
2.30 Goederenoverslagloods van Gend en Loos, Tiel     -----     Pagina 1 van 7 

2.30 Goederenoverslagloods Van Gend en Loos,  
Tiel, Gelderland 

  
 

Inleiding 
De loods uit Tiel was een gebouw waarvan het oudste deel uit 1881 

dateert. In dat jaar werd, voor de aanleg van de spoorlijn Dordrecht-Elst, 

het middendeel van de loods gebouwd. Deze lijn de eerste Betuwelijn is 

in 1885 in gebruik genomen. 

De kern van het gebouw bestaat uit drie vroege bouwfasen, verlengd met 
een latere uitbouw aan de westkant die in de loop der tijd is 
dichtgemetseld. Bovendien werd aan de westkant van het gebouw een 
verhoogd laadplatform aangelegd. We (het NOM) namen, ondermeer 
omdat de beschikbare ruimte in ons park beperkt is, niet het hele gebouw 
mee. Alleen al het gebouwdeel dat werd overgeplaatst, de oudste drie 
bouwfasen, is bijna 64 meter lang. Bij het exterieur van het gebouw is de 
verschijningsvorm zoals in 1968 op tekening vastgelegd de leidraad. Zoals 
bij meer van Gend en Loosoverslagplaatsen lag het spoor aan de en e 
kant en lag het wagenplatform aan de andere kant. 
Omdat de westelijke aanbouw niet 
meeging, vertegenwoordigt het uiterlijk 
van de westgevel een eerdere fase, 
namelijk die uit 1933. De deur die in deze 
gevel werd aangebracht is de 
toegangsdeur voor de bezoekers. 
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Vertelpunten 

- Loods uit Tiel, oudste deel uit 1881 

- Eerste Betuwelijn 1885, Dordrecht - Elst  

- Beeld 1968 

- Ene kant spoor, andere kant vrachtwagens 

- Vervoersbedrijf van Gend en Loos 

- 1796 trouwt Jan van Gend met Maria Loos 

- Personen- en goederenvervoer per koets/diligence 

- Samenwerking met NS leidt tot overname in 1928 door NS, de naam 
VGL blijft bestaan 

- VGL gaat in 2003 op in DHL 

- De loods wordt in 2007 in het museum geplaatst 
 

Het treinspoor aan de ene kant. Het laadperron voor de auto’s aan de 
andere kant. 

Basisinformatie presentatie 
Het gebouw staat langs het spoor tegenover de remise. De relatie die het 
gebouw met het spoor heeft bracht ons al snel tot de conclusie dat we 
een stuk recht spoor moesten zoeken dat lang genoeg was om de loods er 
langs te 
plaatsen. Het puzzelen met maten en bestemmingsplan en technische 
mogelijkheden leidde tot de nu gekozen plek. Als het goed is, ervaart de 
bezoeker dit gebied (remise, spoor, Van Gend & Loos-loods en 
stoomzuivelfabriek Freia) als een soort industrieterrein. De drie 
gebouwen staan samen voor het industriële tijdperk. 
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Aan de westzijde van het gebouw, tussen de weg naar de Ambachtsbuurt 
en de loods zelf, is een deel van het verhoogde laadplatform gemaakt. 
Aan de zuidzijde van het gebouw, de huidige straatzijde, is een deel van 
de kinderkopjesbestrating terug. Ook deze is uit Tiel meegenomen. 
 
Omschrijving 
In 1796 trouwt Jan van Gend met 
Maria Loos. Hij is koetsier en zij 
drijft het hotel De Kroon in 
Antwerpen waar paarden worden 
gewisseld en reizigers eten, rusten 
of overstappen. Ook een broer en 
een oom van Maria Loos richten 
vervoersbedrijven op. Als zij 
overlijden, voegt het echtpaar in 
1809 alle bedrijven samen. 
Het merk Van Gend &. Loos wordt een zeer bekende verschijning tot het 
in 2003 definitief opgaat in DHL. De overname door DHL in 1999 was het 
einde van VGL na 203 jaar, na ook nog 13 jaren van Ned Lloyd te zijn 
geweest, van 1986 tot en met 1999. De naam heeft op papier tot 2003 
nog 4 jaar bestaan. 

Als de trein in de 19de eeuw het 
personenvervoer per koets 
verdringt, richt Van Gend en 
Loos zich nog louter op 
goederen, die van en naar het 
station worden gereden. Om 
de concurrentie van 
vrachtwagens aan te kunnen 
gaat de samenwerking die erg 
goed zo ver dat de 
Nederlandsche Spoorwegen het 

bedrijf in 1928 overnemen. Van Gend en Loos rijdt dan zelf ook al met T-
Fordjes, maar paard en wagen blijven tot in de jaren vijftig het 
straatbeeld bepalen, tot ze te traag en te duur worden. 
Een bedrijfsfilm in de loods laat zien hoe de rijders van deze ommezwaai 
op de hoogte worden gebracht. "De paarden hebben het bedrijf groot 



2.30 Goederenoverslagloods van Gend en Loos, Tiel     -----     Pagina 4 van 7 

gemaakt", mokt een van de koetsiers, maar de moderne tijd is niet te 
stuiten. 
Vanaf 1959 rijdt de Commer, een 
Engelse bestelauto met 
karakteristieke schuifdeur vanaf de 
overslagloods op het station de stad 
in. 
Door het hele land zien die loodsen 
er hetzelfde uit en werken ze volgens 
hetzelfde systeem: de 
schaalbediende weegt en meet de 
pakketten, sorteert op bestemming 
en plakt etiketten, waarna kruiers het stukgoed met de hand in de trein 
stapelen. De wagons rijden 's nachts het land in, waar ze worden 
uitgeladen en gesorteerd door de bezorgers voor de wijken. De bezorgers 
moeten alle straten uit het hoofd kennen. 
Pas in 1948 nemen pallets (een Amerikaanse vinding uit de Tweede 
Wereldoorlog) en de vorkheftruck het zware werk grotendeels uit 
handen. In de jaren zeventig maakt de postcode de wijker overbodig en in 
de jaren tachtig volgt de streepjescode, die inmiddels alweer is 
achterhaald door de chip. 
 

Linken 

- Maken van de film in de postkoets, YouTube.com, link 
- Priori 2006 – 4, link 
- Priori 2007 – 2, link 
- Priori 2007 – 3, link 
- Even denken zei ’t paard (van Van Gend en Loos, Annie M.G.Schmidt), link 

 
Literatuur 

- Jaarboek 1997, pag. 220 (o.a. transport) 
- Twee eeuwen geschiedenis, boek over van Gend en Loos van 1796-

1996 
- Van Tiel naar Arnhem, over de loods in het NOM.  
- Gids 2014 pag. 57 

De Commer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-nhU6lvPVCI
../../0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.30%20Van%20Gend%20en%20Loos%20naar%20Arnhem%20Priori%202006-4.pdf
../../0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.30%20Van%20Gend%20en%20Loos%202%20-%20Priori%202007-2.pdf
../../0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/2.30%20Van%20Gend%20en%20Loos%203%20-%20Priori%202007-3.pdf
https://m.facebook.com/vanGenL/posts/1703250889834510/
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Afbeeldingen 

 
De niet meer in gebruik zijnde loods nog in Tiel.

 
Delen van de wanden worden in stalen frames geplaatst  

en overgebracht naar het museum. 
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Een stuk wand gaat op transport. 

 

 
De spoorkant van de loods 
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Een paard en wagen van Van Gend en Loos 

 


