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Op zoek naar het verhaal 

 
Wie door Kapel Avezaath wandelt, fiets of rijdt, zal hier en daar verwonderd kijken naar 
bijzondere plekjes die niet vermoed waren. Ze zijn voor de bezoeker totaal onverwacht. Dat 
komt waarschijnlijk omdat ze tezamen geen verhaal vertellen, niet verbonden zijn met 
elkaar. Ze liggen allemaal verspreid als losse elementen, verbrokkeld en weglopend. Het is 
zaak ze inhoudelijk te verbinden. 
 
Geschiedenis 
Kapel Avezaath heeft heel wat te vertellen vanuit een rijke geschiedenis. De oudste 
vermelding van Avezaath vindt men op een eind 11e eeuw opgemaakte kopie van een 
oorkonde uit 850, waarin graaf Balderik een hoeve aan de bisschop van Utrecht schenkt. Er 
was ook een geslacht met dezelfde naam dat vanaf de 14e eeuw in de archieven vermeld 
wordt. 
Het woord ‘Avezaath’ is afgeleid van ‘sate’, wat in het Oudnederlands woning betekent. 
‘Avo’ of ‘Ave’ staat voor een persoonsnaam, welke vermoedelijk uit het oud Germaans komt. 
Daarin staat het woord ‘aiva’ voor ‘eeuw’ of ‘eeuwenoude’.  
Vrij vertaald betekent Avezaath dus ‘de woning van (de oude) (heer) Avo of Ave’. Met de 
kerk en de kapel daarbij respectievelijk gelegen. 
 
Kapel Avezaath behoort sinds 1978 tot Tiel en telt ongeveer 900 inwoners.  Het dorp ligt op 
een stroomrug nabij de Linge. Het heeft een kleine kom met daarbij veel lintbebouwing. 
 
Keuze maken 
Het zal belangrijk zijn om een verhaal te kiezen dat helder en duidelijk is en dat een 
samenhang kan geven aan de buitenruimte van de gemeente. Nu ligt alles er wat verspreid 
en als toevallig bij. Als er een verhaal zichtbaar wordt, al dan niet meteen te begrijpen, zal 
dat de attractiewaarde verhogen van de openbare ruimte. 
 
De openbare ruimte is heel beperkt in oppervlakte en de meeste ruimte is  privé, waardoor 
er niet veel middelen inzetbaar zijn. Openbaar zijn slechts smalle stroken langs wegen. Te 
weinig om een identiteit op te bouwen en ook te klein om een ecologische betekenis te 
krijgen. Toch is de ecologie en de biodiversiteit een belangrijke vraag bij deze opdracht. 
 
Opdracht 
Globaal wordt gevraagd naar een strategie, oftewel hoe te komen tot een grotere 
natuurbeleving en biodiversiteit in het gemeentelijk gebied, uitgaande van de aanwezige 
mogelijkheden en de kansen die er zijn. Welke in te zetten of te vergroten? 
Aangeraden wordt daarbij vooral in te zetten op een duurzame ontwikkeling, met een zo 
groot mogelijk effect en rendement op gebied van natuurwaarden. 
Die zijn misschien voor de mens minder interessant maar leveren wel, al is het pas in derde 
of vierde instantie een visueel effect op, dat uiteindelijk opgemerkt en geapprecieerd wordt 
door de bewoners of passanten. Daaraan zal ook gewerkt moeten worden om die waarden 
voor langere tijd te verkrijgen.  
 
 



 
 
De vraagstelling luidt dan ook, hoe te komen tot: 
 

1. Grotere (beleving van) biodiversiteit  
2. Verrijking van ecologische  doorgangen en corridors 
3. Extra accent aan de entrees van de gemeente 
4. Bewustwording van schoonheid van diverse plekken  

 
De mogelijkheden die ingezet kunnen worden moeten: 

- ‘In de ruimte’ geplaatst kunnen worden 
- Financieel realiseerbaar zijn 
- Een haalbare mate van onderhoud hebben zodat ze in de toekomst blijven bestaan 

 
Analyse 
De landschappelijke en ecologische analyse van Kapel Avezaath laat zien dat het gebied ligt 
tussen enerzijds aan de noordkant de harde lijn van de snelweg, die een grens vormt die nog 
versterkt door de Betuwespoorlijn, lastig is te overbruggen. Ook visueel is het een duidelijk 
‘einde’ waar geen verbindingen te zien zijn met hetgeen erachter is.  Er ligt een groot open 
gebied van akkers en laag fruitland tegenaan, dat echter niet beleefbaar is omdat er geen 
wandelpaden doorheen zijn. 
Aan de zuidkant loopt de Linge, die een sterke ecologische bewegingslijn oplevert, niet 
alleen in het water maar ook via de oevers. De natuur heeft daar een hoge dynamiek.  
Vissen, vogels, insecten, maar ook zaden kunnen daar goed getransporteerd worden. Voor 
de mens echter ook daar minder beleefbaar, omdat er geen pad langsloopt waar de rivier 
gezien kan worden. 
 
Maatregelen 
1 In de ruimte 
De belevingsmogelijkheden zijn daardoor beperkt en de wandelaar is gedwongen op de 
(georganiseerde) straten te blijven. 
Langs de wegen is een smalle strook die eventueel gebruikt kan worden, maar onder invloed 
is van verkeer dat langs raast, met daarbij de behorende uitlaatgassen. Geen ideale 
omstandigheden om een ecologische verbindingslijn te maken. 
 
2 De financiële mogelijkheden zullen beperkt zijn om een en ander aan te leggen. Daarom 
moet geprobeerd worden  
 1 met ontwerpers en kunstenaars te werken die meewerken als een uitdaging 
 2 veel met beplanting te werken omdat die betaalbaar is 
 
3 Het beheer en onderhoud zal in de loop der jaren op een hoog peil moeten blijven, omdat 
anders juist het tegenovergestelde effect bereikt wordt. Dat wil zeggen: ofwel dient het 
betaalbaar, ofwel moet het uit te voeren zijn door vrijwilligers vanuit de bewonersgroep. 
 
   
 
 



Burgerparticipatie als doel 
Bij het opmaken van deze visie is uitgegaan van het doel om in brede zin burgerparticipatie 
te integreren, zowel nu als in de toekomst. Gezocht is naar middelen die ingezet kunnen 
worden die door de bewoners zelf kunnen gerealiseerd worden, zowel in aanleg als in 
beheer en onderhoud. In ieder geval dat zij kunnen meewerken, misschien onder leiding of 
controle van een professional. Dat biedt: 

- Leren en ontdekken 
- Doen en gezondheid 
- Samenzijn en communicatie 

 
 
Het verhaal 
Het verhaal moet als vanzelf aanwezig zijn en herkenbaar zijn voor iedereen. In het woord 
dat de naam Avezaath vormt ligt meteen een verhaal besloten: de woning die elk mens 
zoekt en nodig heeft. Door dit te benoemen geeft men aan dat de inwoners zich er thuis 
voelen. 
Tegelijk vormt de naam een groet als welkom aan de bezoekers of de reizigers die langs 
trekken.  
Laat ons dus op zoek gaan naar elementen die kunnen ingezet worden en die te maken 
hebben met het begrip ‘woning’ of ‘sate’ en / of die streekgebonden zijn. 
 
A Markering entrees 
Het zou bijgevolg een sterk symbool vormen om een tweedimensionaal silhouet of contour 
van een huis te plaatsen bij de drie (of vier) entrees van de gemeente, als een welkom aan 
de passant. Deze metalen constructie kan begroeid worden met een klimplant, al dan niet 
bloeiend en zo meteen een groene en fleurige toon zetten bij de ingangen. 
 
 
  

 
Voorbeeld van een silhouet te plaatsen bij entree  



Deze kunstzinnige verwijzingen kunnen ontworpen worden door een kunstenaar en als een 
apart artistiek project gezien worden, waar financiering voor gezocht kan worden in de vorm 
van subsidie of sponsoring door het bedrijfsleven. Omdat ze meteen een visueel effect 
opleveren zullen ze grote publicitaire aandacht bieden, lokaal en regionaal. Hun effect zal 
ook een verbindende werking hebben bij de bewoners, hetgeen een goede start kan zijn om 
dit ganse project meer verbondenheid te geven. 
 

 Schematische voorstelling van een kunstprofiel bij een van de entrees   
 
B Symbool  
Als de woning het symbool is voor Avezaath, dan is een gevlochten gebouw de ultieme en 
natuurlijke verwijzing daarnaar.  
De zuidgrens van Kapel wordt gevormd door de Linge rivier, leverancier van natuurwaarden, 
zoals elke waterstroom. In natuurlijke setting zijn daar de rietlanden en de halfnatte oevers 
met (knot)wilgen. Die bomen leveren de wilgentenen waarmee gevlochten kan worden. Een 
verwijzing naar oude gebruiken en ambachten.  
Op enkele plekken in de gemeente kan een bouwsel van gevlochten wilgentenen 
verschijnen. Niet alleen als verwijzing en als levend baken (landmark) maar ook als 
leverancier van natuurwaarden en tevens een groen monument. Er zijn hoveniers die 
gespecialiseerd zijn in dit oude ambacht en op een aan te duiden plek een bijzonder 
gebouwconstructie kunnen laten verrijzen.  
 
Het is aardse en fysieke verschijning, met toch een mystieke uitstraling. 
Het hoort bij het landschap en verwijst naar de begroeiing aan de oevers van een rivier. 
Het kan een hoge vorm van elegantie en verfijning bezitten, niet enkel grof of boers zijn. 
Het heeft een grote natuurwaarde en natuurverwijzing en zal allerlei insecten en vogels 
aantrekken. 



 
Gevlochten gebouw met levend natuurlijk materiaal, dat door vrijwilligers onderhouden kan 
worde, gemaakt door Erik Bretveld. 
 
Dat kan op plekken waar voldoende ruimte is, zoals in de omgeving van de Hoge Hof of op 
het plantsoen bij de hoek Bergakker en Zoelensestraat. Eventueel ook bij de hoek van de Eng 
waar een ingang naar Thedingsweert ligt.  
Het kunnen ook gevlochten schermen zijn, waar wandelaars of fietsers even rusten, 
beschermd tegen zon en regen.  

 
Gevlochten scherm als beschutting op de Floriade in Venlo 



 
Vlechten is een verfijnde vorm van tuinkunst, welke iedereen kan leren en beoefenen. Dat 
vlechten werd tunen genoemd, de gevlochten omheiningen waar het woord tuin van 
afgeleid is. Opnieuw een verwijzing naar tuin en woning, oftewel ‘sate’. 
 
C De tuinen  
Wie aan huizen en woningen denkt, zal dus ook aan tuinen denken. Er zit veel potentie in het 
benoemen van het begrip ‘tuinen’. De meeste tuinen of tuinplekken bestaan reeds, maar 
door ze net iets meer te  accentueren, in overleg met de eigenaars, als plaatsen om te 
verblijven en niet enkel iets te doen, kan er een verhaal over geschreven worden.  
Dat zou op de website kunnen, op borden bij de tuinen of in een foldertje dat beschikbaar 
gesteld wordt bij verenigingen, scholen, bijeenkomsten. Een goede redactie is wel nodig. 
Tezamen zijn het de ‘Tuinen van Kapel Avezaath’. Waarbij elke tuin een voorbeeld kan zijn 
met een specifieke functie. Deze lijst kan meteen een begin krijgen en alsmaar uitgebreid 
worden in de loop der jaren. Het start met enkele tuinen die openbaar zijn of van eigenaren 
zijn die willen meewerken aan het project. Als voorbeeld: 
 
1 Boerderijtuin 

In Kapel zijn enkele oude hoeven als monumenten waarvan de tuin ook een 
historisch beeld kan geven 

2 Kerktuin 
 Bij de Agaathkapel ligt een tuin, die geprononceerder vorm kan krijgen 
3 Begraafplaatstuin 
 Kerkhoven zijn een vorm van ‘Laatste tuin’ 

 
4 Rustplektuin 

Een zitplek in een plantsoen kan ook opgevat worden als een tuin en zo vormgegeven 
worden 



5 Speeltuin 
 De openbare speeltuin, met hogere natuurwaarden 
6 schooltuin 
 Steeds meer schooltuinen worden natuurontdekking voor kinderen 
 
7 Historische tuin (verwijzend naar het moment van ontstaan van de gemeente) 
 
8 Landelijke tuin (met uitzicht op landschap, als rustplek) 

Een bestaande plek die net even meer vormgeving krijgt en daardoor als een tuin 
verbijzonderd wordt, in plaats van anoniem te blijven  

9 een openbare groentetuin (pluktuin, de eetbare tuin als voorbeeld) 
 
10 … enzovoorts, enzovoorts. Dit groeit door in de toekomst.  
 
Deze tuinen laten ieder een ander aspect van de tuinkunst zien en beleven. Bij iedere tuin 
dient een aparte ontwerper of ontwerpende hovenier betrokken te worden die een bijdrage  
kan leveren in het ontwerp en dat als promotie voor zichzelf beschouwt, waardoor een rijk 
geschakeerde reeks ontstaat, welke financieel haalbaar is op deze manier.  

 
 
D Knotbomen  
Om de overgang van de straten en wegen en de open velden en weiden te markeren en daar 
tegelijk een verbindingslijn te maken die ecologisch een goede drager kan zijn, is een 
eenvoudige oplossing denkbaar in de vorm van de knotboom. Het knotten van wilgen en 
populieren is bekend, maar dat vroeger in het Rivierenland ook de essen werden geknot is 
minder bekend gebleven. Langs de straat is weinig ruimte beschikbaar om ecologisch iets 
zinvol te realiseren. Een mengsel inzaaien kan, maar door het verkeer zal dat op den duur 
ook niet echt goed werken. Beter een rij knotbomen te zetten die voor insecten en kleine 
vogels en zoogdieren een goede verbinding kunnen vormen omdat ze bescherming geven en 
als het ware een pad van stapstenen maken, om van boom naar boom te bewegen. 
Een mix van wilg, populier en es zal een rijke diversiteit geven, met de diverse voordelen van 
de soorten. Omdat de es wat langzamer groeit dan wilg of populier moet deze slechts om de 
5 – 10 jaar geknot worden. Als de es alleen staat, dus niet in groep of bos, zal de 
essentakziekte niet voorkomen (Wageningen Universiteit). 
Deze bomenrijen zijn als snelwegen en transportassen van de natuur. Ze creëren zones die 
relatief veiliger zijn voor bewegingen van insecten, vlinders, bijen en vogels, zelfs kleine 



zoogdieren. Hoge bewegingen in het landschap hebben kansen maar de kleine moeten 
geholpen worden want worden door de mens doorbroken door wegen 
 

 
Knotessen als straatbomen die de weg begeleiden en natuurwaarde verhogen  
 

 
Knotes zal in de loop de  tijd uitgroeien tot een unieke biotoop met veel biodiversiteit in fauna 
en flora 
 
 



 
 
E Voortuinen  
Langs alle straten en wegen liggen voortuinen, allemaal in particulier bezit. In een voortuin 
wil ieder die er woont uitdrukken wie hij/zij is, welke smaak hun voorkeur heeft, hoeveel 
natuurwaarden ze liefhebben of juist welk formeel karakter ze voorstaan. 
Vele vierkante meters gaan op deze manier op in een tamelijk nutteloze ruimte, eerder 
anoniem, die enkel een formeel karakter heeft. Immers, bijna geen enkele voortuin heeft 
immers een programma of een functie.  
Toch zouden al die tuinen bij elkaar ook een natuurdoel kunnen dienen. Vogels of vlinders of 
insecten kijken immers niet naar de smaak of de stijl van een tuin, maar naar de beschutting 
die zij erin kunnen vinden, of het voedsel, of de transportmogelijkheid. Zij zoeken 
waardeplanten, nestgelegenheid of een plekje om te rusten. 
Hier ligt een grote kans om de bewoners via voorlichtingsbijeenkomsten bewust te maken 
van de mogelijkheid hun tuin een grotere biodiversiteit te geven, door ze te leren kijken naar 
diverse beplantingen, de afwisseling van hoog en laag, het contrast van open en gesloten, 
licht en donker. 
Leren dat sommige struiken nestgelegenheid bieden aan vogels of de kans om er onder rond 
te scharrelen. Sommige bomen hebben bessen, voedsel voor de herfst en de winter. 
Begrijpen dat inheemse beplanting sterker is dan exoten uit andere werelddelen.  
De bewustmaking van dit soort informatie zou de bewoners kunnen helpen in elk geval de 
voortuinen een iets ander karakter te geven, zonder dat het hun eigen stijl of vorm aantast. 
Daardoor ontstaat langs de straten een lint van ecologische voordelen en mogelijkheden.  
 
In een paar voorlichtingsbijeenkomsten tijdens de winterperiode kan een eerste indruk 
gegeven worden om de interesse aan te wakkeren bij diegenen die er dieper op in willen 
gaan. Aan de hand van een rijk geïllustreerde presentatie kan hierover inzicht gegeven 
worden. 

     
Voortuin met ecologische waarde 



 
Samengevat 
 
De mogelijkheden die ingezet kunnen worden moeten: 

- In de ruimte geplaatst kunnen worden 
- Financieel haalbaar zijn 
- Een haalbare mate van onderhoud hebben zodat ze in de toekomst blijven bestaan 

 
 
Speerpunten 
1 Markering entrees 
2 Natuurlijk symbool van de ‘sate’ als levend gebouw  
3 De bijzondere tuinen vertellen het verhaal 
4 de knotbomen als landelijk beeld 
5 ecologische verrijking van de voortuinen 
 

 
Bijzondere plekken (tuinen) en verbindingslijnen met knotbomen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Inventarisatie van de oppervlakte gemeentelijk groen  


