerderij een nieuw, kapitaal huis bouwen. Sillevis was dat jaar door een huwelijk in bezit gekomen van 

het goed Het Klooster. De oude schuur er naast liet hij staan. Het huis kreeg de opzet en uiterlijk van een villa, 

zoals die in die periode gebruikelijk waren, met een asymmetrische samengestelde bouwmassa. Voor het linker 

deel is een veranda aanwezig en haaks op dit deel is een naar voren springend gedeelte gebouwd met een 

driezijdig gesloten voorgevel. De vensters hebben geprofileerde omlijstingen en terra cotta kuifstukken aan de 

bovenzijde. De kozijnen bezitten voor die tijd karakteristiek T-schuiframen en persiennes. Het huis is via een 

verbindingslid verbonden met de forse schuur rechts, die volgens mondelinge overlevering restanten van de 

kapel zou bevatten.  

Deze schuur met een wolfdak heeft een gepleisterde gevel, met daarin aangegeven een blokkenverband. De 

siertuinen en hekwerken en poorten aan de straatzijde zijn recent geheel nieuw aangelegd.  
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Herenboerderij het klooster gezien vanaf de Hermoesestraat 

 

Detail uit de polderkaart van 1759 met daarop het “klooster  Zenuwijnen” 

We vervolgen onze route via de Hermoesestraat en verder door het gehucht Zennewijnen richting de rivier De 

Waal. Kort voor de dijk maakt de Hermoesestraat een bocht naar links. We gaan in deze bocht rechtdoor de 

Waalbandijk op. Links naast deze oprit in de bocht staat een aardige wit gepleisterde boerderij die met zijn 

achtergevel met een Betuws overstek naar de bocht staat gekeerd Op de dijk aangekomen slaan we linksaf 

richting Tiel. Hier hebben we een mooi beeld van het rivierenlandschap. Kort nadat we de dijk zijn opgedraaid 

en ongeveer vijftig meter hebben gereden zien we links tegen het dijktalud een betonnen trap liggen, die leidt 

naar een aan de voet van de dijk gebouwde witte monumentale boerderij (Waalbandijk 87, Rijksmonument nr. 

21). Op deze hoogte is aan de overkant van de Waal de toren van de R.K. kerk van Dreumel zichtbaar.  
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Boerderijtje met Betuws overstek bij de oprit naar de Waalbandijk.  

21: Krukhuisboerderij en schuurberg Waalbandijk 87, Zennewijnen 

Deze vermoedelijk uit de achttiende eeuw daterende krukhuisboerderij (het woongedeelte is naar links 

uitgebouwd) staat met de voorgevel naar de dijk gekeerd. In de wit gepleisterde gevels zijn vensters met 

schuiframen met kleine ruitjes aanwezig, in deze vorm kenmerkend voor de tweede helft van de achttiende 

eeuw en vroege negentiende eeuw.  

 

De krukhuisboerderij Waalbandijk 87 aan de voet van de dijk gelegen.  
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Later is het huis aan de rechter kant nog verder uitgebreid met een zeer laag gedeelte. Het naar de 

Hermoesestraat gerichte bedrijfsgedeelte heeft ook een Betuws dakoverstek. Links naast de boerderij staat 

een ook voor deze regio kenmerkende vierroedige schuurberg. Links voor in de tuin staat een ouder houten 

tuinhuisje. 

We vervolgen onze route over de Waalbandijk richting Tiel. Wanneer we in de uiterwaarden een oude strang 

van de Waal zien, met in de verte de toren van de Maartenskerk van Tiel, moeten we de dijk verlaten richting 

Tiel-west. Al spoedig nemen we de eerste weg links, de Passewaaijse Hogeweg. Deze weg loopt eerst terug 

richting de dijk en draait daarna naar de nieuwbouwwijk Passewaaij. Bij de kruising met de Burgemeester 

Reuchlinlaan gaan we even links af en stoppen. Hier zien we aan beide zijden van de laan braakliggend terrein. 

Het terrein links is beschermd als archeologisch monument, terwijl het terrein rechts spoedig bebouwd zal 

worden.  

 

Een oude strang van de Waal gezien vanaf de Waalbandijk 

* Passewaaij; vier eeuwen Bataafse bewoning 

Rondom Tiel, maar ook elders in het rivierengebied zijn op grote schaal restanten van nederzettingen van de 

Bataven aangetroffen. In totaal gaat het wellicht om maar liefst 1250 nederzettingen, waarvan er ongeveer 

1000 zijn opgespoord en een klein aantal ook is opgegraven. De Bataven leefden in het Romeinse grensgebied 

(de Limes) en mede hierdoor waren ze uiteindelijk sterk beïnvloed geraakt door de Romeinse cultuur, 

urbanisatie en militaire structuren. Tegen het einde van de eerste eeuw na Christus leefden en werkten in het 

rivierengebied tienduizenden mensen, Bataven en Romeinen en was het feitelijk de ‘eerste Randstad’ in 

Nederland. Conform een met de Romeinen gesloten verdrag moesten de Bataven veel mannen leveren voor  
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het Romeinse leger. Na de Bataafse Opstand van 69 na Christus namen steeds meer Bataven dienst in het 

Romeinse leger. Volgens de huidige schattingen dienden gemiddeld zeker twee mannelijke leden van een 

Bataafs gezin in het leger! Sommige families waren vrijwel volledig militair te noemen. Wanneer een Bataaf 

vijfentwintig jaar in het leger had gediend, keerde deze vaak terug naar zijn oude woongebied en kreeg hij het 

Romeins burgerrecht. De Bataven verkregen dit recht mede door hun bijzondere positie in de Romeinse 

wereld. Bataafse militairen behoorden namelijk tot de elitetroepen in het Romeinse leger en mede hierdoor 

had de Bataafse cultuur ook invloed op de Romeinse cultuur.  

Bij de opgravingen die gedurende een periode van vijftien jaar in het gebied van de Passewaaij hebben plaats 

gevonden deed zich de bijzondere gelegenheid voor dat een groot gebied (van meer dan een kilometer lang) 

grondig kon worden opgegraven. Dit vanwege het feit dat op deze plaats de grootschalige woonwijk Tiel-

Passewaaij zou gaan verrijzen. Hierdoor kwamen langs een oude, geleidelijk aan verlandde restgeul van een 

riviertje (mogelijk het oorspronkelijke riviertje de Zenne) een tweetal nederzettingen aan het licht met 

daartussen een groot grafveld. De derde, dichterbij de Waalbandijk gelegen nederzetting hoefde niet 

opgegraven te worden omdat die is aangewezen is als archeologisch Rijksmonument. 

 

Plattegrond van de opgravingen in Passewaaij. Het blauwe gebied is een restgeul (van het riviertje de Zenne?). 

Verder zien we twee nederzettingen met daartussen een groot grafveld. Uit: Archeologie in Tiel nr. 10 

Naast het feit dat men volledige nederzettingen kon opgraven, compleet met een bijbehorend grafveld, waren 

ook de vondsten van voorwerpen uniek, in die zin dat ze opmerkelijk goed geconserveerd bleken te zijn. Zo 

vond men ondermeer duizenden metalen voorwerpen (munten, gereedschap, beeldjes, onderdelen van 

gebruiksgoederen, juwelen) uit de Romeinse tijd.  

 

 



Fietsen en wandelen langs de Tielse cultuurhistorie 
41  

Ook verkreeg men veel informatie de mensen, hun vee en huisdieren en hun dierlijk voedsel. Verder is er veel 

handgemaakt, inheems Romeins aardewerk gevonden, waardoor een goed beeld is verkregen van de het leven 

in deze nederzettingen.  

In deze nederzettingen in Passewaaij is over een periode van ruim vier eeuwen gewoond, vanaf de eerste eeuw 

voor Christus tot aan de vierde eeuw na Christus. Bij de opgraving zijn de grondsporen van meerdere kleinere 

en soms zeer grote houten boerderijen (waaronder woon/stalhuizen) gevonden en verder de grondsporen van 

bijgebouwen (graanschuren, bakovens), brandkuilen en graven met ondermeer ook grafgiften. De huizen 

waren geheel van hout met zeer lage gevels, waardoor in feite vooral het net boven het maaiveld uitrijzende 

strodak in het landschap zichtbaar was. De houten stijlen waarop het dak rustte, waren ingegraven in de grond. 

Mensen en dieren sliepen onder één dak, met slechts minieme afscheidingen (van vlechtwerk) tussen de 

stallen en woon- en slaapvertrekken. Eeuwen later, tijdens de middeleeuwen en bij de armere boeren soms 

nog tot in de negentiende eeuw, leefden boeren en dieren zonder een duidelijke scheiding nog altijd samen 

onder één dak. Dergelijk onverdeelde hoeves, vaak met de opzet van een hallehuis werden in die tijd ‘los hoes’  

genoemd. In het zuidelijke deel van het onderzochte gebied, het gedeelte waar we ons nu bevinden was aan 

beide oevers van de geleidelijk aan drooggevallen rivier bewoning aanwezig, met noordwestelijk daarvan een 

grafveld.  

 

Impressie van Passewaaij in de Romeinse tijd (Bato, Dirk Oomen) 

We keren om en vervolgen onze route over de Jonkheer Reuchlinlaan richting Tiel. Bij de rotonde steken we 

recht over en vervolgen de weg, waarbij we het inundatiekanaal oversteken. Daarna slaan we links de 

Wadenoijenselaan in en buigen aan het einde van de laan weer links af richting het inundatiekanaal, slaan daar 

rechtsaf en rijden parallel aan het kanaal over de Inundatiedijk Noord. Aangezien we verderop op weg naar de 

dijk onder Tiel weer langs dit kanaal zullen komen, staan we verderop in de route even bij stil. Eerst slaan we 

ter hoogte van de kanaalbrug rechtsaf de Schaarsdijkweg in, gaan onder het spoor door en vervolgen deze weg 
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 tot aan de rotonde bij de Provinciale Weg. Daar houden we voor de rotonde even de richting Wadenoijen aan 

en komen dan op de Lingeweg, waar een pad rechts de entree vormt van het Vogelreservaat Thedinghsweert. 

We fietsen dit bospad in en steken het ijzeren bruggetje over de Linge over, waarna aan onze linker hand het 

illustere goed Thedinghsweert ligt,  

22: Thedinghsweert 

Het zal U inmiddels na het passeren van stokoude dorpen en gebouwen niet verbazen dat ook deze plek een 

zeer rijke historie kent. Zeker is dat dit goed, gelegen aan de Linge, al bestond in de middeleeuwen. Op diverse 

historische kaarten staat het met zijn bijzondere naam weergegeven. Soms wordt daarbij vermeld dat er een 

brug en sluis aanwezig was. De brug is er nog, evenals een fraai begroeid omgracht terrein met bebouwing die 

inmiddels de leeftijd van honderd jaren is gepasseerd. De geschiedenis van het goed is nog maar gebrekkig 

onderzocht. Bekend is wel dat Floris van Egmond, ondermeer ook graaf van Buren vanaf 1513 gronden rond de 

Linge bij Thedinghsweert in bezit kreeg en in 1528 ook het versterkte huis zelf bezat. Sommige bronnen maken 

melding van een forse donjon op deze plaats, wat zou betekenen dat de oorsprong van het kasteel wellicht 

zelfs terug kan reiken tot de twaalfde – of dertiende eeuw. Vanuit dit huis, dat dichtbij Tiel lag en de brug over 

de Linge beheerste, belegerde Floris de stad Tiel, om hen te dwingen hem als de regionale machthebber en 

graaf van Buren te erkennen. In de loop van de zeventiende eeuw is het goed met huis verkocht door de 

Oranjes. 

 

Zicht over de Linge vanaf de brug bij Thedinghsweert 
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Het oude kasteel is al lang verdwenen, wel laat het terrein met de omgrachting nog zien dat het hier om een 

oud goed gaat. Omstreeks 1900-1905 werd hier het thans nog bestaande huis, met boerderij en bijgebouwen 

gebouwd, dat zichtbaar is op een ansichtkaart van 1907. De toen ontstane gebouwen bezitten de voor die tijd 

kenmerken rationele architectuur, met elementen van de chaletstijl. Hoewel het een fraaie plek is met een 

rijke historie, is tot op heden de Thedinghsweert met zijn gebouwen, structuren en bodemschatten nog niet 

beschermd.  

 

“Huize Thedinghsweert” op een ansichtkaart uit 1907 

We verlaten de Thedinghsweert weer en slaan bij de uitgang weer links de Lingeweg in en vervolgens rechtsaf 

de Provincialeweg op en vervolgen deze weg voorbij de rotonde richting de Waal. We steken vervolgens het 

spoor over. Wanneer de weg in een sterke bocht naar bij de Provinciale Weg overgaat in de Nieuwe Tielseweg, 

slaan we rechts af de Jonkheer Reuchlinlaan in en steken hier het inundatiekanaal opnieuw over. Nadat we via 

de Inundatiedijk Zuid langs het kanaal zijn gereden naar de Ophemertsedijk onder het centrum van Tiel staan 

we bij de inlaatsluis even kort stil bij dit kanaal.  

* Een militair kanaal 

Het Inundatiekanaal is onderdeel van het Nationaal Landschap ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie” (vastgesteld in 

2006 in de Nota Ruimte). Het kanaal is ruim drie kilometer lang en heeft een vrijwel kaarsrecht verloop van de 

Waal naar de Linge. Nederland vertouwde al sinds eeuwen op het water als middel ter verdediging tegen 

invallende vijanden. Zo lagen er in de middeleeuwen grachten rond kastelen en vestingsteden. In de 

zeventiende eeuw werd er driftig gewerkt aan de oude Hollandse Waterlinie, waarbij men langs de rivieren 

forten en schansen aanlegde en door middel van inundatiesluizen grote delen land onder water kon zetten. Dit 

water was zo diep dat de vijand er niet doorheen kon waden en tevens te ondiep voor schepen om er door te 

varen. De oude Hollandse Waterlinie werd verbeterd en meer oostwaarts uitgebreid, waardoor in de 

negentiende eeuw de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontstond, waarvan tot op de dag van vandaag veel 

behouden is gebleven, waaronder forten, inundatiesluizen, inundatievelden en dijken. 
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Fragment van de topografische kaart van 1918, met daarop het inundatiekanaal(zie de pijl) 

 

Het inundatiekanaal, gezien richting de Waal. 

Het inundatiekanaal in Tiel maakte ook deel uit van dit enorme negentiende-eeuwse militaire waterwerk. Bij 

onvoldoende waterstand in de Linge kon via dit kanaal water uit de Waal aangevoerd worden. Bij de Waal is in 

de dijk een grote inlaatsluis aanwezig die men kon openen om het Waalwater in te laten. Rond de Linge waren 

ook inundatievelden met inundatiesluizen opgenomen, waardoor men in geval van militaire dreiging het 
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gebied westelijk van Tiel rond de Linge en Waal onder water kon zetten. Het kanaal met zijn in- en 

uitlaatsluizen is gegraven en gebouwd in 1878. Oorspronkelijk viel het onder het Ministerie van Oorlog, later, 

toen de Linie achterhaald was en niet meer operationeel, nam het Waterschap het beheer op zich. Tot kort 

voor de eeuwwisseling werd er via het kanaal in droge periodes nog water ingelaten in de Linge. Het nadeel 

was dat hierdoor vervuild slib het kanaal in kwam en dus verontreiniging met zich mee bracht. Thans zijn 

plannen in ontwikkeling om dit bijzondere object meer te integreren in het stedelijke landschap en het kanaal 

met zijn kunstwerken te herstellen en te behouden als waardevol water- en groengebied voor de toekomst.  

We rijden nu verder langs het kanaal via de Inundatiedijk Zuid en steken bij de oude inlaatsluis over het kanaal 

door naar de Ophemertsedijk en rijden langs de Waal richting het centrum van Tiel. Onderweg passeren we het 

poldermagazijn Ophemertsedijk 34, een rond 1880 in het dijktalud aangelegd eenvoudig bakstenen gebouw 

met een zadeldak tussen tuitgevelvormige topgevels. Het gebouwtje diende als berging voor opslag van 

hulpgoederen en gereedschap voor het dijkonderhoud.  

 

Poldermagazijn Ophermertsedijk 34, een eenvoudig monument van bedrijf en techniek, en een onmisbaar 

onderdeel van het historische dijklandschap.  
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Aan het einde van de dijk kort voor de aansluiting op de Waalstraat komen we aan bij de voormalige sociëteit 

Bellevue Ophemertsedijk 2.  

23: Voormalige sociëteit en uitspanning Bellevue, Ophemertsedijk 2 

Dit markante neoclassicistische huis, met een op klassieke zuilen rustend balkon is gebouwd in 1842.  Op 16 

februari 1842 vroeg Johanna Geertrui Campagne aan het gemeentebestuur toestemming om aan het begin van 

de dijk buiten de Westluidense Poort aan de Waal een huis te mogen bouwen. Ze krijgt zeer vlot toestemming, 

want nog in het vroege voorjaar wordt de eerste steen gelegd door haar oudste dochter Anna Catharina, die 

kort daarvoor getrouwd was met de rijke koopman Frederik Willem van Surister. De stichtingssteen naast de 

deur vermeldt haar naam; ‘De eerste steen is gelegd door A.C. Surister geb. Campagne Den 5/18 1842” Wie het 

huis heeft ontworpen is niet bekend. Het gebouw wordt van meet af aan bestemd als sociëteit en koffiehuis. 

Johanna Geertrui noemt zich dan ook in haar correspondentie met het gemeentebestuur “Sociëteits- en 

Koffijhuishoudster in de Bellevue” . 

Bellevue profileerde ook van het toenemende verkeer via de Waal en behield de horecafunctie tot 1916. In 

1912 is in de vroegere grote zaal de Tielse Voetbalvereniging (T.V.V., het latere Theole) opgericht. Verder 

vonden er concerten plaats en was er een kegelbaan. Het pand heeft nog tot in de twintigste eeuw tegen de 

voorgevel aan weerszijden van het balkon op zuilen veranda’s gehad. Ook op het balkon zelf was een veranda 

aangebracht.  

 

Bellevue gezien kort voor de restauratie vanuit een vogelvluchtperspectief (foto Gelderlander) 

Vanaf 1916 krijgt het pand een woonbestemming. Voor de verbouwing tekende de Tielse architect G. Formijne. 

Aannemer Th.A. Beutener schetst in 1932 aanpassingen, waarbij het linker deel van de bovenverdieping tot 

een aparte woning werd gemaakt. De bekende fotograaf Hans Sibbelee trok in die periode met zijn vader in het 

pand. Hans Sibbelee vertrok in 1944 naar Amsterdam. Aan het einde van de oorlog werd een deel van Bellevue 

ook verhuurd aan de gemeente. Het pand liep in 1944 en 1945 enige oorlogsschade op, die kort daarna alweer 

werd hersteld. Vanaf 1959 gaat het gebouw, na het overlijden van eigenaar J.J. Vermet over in handen van de 

gemeente. In 1982 wordt het gerenoveerd en in 1999 verkoopt de gemeente Tiel het pand weer. De 

herbestemming van het Rijksmonument verloopt aanvankelijk moeizaam maar vanaf 2008 is men bezig met 

het restaureren en aanpassen van het gebouw, waarbij tevens ook bouwhistorisch- en kleuronderzoek is 

uitgevoerd, waardoor het pand binnenkort weer in al haar glorie kan stralen 
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De Waaldijk in Tiel omstreeks 1900, met nog veel horeca, waaronder op de voorgrond rechts Bellevue, met 

veranda’s aan weerszijden van het balkon en een veranda op het balkon.  

We gaan nu rechts om Bellevue heen en slaan links de Nieuwe Tielseweg in.  Bij de rotonde aangekomen kunt 

U een plaats zoeken bij het gerechtsgebouw voor het tijdelijk stallen van de fiets om te voet een wandeling 

door het centrum van Tiel te maken langs de meest markante monumenten. Voordat de route door het oude 

centrum zijn aanvang neemt willen we eerst aandacht vragen voor de villa De Zwerfkei en het imposante 

kantongerecht, de voormalige Arrondissementsrechtbank van Tiel. 
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De wandelroute door het centrum van Tiel 

24 Villa De Zwerfkei, Kwelkade 1 

Op de hoek van de oprit naar de dijk en de Kwelkade, aan de rotonde van de Nieuwe Tielseweg ligt vrijstaand in 

een tuin de voormalige villa (thans kantoor) De Zwerfkei. Dit gemeentelijke monument is gebouwd in 1914. Dit 

jaartal vinden we terug op een gevelsteentje naast de ingang. Het gaaf bewaarde huis is opgezet volgens sinds 

de late negentiende gangbare principes, waarbij gebruik is gemaakt van een asymmetrische opzet met een 

vooruitspringend linker deel dat wordt bekroond door een topgevel met een overstekend zadeldak dat eindigt 

in een zogenaamd houten sierspant. Tegen dit vooruitspringende deel is vervolgens een ondiepe rechthoekige 

tweelaags erker gebouwd onder een eigen plat dakje. De sierbanden (speklagen) in de gevels en de bogen in 

rode verblendsteen boven de vensters en deuren zijn nog een relict van de laat negentiende-eeuwse 

neorenaissancestijl, andere elementen zoals de schuiframen zonder roeden en de hardstenen latei met 

inspringende bovenhoeken boven de deur verraden invloeden van de meer rationele architectuur, die door 

toedoen van H.P. Berlage na 1900 geleidelijk aan meer gangbaar werd. Links voor het huis in de tuin ligt een 

forse zwerfkei, waaraan het huis zijn naam ontleent.  

25 Kantongerecht, Nieuwe Tielseweg 1 

Dit gerechtsgebouw uit de periode 1879-1882 behoort tot de meest rijk uitgevoerde gerechtsgebouwen uit de 

negentiende eeuw in ons land.  

Het gebouw werd als arrondissementsrechtbank en kantongerecht ontworpen door Rijksbouwmeester Johan 

Frederik Metzelaar (1818-1897). J.F. Metzelaar was aanvankelijk werkzaam als architect in Rotterdam. 

Metzelaar was in zijn architectuur sterk gericht op de internationale ontwikkelingen. Hij had veel belangstelling 

voor met name het Duitse neoclassicisme en eclecticisme.  J.F. Metzelaar werd in 1870 aangesteld als 

rijksbouwmeester voor de Justitiegebouwen. Vanaf 1883 werd zijn zoon W.C. Metzelaar aangesteld als zijn 

assistent. Hij nam na het pensioen van Johan Frederik de leiding over en bleef in dienst van Justitie tot in 1914. 

Tiel was sinds 1811 al zetel van een arrondissementsrechtbank, meteen vanaf de hervorming van het 

rechtstelsel, waarbij Nederland naar Frans voorbeeld werd onderverdeeld in zeven departementen, 

vierendertig arrondissementen en tweehonderdtwintig kantons.  

De Tielse rechtbank was aanvankelijk ondergebracht in een deel van het oude stadhuis, zoals wel in meer 

steden het geval was. Het nieuwe, in opdracht van het Rijk tot stand gekomen rechtsgebouw werd net buiten 

de stadswallen gebouwd aan de Nieuwe Tielseweg nabij de Waal en de achttiende-eeuwse Plantage, een fraai 

park, dat aan het gebouw een fraaie setting meegaf.  

Het gerechtsgebouw te Tiel kreeg een zeer rijke en bijzondere opzet. De gemeente stelde in 1878 kosteloos 

een terrein beschikbaar en het ontwerp van Metzelaar uit 1879 werd in 1882 voltooid. Het werd echter het 

enige arrondissementsgebouw dat J.F. Metzelaar mocht uitvoeren en behoorde dan ook meteen tot zijn 

hoofdwerken, naast zijn imposante koepelgevangenissen in Arnhem en Breda. 
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Het gerechtsgebouw op een oude, ingekleurde ansichtkaart  

Het gebouw werd opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en werd geheel onderkelderd, zodat de 

begane grond verheven van het maaiveld kwam te liggen, zoals ook bij de oudere gerechtsgebouwen 

gebruikelijk was. Aan de voor- en achterzijde bestond het ontwerp uit een dwars geplaatste tweelaags vleugel 

met zijtopgevels en bij de voorvleugel een fronton boven de monumentale naar voren springende entreepartij. 

Tussen deze vleugels bevindt zich een driebeukige sectie, waarvan het middendeel de feitelijke zittingszaal 

bevat waarvan de gevels en kap iets hoger zijn dan die van de voor- en achtervleugel. In totaal twaalf hoog 

geplaatste rondboogvensters (zes per zijgevel) verlichten deze zaal. De lagere zijbeuken bevatten kantoor- en 

dienstruimten. De zaal, maar ook andere ruimten kregen een rijk uitgedost interieur, thans met name in de zaal 

nog gaaf bewaard gebleven. In de voorvleugel was links het kantongerecht opgenomen en rechts bevond zich 

het bureau van de rechter-commissaris. Centraal in de achtervleugel is de raadkamer ondergebracht.  

We parkeren de fiets en vervolgen de route wandelend verder door de Rechtbankstraat tegen over het 

gerechtsgebouw en steken de gracht over het centrum van Tiel in.  

* Tiel; handelscentrum uit de vroege middeleeuwen tussen Linge en Waal 

Het merendeel van onze huidige steden vindt zijn oorsprong in de dertiende eeuw, toen meestal door toedoen 

van regionale- of lokale machthebbers (in Gelderland de graven van Gelre) nieuwe steden werden gesticht en 

kleine nederzettingen werden uitgelegd tot heuse steden en stadsrechten ontvingen. Tiel was echter al veel 

eerder bewoond, mogelijk zelfs al in de Romeinse tijd. Vanaf de negende eeuw was Tiel in ieder geval al een 

internationaal handelscentrum van betekenis, naast ondermeer Dorestad en vermoedelijk ook de oude 

Rijksstad Nijmegen. Tiel overleefde plunderingen en verwoestingen door de Noormannen en ontwikkelde zich 

verder tot een machtig handelscentrum.  
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Naast de Waal speelde vooral de Linge in die periode ook een belangrijke rol als vaarweg voor Tiel. 

Muntvondsten, waaronder veel Engelse exemplaren en resten van de boegen van Vikingschepen van het uit 

Engeland bekende type, die hergebruikt werden als kadebeschoeiingen, laten zien dat Tiel ook intensieve 

handelscontacten onderhield met Engeland.  

 

Tiel op de plattegrond uit 1557 van J. van Deventer (coll. Gelders Archief RA) 

De hoge ouderdom van Tiel is ook af te leiden uit de kerkelijke geschiedenis. Twee Tielse kerken, de nog 

bestaande Grote of Maartenskerk (oorspronkelijk een katholieke parochiekerk, gewijd aan Sint Maarten) en de 

al sinds eeuwen verdwenen kapittelkerk van Sint Walburg vinden hun oorsprong al in de negende eeuw!  

Binnen het huidige centrum zijn zeer waarschijnlijk de hoger gelegen straten (Westluidensestraat, de 

Koornmarkt, de Ambtmanstraat en het Hoogeinde) de oudste straten, vermoedelijk deel uitmakend van een 

door het huidige stadsgebied slingerende oude doorgaande route. Tegen het einde van de dertiende eeuw 

ontstonden de noordelijk van de Ambtmanstraat gelegen Gasthuisstraat en Waterstraat. Dit noordelijke 

gedeelte doet gezien zijn regelmatige structuur een vooraf gepland stadsgedeelte vermoeden. In die tijd werd 

de Oude Linge afgedamd bij de Voorstad.  

De oostelijke stadsdelen, oostelijk van de Westluidensestraat behoren tot een rond 1350 tot stand gekomen 

bescheiden uitbreiding. Zoals elke middeleeuwse stad kende ook Tiel nog voor de vijftiende eeuw veel 

houtbouw binnen haar muren, waardoor er grote risico’s voor stadsbranden waren. Tiel werd hierdoor 

geteisterd in 1420 en 1425. De positie van Tiel was vanaf de periode dat het huis Gelre in deze streken de 

scepter zwaaide gaandeweg verzwakt. De graven en latere Hertogen van Gelre hadden zich namelijk vanaf de 

dertiende sterk beijverd om door hen gestichte, of van stadsrechten voorziene steden in hun territorium tevens 

een goede economische basis te geven. Ze gaven de steden ondermeer privileges en tolvrijheden, waardoor 

het handelen aantrekkelijk werd. In Arnhem hadden de graven een Hof. Bijgevolg waren ze zeer actief in het 

stimuleren van de economie van deze “hoofdstad”. De westelijke steden als Tiel en Zaltbommel achtte men 

vooral van militair belang. 
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Dorpse taferelen? Een groep varkens loopt door de Ambtmanstraat omstreeks 1930. In sommige oude 

vestingsteden kwamen nog tot ruim na de Tweede wereldoorlog stadsboerderijen voor en dus ook vee dat zich 

verplaatste van stal naar wei en omgekeerd.   

Naast deze politieke factoren speelden ook de verlanding van de Oude Linge en de keiharde concurrentie van 

vooral Nijmegen een belangrijke rol in de neergang van Tiel als belangrijk handelscentrum. Mede door de 

economische malaise ontstond er al spoedig ook een conflict tussen de poorters van Tiel en de in luxe levende 

kanunniken van Sint Walburg. Toen de Gelderse graaf vervolgens dit bedreigde kapittel grond aan bood voor 

de bouw van een nieuw complex in Arnhem, verhuisde het kapittel kort na 1315 naar de Gelderse hoofdstad en 

bouwde daar de nog bestaande Sint Walburgkerk. Tiel was hierdoor weliswaar een kostenpost kwijt, maar ook 

status. Het conflict leverde de stad sowieso weinig op omdat het kapittel haar rechten op bezittingen in en 

rond Tiel wist te behouden. De stad gleed gedurende de veertiende eeuw langzaam af van een internationale 

handelsplaats naar een provinciale plaats met slechts nog betekenis voor de regio.  

Tiel was al voor 1286 omwald en deze omwalling werd tussen 1497 en 1520 versterkt. Hierin waren vier 

stadspoorten opgenomen, respectievelijk de Westluidensepoort in het zuiden, de Kleibergsepoort aan de 

oostzijde, de Zandwijcksepoort in de Voorstad in het noord-oosten en de Burensche Poort in het noordwesten. 

Verdere verbeteringen van de verdedigingswerken vonden plaats in 1586 en 1618-20.  

De binnenhaven werd in 1647 gedempt en hier werd de huidige Varkensmarkt en Plein aangelegd in het 

oostelijke deel van de stad.  
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Tiel kende in de middeleeuwen naast het kapittel van Sint Walburg en de parochiekerk binnen de muren een 

Cellenbroedersklooster (bij de Tolhuiswal) een gasthuis met kapel (aan de Gasthuisstraat) en twee 

vrouwenkloosters, het St.-Caeciliaklooster (Augustinessen) dat behoudens de kerk en een deel van de vleugels 

aan de noordzijde al voor 1621 was gesloopt en een Agnietenconvent, waarvan de rijzige gotische kapel helaas 

in de late negentiende eeuw werd gesloopt. Op een deel van de bijbehorende conventgronden werd na de 

oorlog de schouwburg Agnietenhof gebouwd. De St. Caeciliakapel aan de huidige Kerkstraat werd later 

Lutherse kerk en bleef gelukkig samen met de oude Maartenskerk voor Tiel behouden. De andere 

middeleeuwse kerkgebouwen zijn verdwenen.  

 

Tiel op een vogelvluchtkaart uit de Stedenatlasvan Joan Blaeu uit 1649 

Noord-oostelijk van Tiel lag het oude dorp Zandwijck, omstreeks het jaar 1000 volgens een kroniekschrijver 

nog van Tiel gescheiden door een rivier. Zandwijk bleef lang zelfstandig. Tiel was de koopliedenstad, Zandwijk 

was een overwegend boerengemeenschap die Tiel van voedsel voorzag. Zandwijk bezat veel, vooral ook 

vruchtbare grond, een eigen kerk, stadhuis, gasthuis enzovoorts. Toch was het dorp in juridische zin verbonden 

en onderhorig aan Tiel, zoals bepaald door de Gelderse hertogen. Met name vanaf de vijftiende eeuw, toen er 

ook binnen het Gelderse huis conflicten optraden, raakten de burgers van Tiel en Zandwijck ook steeds vaker 

met elkaar in conflict.  

Om zich beter te beschermen tegen dreiging vanuit Zandwijk, legde Tiel vanaf 1465 een versterkte voorstad 

aan, het gebied dat thans de straten Voorstad, het daarnaast gelegen deel van de Oliemolenwal en de Oude 

Haven/Ruiterstraat omvat. Op oude kaarten vormt het een vreemde “puist” aan het eivormige vestingstadje. 

Rond 1480 is dit versterkte uitgestoken stadsdeel gereed, deels gebouwd op gronden en opstallen van de 

Zandwijkers. De Voorstad was de centrale straat in deze uitbreiding, die begon bij de oude Dampoort van de 

oorspronkelijke omwalling aan deze zijde. Deze poort moest worden opgeschoven en dit werd de 

Zandwijcksepoort.  
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De ommuurde Voorstad met Zandwijkse Poort op de kaart uit 1649 

Getuige enkele grote huizen die in deze tijd zijn gebouwd, leefde de stad in de achttiende eeuw weer wat op. 

Met de geleidelijke slechting van de wallen en poorten begon men in 1795. Tussen 1838 en 1845 zijn de 

vestinwerken aan de west- en noordzijde van de stad omgevormd tot fraaie plantsoenen, naar ontwerp van 

K.G. Zocher. Door ondermeer de aansluiting op het spoorwegennet in 1882 en aanleg van de nieuwe haven een 

jaar later werd een nieuwe groei ingezet. Hierbij ontstonden buiten de wallen de eerste stadsuitbreidingen, 

zoals de Stationsbuurt in het westen, rond de Nieuwe Tielseweg in het zuiden, waar kort tevoren ook het 

gerechtsgebouw was verrezen. Bekende bedrijven zoals de jamfabriek De Betuwe waren toen in Tiel actief en 

voor de industrie werden tussen 1900 en 1940 nieuwbouwwijken gebouwd voor arbeiders en kader. In de 

Tweede Wereldoorlog werd het centrum van Tiel zwaar beschadigd. De belangrijkste monumenten werden 

hersteld, volledig verwoeste huizen en winkels werden opnieuw opgebouwd in de trant van de Delftse School. 

In die tijd kreeg het centrum ondermeer een nieuw postkantoor. In de late twintigste eeuw werd het dorp 

Drumpt in een grote nieuwe wijk opgenomen en na de eeuwwisseling kwam de wijk Passewaaij tot 

ontwikkeling. 

Binnen het centrum is een wandeling te volgen die op de bijgevoegde plattegrond is weergegeven. Hierbij 

wordt geleid langs enkele belangwekkende en markante gebouwen van de stad, die elk voor zich weer 

episoden uit de hierboven beknopt weergegeven historie van de stad representeren. We lopen vanuit de 1
e
 

Bleekveldstraat de Achterweg in waar we al spoedig aan de linker hand de  Maartenskerk zien liggen.   

26: De Grote- of St.-Maartenskerk, Kerkplein 2 en 4 

Deze fraai in het groen langs de zuidelijke stadswal en gracht gelegen middeleeuwse stadskerk kent een zeer 

rijke historie. In de bouwgeschiedenis van de kerk, die nauwkeuriger kon worden vastgesteld, nadat bij de 

herstelwerken na de oorlogsschade een grootscheeps bodemonderzoek had plaats gevonden, blijken tien 

belangrijke ontwikkelingsfasen aan te wijzen. Daarbij ontwikkelde de kerk zich van een in de negende eeuw 

gebouwd natuurstenen zaalkerkje gestaag tot een enorme laat gotische kerk.  

 

 

 



 
54 Fietsen en wandelen langs de Tielse cultuurhistorie 

Van deze grote kerk zijn het naar ontwerp van Cornelis Frederiks vanaf 1558 gebouwde transept en nieuwe 

priesterkoor (die hoger waren dan het uit de vijftiende eeuw daterende schip) mogelijk vanwege de 

godsdiensttroebelen nooit volledig afgebouwd. Deze delen vervielen gaandeweg tot een ruïne die uiteindelijk 

in 1731 is gesloopt. Van deze fase bleef wel de sacristie (Kerkplein 2) uit 1560-65 bewaard, sinds de sloop van 

de ruïne als vrijstaand gebouw. Achter de kerk zijn in het gazon de funderingen van de gesloopte delen weer in 

het zicht gebracht, waardoor men iets van de oorspronkelijke grote omvang van deze kerk kan ervaren. Zoals 

gezegd, dateert het bestaande schip uit de periode 1420-1470, de toren is na een valse start (het reeds 

gebouwde deel verzakte zo sterk dat het gesloopt moest worden) vanaf 1440 opgetrokken. Het portaal aan de 

noordzijde dateert uit de vroege achttiende eeuw, toen ook het schipdak over de noordelijke zijbeuk werd 

doorgetrokken.  

 

De St.-Maartenskerk op de vogelvluchtkaart uit 1649 (RA Rivierenland) 

Na zware oorlogsschade is de kerk tussen 1958 en 1964 onder leiding van G.W. van Essen weer hersteld. 

Vervolgens is de kerk in 1987-88 opnieuw gerestaureerd onder leiding van N. van de Rijt, nadat was gebleken 

dat de toren ging verzakken. Naast diverse achttiende-eeuwse rouwborden bevat de kerk een orgel, gebouwd 

door C.G.F. Witte in 1854 en afkomstig uit de Nieuwkerk te Dordrecht (in 1965 overgeplaatst naar Tiel). In de 

preekstoel uit 1964 zijn oude houten onderdelen met vroeg renaissance snijwerk en gotische briefpanelen 

verwerkt.  

27: Burger Weeshuis, Achterweg 11  

Dit fraaie door een ruime tuin met monumentale bomen omgeven gebouw is opgetrokken op een H-vormige 

plattegrond in een late variant van de neorenaissancestijl, met boven de twee vooruitspringende hoeken van 

de voorgevel een bekroning in de vorm van een trapgevel. Het gebouw is opgetrokken in 1904 naar ontwerp 

van J. van den Ban. De regentenkamer bevat nog een fraai historisch interieur.  
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Maartenskerk met toren (links) en de thans vrijstaande sacristie (rechts) 

 

Het schip en koor van de St.-Dominicuskerk 
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We vervolgen de route door de Achterstraat en slaan vervolgens rechts de Binnenmolenstraat in waar we links 

het oude grondgebied van het kapittel van Sint Walburg passeren. Kort voor het links aansluitende St. 

Walburgkerkpad staat de imposante Sint Dominicuskerk. 

28: Sint Dominicuskerk, Sint Walburgkerkpad 1 

Deze robuuste, bakstenen kerk, gebouwd in 1939/40, verving de bij een brand in 1938 verwoeste voorganger 

die was gebouwd als katholieke kerk in de periode 1859-1861. De huidige kerk is gebouwd in traditionalistische 

stijl (Delftse School-stijl) naar ontwerp van J.J. van Halteren. De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door 

A. Asperlach.  

De route gaat verder naar het Kalverbos, een park dat wordt omsloten door St. Walburg aan de zuidzijde en 

Kalverbos aan de oostzijde.  

* Het oude kapittelgebied met kerk van Sint Walburg 

Aan St. Walburg staat een fraai gymnasium uit de negentiende eeuw en enkele herenhuizen uit dezelfde 

periode. De huizen aan Kalverbos dateren ook grotendeels uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In 

bodem van het park blijken uit recente archeologische scans en metingen nog de funderingen te liggen van de 

roemruchte kapittelkerk van Sint Walburg. Deze kerk, al begonnen in de tiende eeuw en gaandeweg 

uitgebreid en verfraaid, kwam nadat het kapittel van Sint Walburg na onenigheid met de burgerij zelf in 1315 

de stad verliet, in handen van de Duitse Orde. De volgens verschillende bronnen zeer fraaie kerk werd na de 

reformatie ook een hervormde kerk, maar het onderhoud, waarvoor de stad ook van de Duitse Orde een 

bijdrage verlangde, bleef in de zeventiende eeuw vaak achterwege. De genadeslag kwam tijdens de Franse 

bezetting in 1672-74, waarbij de kerk deels was ingestort. In 1680 werd het gebouw vervolgens gesloopt, 

waarbij de tufsteen werd verkocht.  Hieronder zien we de kerk op de vogelvluchtkaart uit 1649 uit de atlas 

Toonneel der Steden van Joan Blaeu.  
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We slaan vervolgens rechts de St. Walburgstraat in en komen vervolgens in de Ambtmanstraat waar we rechts 

op de hoek het imposante complex van het Ambtmanshuis kunnen bewonderen.  

29: Het Ambtmanshuis, Ambtmanstraat 17 

Dit nu bij het stadhuis behorende complex met ondermeer de kamers van burgemeester en wethouders, is een 

huiscomplex, waarvan de oudste delen (een tweebeukig, met de lange gevels aan de straat gelegen pand met 

aan de linker zijde jongere, achttiende-eeuwse klokgevels en rechts twee puntgevels) dateren uit de periode 

1525-1526. Dit huis werd gebouwd voor de ambtman A. van Buren. De traptoren aan de straatzijde met spits 

en peerbekroning en de aanbouw linksachter met kruisvensters dateren uit 1562. De uitbouw naast de toren 

kwam in de vroege acttiende eeuw tot stand in opdracht van Johan van Welderen. Later, in de tweede helft 

van de negentiende eeuw werd dit halfrond uitgebouwd.  

 

Het Ambtmanshuis als complex met tuin en poortgebouw op de kaart uit 1649. 

In het pand bevindt zich een schouw in Lodewijk XIV-vormen ontworpen door J. Mast en studecoraties uit 1755 

van M. Rieff. Ook is er een vertrek met schouw en stucdecoraties uit omstreeks 1850, dezelfde periode waarin 

men tegen de linker zijgevel een uitgebouwd portiek bouwde. Het naast gelegen neoclassicistische huis 

Ambtmanstraat 15 behoort thans ook bij het complex, evenals het daar weer naast gelegen Ambtmanstraat 13, 

een in 1901 gebouwd pand voor de Tielse Brandverzekeringsmaatschappij met Jugendstildetails. De tuin achter 

het Ambtmanshuis is mogelijk naar ontwerp van K.G. Zocher in 1855-1860 aangelegd en maakt thans deel uit 

van de grote stadstuin die tussen het aan de Achterweg gebouwde stadskantoor en de gebouwen van het 

stadhuis aan de Ambtmanstraat gelegen is.  
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We keren even om en slaan vervolgens rechts het Hoogeinde in en slaan vervolgens rechtsaf de Gasthuisstraat 

in. Iets verderop in Hoogeinde staat links het naoorlogse postkantoor, Hoogeinde 9-13 (nr. 30) gebouwd in 

traditionele trant in 1950-1951 naar ontwerp van A.A. van Hemert, met medewerking van ir. H.W. Verschoor. 

Opdrachtgever was de Rijksgebouwendienst.. Op de hoek Gasthuisstraat en Hoogeinde staat een fors pand met 

gepleisterde gevels, Gasthuisstraat 96.   

31: Gasthuisstraat 96, een Rijksmonument, heeft een laat middeleeuwse kern en het exterieur is in het derde 

kwart van de negentiende eeuw gemoderniseerd met vensters met stucornamenten, een deuromlijsting met 

consoles en een lijstgevel met boven de zijgevels nog oude puntgevels..Het pand geeft nog een idee van de 

omvang van de stenen huizen van kooplieden van het middeleeuwse Tiel.  

We vervolgen de route door de Gasthuisstraat en de in het verlengde hiervan gelegen Vleestraat. Op de hoek 

van de Vleesstraat en de Kerkstraat stond het oude, nog in kern middeleeuwse stadhuis, dat met het vleeshuis 

één geheel vormde, vandaar de naam Vleesstraat. Het complex werd helaas in de laatste weken van de 

Tweede Wereldoorlog verwoest, waarna van herbouw geen sprake meer was. We slaan rechtsaf de Kerkstraat 

in en vervolgens linksaf de Koornmarkt in. Halverwege aan de rechterhand opent zich het Korenbeursplein, 

waarvan de beide pleinwanden worden beheerst door de twee in 1849 gebouwde galerijen met hardstenen 

Ionische zuilen van de oude Korenbeurs (nr. 32). Het gepleisterde gebouw dat de rechter galerij onderbreekt is 

het oude beursgebouw. We vervolgen de route door de Koornmarkt en aan de rechter hand kort voor de 

aansluiting van de Westluidensestraat vinden we het statige pand Koornmarkt 20 (nr. 33).   

 

Het Korenbeursplein met aan weerszijden de galerijen uit 1849 en rechts achter het gepleisterde hoge 

beursgebouw.  
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34: Koornmarkt 20. 

Dit forse, statige pand met een bordestrap voor de klassieke hoofdingang van de, omstreeks 1800 ontstane 

voorgevel heeft een oudere kern die vermoedelijk uit de zeventiende eeuw dateert. Tegenwoordig biedt het 

pand onderdak aan de Ahmet Yesevi Moskee.  

Vanuit de Koornmarkt slaan we linksaf de Damstraat in en bereiken we aan het einde van de straat de Markt 

waar nog een fraaie hardstenen stadspomp in rococovormen uit 1768 (nr. 34) bewaard is gebleven. Vanuit de 

Markt lopen we naar de Weerstraat en volgen die in zuidelijke richting.  

 

Weerstraat 47-49, een dubbelpand met nog een gotische voorgevel 
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35: Weerstraat 47-49.  

Hier vinden we op de hoek met de Kleibergsestraat het indrukwekkende laat middeleeuwse huis Weerstraat 

47-49 dat nog grotendeels zijn middeleeuwse, zogenaamde Nederrijnse gevel met trapgevel en gevelnissen 

behouden heeft. De onderpui dateert van na de Tweede Wereldoorlog. Het huis geeft ons nog een idee over 

hoe veel grote huizen er in het laat middeleeuwse Tiel hebben uitgezien. Weerstraat 47-49 wordt gedateerd in 

de vroege zestiende eeuw Uit oude prenten is bekend dat het stadhuis een gevel met vergelijkbare boognissen 

heeft gehad. 

Wanneer we de Kleibergsestraat ingaan komen we bij het Plein, waar vroeger de oude binnenhaven lag.  

 

De oude vismarkt op het Plein.  

Aan de zuidzijde van het Plein staat de Waterpoort, de na de oorlog vrijwel geheel herbouwde buitenpoort van 

de oude Kleibergsepoort. Rechts naast de poort staat de imposante Grote Sociëteit (nu Streekmuseum, Plein 

46-48) een fors blokvormig pand in Lodewijk XVI-vormen, met een fraaie deuromlijsting, festoenen onder de 

vensters en pilasters in baksteen op de hoeken. Het is gebouwd in 1789 (nr. 36). Aan de noordzijde op de kop 

van het Plein ligt verder de vismarkt (nr. 37), een halfronde zuilengalerij in Lodewijk XVI-vormen, eveneens 

gebouwd in 1789.  

We vervolgen de route terug door de Kleibergsestraat met in het verlengde daarvan de Borchgang en slaan 

vervolgens linksaf de Westluidensestraat in. Vervolgens slaan we rechts de St. Agnietenstraat in. Hier 

attenderen we U even op het poortje met smeedijzeren boog van de hierachter aan de Koninginnestraat 13 

gelegen voormalige synagoge uit 1837. Vervolgens passeren we links het regionaal archief, gevestigd in een 

schoolgebouw uit de late negentiende eeuw. Deze school werd gebouwd op de plaats waar daarvoor nog de 

hoge gotische kapel van het Agnietenklooster had gestaan. Resten van het klooster met poortje ziet U rechts 
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 van dit archiefgebouw. Aan het einde van de straat in de as van de Agnietenstraat gelegen, maar geadresseerd 

aan de Kerkstraat staat de koorpartij van de St.-Ceaciliakapel.  

38:  St.-Caeciliakapel, Kerkstraat 34 

Deze laat middeleeuwse kloosterkapel, oorspronkelijk deel uitmakend van het verder grotendeels al in de 

zeventiende eeuw gesloopte Ceaciliaklooster, heeft een uit de vijftiende eeuw daterend zaalschip en een iets 

hoger éénbeukig koor met een driezijdige sluiting en steunberen, gebouwd in de vroege zestiende eeuw. Het 

gebouw fungeert sinds lange tijd als Lutherse kerk. Het koor wordt inwendig afgesloten middels een fraai 

netgewelf met hangende, gebeeldhouwde sluitstenen. Een restauratie vond plaats in 1949 en vervolgens is 

enige jaren geleden ondermeer het dak nogmaals aangepakt. 

 

De Caeciliakapel,ooit een kloosterkapel, tegenwoordig Luthersekerk 

Voor de Ceaciliakapel slaan we links af de Kerkstraat in richting het zuiden, waar we via de 1e Bleekveldstraat 

achter de schouwburg weer kunnen terugkeren naar de plek waar we de fiets hadden gestald. We vervolgen de 

route per fiets door de Rechtbankstraat, links de Hucht in, langs de gracht en vervolgens de 

Walburgbuitensingel door langs de westelijke gracht, waar we aan het einde rechts de Veemarkt inslaan en via 

het Hasselmannplein uitkomen bij de Stationsstraat, die we links inslaan richting het startpunt van de route, 

het Centraalstation. Aan de Stationsstraat kunnen we nog enkele fraaie herenhuizen zien uit de late 

negentiende eeuw, waarmee het verhaal van deze route begon.  
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2004 (met daarin een toegankelijk geschreven verhaal over de Hollandse Waterlinies) 
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Colofon 

Teksten 

Drs. Frank Haans 

Fotografie 

Frank Haans en gemeente Tiel, tenzij anders vermeld. 

Oude foto's & kaarten 

Stadsarchief Tiel/Regionaal archief Rivierenland, tenzij anders vermeld.  

Dit is een uitgave van de Gemeente Tiel, afdeling Monumenten en Archeologie, september 2009. Teksten en 

uitgave kwamen tot stand in samenwerking met het Comité Open Monumentendag Tiel. 

Drukwerk 

Druk- en printservice gemeente Tiel 

Over de auteur 

Drs. F.A.C. Haans (1960) is als bouwhistoricus en adviseur monumentenzorg verbonden aan het door hem in 

1990 opgerichte Monumenten Advies Bureau, gevestigd te Nijmegen. Het Monumenten Advies Bureau is een 

facilitair bureau dat ten dienste staat van overheden, stichtingen en particulieren op het terrein van 

monumentenzorg en cultuurhistorie. Hij heeft meerdere architectuur- en bouwhistorische publicaties op zijn 

naam staan, waaronder recent verschenen monumentengidsen van de gemeenten Doesburg en Wijchen (de 

laatste gids schreef hij in samenwerking met andere auteurs).  

 


