Restauratie VVV kiosk Tiel
Van broodjeszaak tot wederopbouwparel

In Tiel staat een klein monument.
kunt er een juweel van weder- opb
In dit plan staan enige bouwstenen
Waardevol Tiel

Vereniging Oudheidkamer voor T

Voorwoord
Ton Schiltmans
Het begon met een vraag van ons lid Arjen Sijpkes, wat Waardevol Tiel vond dat er
met de tot een wat gammele frites tent omgebouwde voormalige VVV kiosk aan het
Hasselmanplein moest gebeuren. En haast tezelfdertijd trok ook ons oud-lid Han
Kersten ons met dezelfde vraag aan de mouw. Arjen had als fractielid van de CDA
binnen die partij al eens aandacht gevraagd voor het behoud van de kiosk, maar er
heerste daar verdeeldheid over. Geboren Tielenaren voelden er wel wat voor, maar
de import, op Arjen zelf na, zag nut en noodzaak niet. Bij geboren Tielenaren was
ondertussen ook al enige commotie ontstaan over de sloop van de even verderop
aan de Veemarkt aanwezige frites kraam van Dikke Piet, die in de vijtiger jaren als
eerste de patates frites in Tiel introduceerde. Behalve de nostalgische waarde was er
niets aan die kraam te vinden dat zelfs maar om de meest vergezochte reden voor
behoud zou kunnen pleiten. Maar voor de VVV kiosk lag dat anders Dat was een
kenmerkend voorbeeld van de wederopbouwarchitecteur uit het begin van de jaren
vijftig. Een monumentje dat die tijd een gezicht gaf. In de herinnering van oudere
stad en streekgenoten was de kiosk een aardig en gezellig ogend
informatiekantoortje voor reizigers en toeristen nabij het busstation, waar de
lijnbussen van de verschillende vervoersbedrijven hun passagiers een
overstapmogelijkheid boden. Die functie verloor de kiosk tegen het einde van de
zestiger jaren, toen het vervoer individueler werd, het busstation zijn functie verloor
en de VVV naar een meer eigentijdse behuizing vertrok. De kiosk werd daarna in
gebruik genomen als bloemenwinkeltje en later als frites kraam. Blijkbaar om het ook
op een kraam te laten lijken, werd voor die laatste functie de kiosk onherkenbaar met
planken omtimmerd. Maar als je er omheen liep, zoals wij deden, dan viel vast te
stellen dat achter de planken de kiosk nog vrijwel compleet aanwezig was. De frites
kraam was echter al geruime tijd gesloten en toonde de eerste tekenen van verval.
Had de gemeente er plannen voor? Wat ging er mee gebeuren in het te ontwikkelen
plan Burense Poort? We leken ons te moeten haasten. En ja, na informatie bij de
gemeente bleek dat de raad, als onderdeel van een geheim overleg over het plan
Burense Poort, had besloten dat de kiosk plaats moest maken voor een brede
parkstrook langs de gracht en gesloopt zou worden.
Dat kon natuurlijk niet echt waar zijn, volgens Waardevol Tiel, de raadsleden hadden
zich vast verkeken op de gammele, skihutachtige betimmering. Die hadden vast het
pareltje niet gezien dat daar achter verborgen ging. Tijd om te gaan lobbyen bij de
politiek, de wethouder, bij ambtenaren, de middenstandsvereniging, bij Jan en
alleman, met als motto: Kijk door die planken heen! En dat hebben zij gedaan. Er
kwam steun van de wethouder, van de vereniging Oudheidkamer voor Tiel en
Omstreken, van Hart van Tiel, van de Binnenstad vereniging, van de ambtenarij, van
Stadsherstel en tenslotte ook van de raad, die raadbreed een motie aannam van
ProTiel om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot behoud van de kiosk. Dat
onderzoek nu heeft Waardevol Tiel met behulp van verschillende enthousiaste
meedenkers en meedoeners afgerond en in dit rapport verwoord.

De VVV zoekt een informatiepunt
Peter Schipper
Al vrij spoedig na de oprichting van de Tielse Vereniging Voor Vreemdelingen
Verkeer in 1919 uitte het bestuur de wens om te beschikken over een eigen
informatiepost. Vooral in het voorjaar, wanneer de boomgaarden zich tooiden in hun
bloesemkleed, kwam een groeiend aantal toeristen naar Tiel. Hoewel iemand
opteerde voor een mobiele informatiepost, gaf de meerderheid van het bestuur toch
de voorkeur aan een vast eigen gebouw. Vanaf circa 1930 reserveerde men per jaar
een bedrag om dit doel te bereiken. Voor 1940 kwam het er niet van en direct na
afloop van de voor Tiel zo desastreus verlopen oorlog had iedereen wel wat anders
aan zijn hoofd. Vanaf 1950 laaide het verlangen naar een eigen infopost weer op.
Zeker toen er een nieuw busstation moest komen aan het Burgemeester
Hasselmanplein. De gedachte was de twee wensen te koppelen en zo een win-win
situatie te creëren. Hoopvol vroeg het VVV bestuur zich in het jaarverslag over 1950
af of het spoedig zou lukken en men noteerde tot slot: ‘Voor de arme buspatiënten
die vaak lange tijd in een stromende regen staan, ware dit zeker te wensen.’ Het jaar
daarop namen de plannen steeds vastere vormen aan en in de jaarvergadering van
1951 besloten de VVV leden het bestuur hun zegen te geven. Wel moest er vrij diep
in de geldbuidel getast worden. Tweeduizend gulden had men in circa twintig jaar bij
elkaar gespaard in het ‘Fonds eigen gebouw’. Voor de resterende benodigde f.
3750,= moest het bestuur een lening afsluiten, waarbij onder andere de voormalige
VVV ijsbaan in onderpand gegeven werd.

26 April 1952 wapperden de vlaggen trots op het eigen VVV gebouw en sprak
burgemeester Cambier van Nooten het openingswoord. En dat was net op tijd, want
de bloesemtijd stond voor de deur. Per toerbeurt bemanden leden van het bestuur de
infobalie, later kwamen er geregelde medewerkers, zoals de heren Th. Blijdestein,

Van de
Beheerder Salden hield over 1968 nauwkeurig zijn prestaties bij. Hij verstrekte 3400
Broek
inlichtingen en noteerde dat de meeste bezoekers uit Nederland afkomstig waren, maar
(1957dat ook buitenlanders op de deur klopten: 41 Amerikanen, 38 Duitsers, 12 Belgen, 11
1960) en
Fransen, 2 Ieren, 2 Zwitsers en ‘nog een aantal Turkse en Algerijnse gastarbeiders’.
Salden
(1961-1969). Ook bestuursvergaderingen werden voortaan in het pandje gehouden.
Rond de 3000 inlichtingen gingen er in het seizoen over de balie. Trots schreef het
bestuur in het jaarverslag over 1968: ‘Ons inlichtingenbureau aan het Burg.
Hasselmanplein blies in het maken van propaganda voor stad en streek z’n
behoorlijke partij weer mee’.
Het steeds belangrijker wordende toerisme noopte tot meer samenwerking met de
regionaal opererende Streek VVV. Het gebouwtje voldeed niet meer aan de
groeiende ambities en werd in 1970 gesloten. Aan de Stationsstraat gloorde een
nieuwe toekomst.
Nieuwe wegen
Na enige tijd als bloemenzaak in gebruik te zijn geweest hing er in de oude VVV
kiosk de laatste jaren de geur van belegde broodjes en patat. Uiterlijk en omgeving
veranderden mee. Het oorspronkelijke, metalen busstation maakte plaats voor
uniforme standaard bushokjes. Het uit beton, baksteen en metaal opgetrokken
inlichtingenkantoortje verdween bijna geheel onder een lelijke houten bekleding, die
meer op een skihut leek dan een attractief pandje.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw brak ook in Tiel het besef door dat slopen van
waardevolle architectuur een heilloze weg was. Er kwam naast de Rijkslijst een
monumentenlijst, waarop de gemeente Tiel panden plaatste die bijdroegen aan het
eigene van de stad en aan toekomstige generaties doorgegeven konden worden.
Zorgvuldiger omgaan met wat vorige geslachten hadden opgebouwd en
achtergelaten werd het nieuwe credo. De oorlog had de stad weliswaar zware
littekens bezorgd, maar schiep anderzijds nieuwe kansen in de vorm van boeiende
wederopbouwarchitectuur.
Waarom bewaren?
Diverse panden uit de jaren ’50 en vroeg ’60 van de vorige eeuw staan op de
gemeentelijke monumentenlijst. Ze zijn met name te vinden aan de Groenmarkt en in
de Waterstraat. Het betreft vooral winkel- en woonhuizen. De kiosk is wat dat betreft
uitzonderlijk. Je zou kunnen stellen dat het bouwwerkje de kers is op de
wederopbouwtaart.
De tweede reden waarom we tot behoud zouden moeten overgaan is dat de infopost
deel uit maakt van een trio kleine monumenten die we danken aan de Tielse VVV. De
andere twee zijn het vogeleilandje en de fontein in het Kalverbos, beide uit de
jaren ’20 van de vorige eeuw en beide staande op de gemeentelijke monumentenlijst.
Twee belangrijke redenen dus om de VVV kiosk aan de lijst toe te voegen.

Het plan
Uitgangspunten zijn:
Het zoveel mogelijk terugbrengen van de kiosk in originele staat. Daartoe zal eerst
de lelijke houten ombouw verwijderd dienen te worden, zodat het mogelijk wordt de
constructie en bouwkundige toestand te beoordelen. We hebben Bureau Agterberg

gevraagd het hierbij afgebeelde schetsplan te maken. Enige steun gaven een
bewaard gebleven bouwtekening uit 1952 en oude foto’s.
Foto van het VVV informatiepunt uit de jaren ’50.
De constructie met betonnen skelet en cassetten plafond is goed te zien. Invulling aan
voor- zij- en achterzijde met baksteen. De ramen zijn gevat in metalen sponningen. Links
en rechts een bankje en dan de bushokjes met ijzeren rijgeleiding

De beoogde reconstructie is zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven. Opvallend is
voorts dat ook de beide bankjes en bushokjes ter weerszijde in het idee zijn
meegenomen. Behalve dat zo het oorspronkelijke ontwerp zo dicht mogelijk wordt
benaderd, stelt Caro Agterberg dat er dan bovendien ‘een mooie symmetrie ontstaat’.
Afhankelijk van financiële middelen, besluitvorming en toestemmingen
(busmaatschappij!) kan het plan in z’n geheel of in delen worden uitgevoerd.
Een begroting van de restauratiekosten kan pas worden opgesteld als de storende
houten betimmering is verwijderd, definitieve gebruikers zijn gevonden en het pakket
van eisen opgesteld is.

Tekening van de VVV kiosk met twee bushokjes. De ontwerper is niet bekend, maar kan de
toenmalige gemeentearchitect Job van Eyk geweest zijn.

Stappenplan

Het VVV gebouwtje plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

Overdracht aan de Stichting Stadsherstel Tiel, die dan ook verantwoordelijk
wordt voor onderhoud en exploitatie.

Inpassen kiosk in het plan voor verbetering van de entree van de stad bij de
Burensepoort

Zoeken van een definitieve huurder en opstellen van een huurovereenkomst

Inventariseren en formuleren van nadere eisen, zoals toilet, elektra,
verwarming e.d.

Afpellen van de houten betimmering aan de buitenzijde en het plaatsen van
een tijdelijke afdichting

Bij reconstructie bushokjes: overleg met de busmaatschappij.

Maken van een uitgewerkt restauratieplan met begroting

Zoeken van financiële middelen.

Er valt nog heel wat werk te verzetten!

(foto: Jan van Doesburg)

Nawoord
In de afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd met uiteenlopende
personen. Zo is er de toezegging van een sloper dat deze om-niet de houten
ombouw wil verwijderen en afvoeren. Stadspromotor Roland van Vugt is bezig
geïnteresseerde exploitanten te vinden. Twee particulieren zijn bereid om financieel
hun nek uit te steken. Het ROC wordt gepolst of de restauratie mogelijk in het kader
van een ervaringsplaats uitgevoerd kan worden.

