
Gesprek met gemeente over

monumentenzorg.

Soms knipper je met de ogen

bij een wandeling door de his-

torische binnenstad. Is er een

pand onherstelbaar verbouwd

of verdwenen, zijn er ontwik-

kelingen in een al langer

lopende kwestie. Om onno-

dige frictie en ergernis te

voorkomen hebben de

gemeente, de Oudheidkamer, Waardevol Tiel en Stadsherstel

de koppen bijeen gestoken. Ook wethouder Groen was van de

partij. In een positief gesprek is de afspraak gemaakt dat er

voortaan met enige regelmaat op ambtelijk niveau overleg is.

Daarnaast zal er enkele malen overleg met wethouder Groen

zijn. De planning is gemaakt, een eerste overleg met de wet-

houder heeft al plaats gevonden. Daarbij ging het over de lege

etalages in de binnenstad en de open monumentendag. Wordt

vervolgd!

De lege etalages in de binnenstad….

Niet dat er in coronatijd veel aanleiding toe is maar wie door

de binnenstad loopt, valt de vele lege etalages op. Even zovele

rotte kiezen in het toch al niet bijster goed onderhouden gebit

van onze historische stad. Het digitaal winkelen is daar debiet

aan, een ontwikkeling die nog versterkt is door de lock-down. 

Ooit breken er betere tijden aan. Dan is het wel een goed idee

om er voor te zorgen dat er iets te zien is, er geen desolate

boedel het beeld bepaalt. Binnen de oudheidkamer is het idee

ontstaan om die etalages te vullen. Denk aan kunst, denk aan

historische mini-tentoonstellingen en dito-foto’s van oud- Tiel.

Waardevol Tiel is gevraagd mee te denken, goede ideeën zijn

welkom. Vrijwilligers ook. Er worden contacten gelegd met

verhuurmakelaars en eigenaren van panden.

Arnoud

Waardevol Tiel
WERKGROEP VOOR CULTUURHISTORIE EN LEEFOMGEVING

UITGAVE MAART 2021 NO. 3

tot zaterdag

WAARDEVOL TIEL

voortzetting van:

Milieuwerkgroep Tiel

www.waardevoltiel.nl

Voorzitter:

Arnoud Reijnen

Secretaris:

Nancy Hageman

Simon Vestdijkstraat 19

4003 DX Tiel

miss_nancyhageman@

hotmail.com

0655121210

Penningmeester:

Ronald van Lith

Meidoornstraat 12

4001 ZE Tiel

rhvanlith@gmail.com

contributies/donaties

ING betaalrekening:

NL17INGB0003386081

t.n.v. 

“WAARDEVOL TIEL”

werkgr cultuurhistorie/leef-

omg. te Tiel 

BIC : INGBNL2A

Info en contact:

waardevoltiel@gmail.com



2

Regionale Energie Strategie.

Op 14 januari van dit jaar heeft middels een zoomoverleg de vierde RES bijeen-

komst plaatsgehad. Door de organisatie zijn de verschillende opvattingen van de 

aanwezigen samengevat in een verslag, dat in het kort het volgende zegt.

Men adviseert te onderzoeken wat er aan mogelijkheden zijn. Zonnepanelen langs

de A15 en de Betuwelijn zijn kansrijk, maar ontzie de landbouwgronden. Kijk voor

zonnepanelen naar bestaande infrastructuur. Een geluidswal aan de ene kant met

panelen bekleden en met groen aan de andere kant.

Een deel van de aanwezigen vindt windturbines langs de A15, tegenover de AVRI 

een logische keuze. Een ander deel van de aanwezigen vindt dat niet logisch, omdat

de omgeving al wordt belast met de windturbines van de AVRI. Enkele aanwezigen

vinden dat er in Tiel helemaal geen ruimte is voor een windturbine.

Medel wordt gezien als een goede plek voor het ontwikkelen van duurzame energie

qua impact op het landschap, maar men twijfel over de beschikbare ruimte.

Zonnepanelen in combinaties, zoals boven fruitteelt, op grote daken, op portalen

boven de A15 etc., acht men kansrijk. Benut restgronden voor zonnepanelen maar

met verantwoorde zichtbaarheid.

Opbrengsten en werkgelegenheid dienen bij omwonenden en inwoners van Tiel

terecht te komen. Omwonenden moeten goed betrokken worden en echt participeren

in de planvorming als er projecten worden voorbereid. Zoek ook samenwerking met

ondernemers.

Heb oog voor de recreatieve waarden van Tiel en omgeving bij de afwegingen.

Benut de kansen van innovatie, b.v. slimme manieren van opwek, kleinere molens 

en waterkracht. Besteed meer aandacht aan het thema Warmte. Denk aan warmte-

en koudeopslag. Verplicht maatregelen t.b.v. energieneutrale nieuwbouw.

Door de late versturing van de Zoom snelkoppeling heeft Waardevol Tiel deze dis-

cussie helaas gemist, maar klagend daarover is ons wel de kans geboden onze me-

ning alsnog per mail in te brengen. Die inbreng luidde als volgt.

Waardevol Tiel is het feitelijk helemaal eens met de samengestelde adviezen van de

aanwezigen op de bijeenkomst van 14 januari, alleen hebben wij een voorkeur voor

het plaatsen van windmolens langs de A15 tegenover de molens van de AVRI. Op 

dat punt blijken de meningen te verschillen.

Ook geven wij wegens rendement en ruimtebeslag verreweg de voorkeur aan wind-

molens boven panelenparken. Wij zijn ook van mening dat windmolens, als zijnde

productieeenheden, feitelijk thuishoren op industrieterreinen. Die locaties zijn vol-

gens het principe van ruimtelijke ordening immers bedoeld om overlast, voortko-

mend uit bedrijvigheden, op een geschikte plaats te bundelen. Wij zien Medel dan

ook als een in beginsel geschikte plaats voor een bundeling van een aantal molens.
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Er zou plaats voor een molenpark, opgevuld met zonnevelden, aan de buitenrand 

van het industrieterrein gezocht kunnen worden. 

Over verdere mogelijkheden die op de bijeenkomst aan de orde zijn gesteld is onze

mening aldus.

Uiterwaarden, zijnde Natura 2000 gebied, dienen ons inziens om die reden gevrij-

waard te blijven van panelenvelden op land of op water en ook van windmolens.

Bovendien lijkt het ons problemen te geven bij hoog water. Mits er geen nadelige

invloed zal gelden op de normen van het Natura 2000 gebied, kunnen wij ons wel

voorstellen dat op de fabrieksterreinen van de steenovens in Echteld en Zennewij-

nen er mogelijkheid zou kunnen bestaan voor panelenvelden of een enkele 

windmolen.

Wij staan huiverig tegenover het gebruik van komgronden voor zonnevelden. Juist

dergelijke gronden gelden als specifieke leefgebieden voor weidevogels. Die heb-

ben het, als gevolg van het huidige landbouwbeleid, zijnde lage grondwaterstand,

doodspuiten van alle natuurlijke vegetatie en inzaaien van raaigras etc., toch al 

moeilijk genoeg. 

Een zinsnede waarin het Lingegebied als mogelijkheid voor het een en ander ter 

sprake komt lijkt niet zeer alarmerend, maar duidelijkheidshalve geven wij toch

maar even aan dat Waardevol Tiel absoluut tegenstander is van de aantasting van 

het waardevolle landschap en dus bepaald ook van het Lingegebied.

Ton

Natuurontwikkeling in rivierengebied leidt tot herstel soortenrijkdom.

Het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied’, kortweg NURG, heeft ertoe

geleid dat de soortenrijkdom in het rivierengebied is toegenomen. Ook het natuur-

beheer in de uiterwaarden heeft resultaat. In de buurt van Tiel geldt dat voor de 

uiterwaarden bij Dreumel, de Passewaaysche waard, de Stiftse waard bij Ophemert

en natuurlijk de Kleine Willemswaard. Dat kan iedereen met eigen ogen zien!

In bijna heel Nederland neemt de biodiversiteit nog steeds af. In het rivierengebied 

is echter sprake van vooruitgang. In 25 jaar tijd is er bijna 6.700 hectare nieuwe

riviernatuur bij gekomen. Eerder verdwenen én nieuwe soorten hebben zich hier

gevestigd. In het rivierengebied vinden we nu weer graslanden waar duizenden pol-

len brede ereprijs groeien en weidesprinkhanen leven. De rivier is weer een plek

waar de libel van de soort rivierrombout leeft en het bijzondere verschijnsel zomer-

sneeuw, zijnde grote aantallen eendagsvliegen, te zien is. Er zijn ooibossen, zoals de

Stiftse waard richting Varik, en rivierduinen met bijzondere planten- en diersoorten,

en slikvlaktes met vele soorten grassen en kruiden. 

NURG is een programma van Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infra-

structuur & Waterstaat en van het Ministerie van Landbouw, dat door Rijkswater-
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staat en Staatsbosbeheer is uitgevoerd. Door de natuurontwikkelingsprojecten van

het programma NURG en de bijgaande uitbreiding van het natuurareaal ontstond 

een grote verscheidenheid aan natuur en kwaliteitsverbetering van de gebieden. Met

een grote toename van de biodiversiteit langs de rivieren tot gevolg. Daardoor kun-

nen soorten die grote gebieden nodig hebben om te leven, zoals de lepelaar, de zee-

arend en de bever, een plek vinden. Zij vormen nu levensvatbare populaties. 

Door de grootte van de betreffende natuurgebieden kregen natuurlijke processen in

de uiterwaarden meer ruimte, bijvoorbeeld natuurlijke begrazing door runderen en

paarden, overstroming, erosie en sedimentatie. De begrazing leidt tot een verdere 

vergroting van de biodiversiteit in de uiterwaarden door een toevoeging van nieuwe

milieus: stierenkuilen, schone mest, een mozaïek aan spontane vegetaties van kort

gras tot bos, en alles wat er tussen zit waaronder ruigten en struiken. Ook is er een

groot oppervlak kaal terrein bijgekomen: van droogvallende slikplaten tot kale ri-

vierduinen, waar pionierssoorten van profiteren. Het water in de rivieren is onder-

tussen ook schoner geworden. Ook in langzaam stromende nevengeulen en in kwel-

moerassen bevindt zich schoon water. Dat heeft over de hele breedte geleid tot her-

stel en vergroting van biodiversiteit.

Meer weten? Kijk op https://issuu.com/staatsbosbeheermagazine/docs/25_jaar_nurg

Arnoud.

Voortgang Waardgroep Kleine Willemswaard.

De Kleine Willemswaard wordt ontwikkeld tot een natuurgebied dat voor wande-

laars en natuurliefhebbers in Tiel van groot belang is. Dat blijkt ook uit de belang-

stelling voor excursies. Ook de begrazing door Schotse Hooglanders, eerst met arg-

waan bezien, leidt tot veel foto’s op de sociale media. De stichting Ark heeft het

gebied voor de komende twee jaar in beheer en onderzoekt hoe het beheer in de

periode daarna kan worden gegarandeerd. In dat kader is of wordt er een permanente

klankbordgroep uit Tielenaren gevormd. 

Na een aantal oproepen en een gerichte benadering van instellingen en organisaties

hebben zich belangstellenden gemeld. In februari vinden gesprekken plaats om te 

verkennen wat de rol van die Waardgroep en de Willemswaardeniers zou kunnen

zijn. Sparringpartner voor de toekomstige beheerder, belangenbehartiging voor de

Willemswaard, oogje in het zeil houden tijdens het uitlaten van de hond of de wan-

deling, het opruimen van vuil, het organiseren van excursies, het hoort allemaal tot

de mogelijkheden. Waardevol Tiel is bij de gesprekken betrokken en wij houden u

op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Arnoud.


