
Rondleiding.

Donderdag 16 juni, startend
om 19.30 uur, geeft Arnoud
Reijnen een rondleiding door
de Kleine Willemswaard.

De Willemwaard is een bij-
zonder gebied. Dan hebben
wij het over de stroomdalvegetatie, de planten waarvan de
zaden door de rivier uit Duitsland en Zwitserland zijn meege-
voerd. Maar ook over de vogels en de grote grazers. Minder
bekend is dat die Willemswaard het verhaal van onze samen-
leving vertelt. Het omgaan met de rivier, de waterhuishouding,
de strekdammen en de vluchthaven. Het veer, dat beide oevers
verbond. De kanonnen van het Nachtegaalslaantje en de
torens die prins Maurits langs de rivier, ook bij Tiel, liet bou-
wen om de Spaanse troepen in de gaten te houden. Ligt er nu
wel of niet een Romeinse weg onder de klei van de
Willemswaard? En wat had Mussert te maken met de
Willemswaard?

Natuur en cultuur, ze komen aan bod tijdens de rondleiding.
Kom naar de rondleiding en neem je verrekijker mee! De start
is bij de hoofdingang aan de Echtheldsedijk. Iedereen is wel-
kom.

Vergadering
Voorts is, zoals altijd, ook iedereen welkom op onze eerstvol-
gende vergadering op 2 juni. Onze vergaderingen zijn in prin-
cipe openbaar. Dus kom gerust om 19.30 uur naar Kerkstraat
32 en neem eventueel een introduce mee.
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Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel op 12 mei 2022

Aanwezig: Jan, Willem, Bert, Mari, Ronald, Ton, Arnoud en Peter (notulen)
Afwezig met kennisgeving: John van Mil en Nancy Hageman.
Opening
Ton heet het nieuwe lid Mari van Alphen welkom en schetst de doelstellingen van
Waardevol Tiel. Mari vertelt dat hij komt uit Maas en Waal, maar al 25 jaar in Tiel
woont. Hij heeft veel belangstelling voor erfgoed.
We hebben nog twee nieuwe leden, namelijk John van Mil en Ken Prijn (beiden
niet aanwezig) en komen nu op een totaal van 46 leden. John heeft aangekondigd
een actief lid te willen zijn, maar heeft voor deze vergadering wegens vakantie af
moeten zeggen.
Notulen
De notulen van de vergadering van 7 april worden goedgekeurd.
Mededelingen en stukken.
Bert refereert aan het aangekondigde gesprek van vertegenwoordigers van Waarde-
vol Tiel met de gemeente Tiel, dat volgende maand plaats vindt. Hierin kunnen we
onze standpunten ten aanzien van bescherming van gebouwd erfgoed onder de aan-
dacht brengen en aandringen op betere zorg, bijvoorbeeld door het aanwijzen van
beschermde straatgezichten. 
Er lijkt nu echt een einde te komen aan de kwestie van het Joods monument in de
St. Agnietenstraat. De gemeente Tiel heeft het voormalige mikwe (nu een schuurtje)
aangekocht en laat de geluidsinstallatie herstellen. Zo is een goed functioneren voor
de toekomst gewaarborgd. 
Weerstraat 39. Ons bezwaar tegen sloop van het linker gedeelte van het monument
Weerstraat 39 is afgewezen. We besluiten in beroep te gaan. Bert zal de stukken 
rondsturen en ook juridisch advies inwinnen bij de Bond Heemschut. (Enige dagen
later is per mail overlegd en kwamen we tot de conclusie dat dit beroep geen zin
heeft; inmiddels is het linker gedeelte gesloopt en vervangen door nieuwbouw).
Jan meldt dat de Nije Damme, een archeologisch monument in de oude Lingeloop
bij de Industrieweg, geëgaliseerd zou zijn. Hij heeft foto’s van hoe de situatie vroe-
ger was en gaat kijken of er veranderingen zijn. 
Extra agendapunten
De agenda wordt zonder extra onderwerpen vastgesteld.
Afspraken en Actiepunten
Erfgoedsymposium. Dit punt houden we voorlopig aan. Belangrijkste hobbel is de
vraag wie het gaat organiseren.
Jaarverslagen. Arnoud is ermee bezig en zal het concept rondsturen.
Willemswaard. Op 16 juni zal Arnoud een rondleiding geven, waarbij hij ook aan-
dacht schenkt aan de cultuurhistorische waarden van het gebied. Het huishoudelijk 
reglement van de stichting Willemwaard is aangepast, zodat inschuiven binnen 
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Waardevol Tiel mogelijk wordt. 
Ezelsruggen coupure. Bert meldt dat hij weinig verder komt en wil hoger in de 
hiërarchie van het Waterschap onze visie, namelijk het terugbrengen van de zoge-
naamde ezelsruggen op de te vernieuwen coupure, kenbaar maken. 
De werfkelders aan de Oliemolenwal zijn ter sprake gebracht in een gesprek met
wethouder Frank Groen, die als tip gaf te gaan overleggen met aannemer Heimans,
die de wal binnenkort op de schop neemt in verband met een nieuwe riolering. Als
de straat open ligt, is het mogelijk de gewelven te inspecteren. 
Op 11 september wordt weer Open Monumentendag gehouden. De omstandighe-
den zijn wel anders dan vorige jaren, omdat de organisatie van het Corso tegelijk
een ‘Appeltjesdag’ organiseert. Verder heeft de gemeente Tiel plannen om voor-
lichting te geven over het thema van de monumentendag, namelijk ‘monumente
en duurzaamheid’. 
Jeka gebouw aan de Cremerstraat. Weinig nieuws te melden. 
Jaarvergadering. We hebben gepland om op 1 september een jaarvergadering voor
de leden te houden. Agenda en programma dienen we nog op te stellen. 
Contributie. In juni moet alle achterstallige contributie geïnd zijn. 
Bunker bij het weeshuis aan de Achterstraat. Peter zal informeren of deze bunker
deel uitmaakt van het monument.
Metaalwarenfabriek Schröer aan de Burgemeester Meslaan. Peter is wezen kijken
en heeft een machine weten veilig te stellen. Het is de bedoeling dat deze een 
plaats krijgt in de nieuw te bouwen stationswijk, waar immers het gebouw van
metaalwarenfabriek Metawa onderdeel van uit gaat maken. Het plan is de machi-
ne door de Oudheidkamer te laten aankopen. Wim Reuvers heeft zich bereid ver-
klaard de machine te vervoeren en in zijn oude machinefabriek op Latenstein lang-
ere tijd op te slaan. Verder liggen er nog massa’s matrijzen in de fabriek aan de
Meslaan. 
Wat verder ter tafel komt
Er worden geen verdere onderwerpen aangedragen.
Rondvraag.
Wat gaat er gebeuren met het oude HBS-gebouw aan de Heiligestraat? Zijn er al
plannen bekend? 
Het wordt verkocht, maar verder is er niets te melden. 
Wat gaat er verder met de panden aan de Weerstraat gebeuren? Er zijn meerdere
bouwactiviteiten of plannen daarvoor, zeker nu de Weerstraat is aangewezen als 
‘aanloopstraat’ met de bedoeling winkels te vervangen door wonen. Het blijft een
punt van zorg (zie ook hetgeen gesteld is onder het hoofd Mededelingen en Stuk-
ken van deze notulen).
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.  
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Actiepunten
Erfgoedsymposium: allen.
Jaarverslagen over 2020 en 2021: Arnoud.
Jaarvergadering: Arnoud.
Contact met Willemswaard groep: Arnoud.
Ezelsruggen coupure: Bert.
Werfkelders: Bert.
Monumentendag: allen.
Jeka-gebouw: Bert.
Jaarvergadering: Ronald en Arnoud.
Kascontrole: allen.
Innen contributies: Ronald.
Schuilkeldder weeshuis: Peter.
Metaalwarenfabriek Schröer: Peter.
Gesprek met de gemeente: Ton, Bert en Peter.
Nije Damme: Jan.

Volgende vergadering
Donderdag 2 juni 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Kerkstraat 32

Komende vergaderingen in 2022
Donderdag 7 juli.
Donderdag 1 september.
Donderdag 6 oktober.
Donderdag 3 november.
Donderdag 1 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 2 juni 2022
Opening
Notulen 12 mei 2022. 
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Rioolaanleg en werfkelder: wat zijn de gevolgen?
Afspraken en actiepunten.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.


