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Ten geleide
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is een landelijk opgezet
project met het doel om in betrekkelijk korte tijd - 5 jaar - een
inventarisatie te verkrijgen van bouwkunst en stedebouw uit de periode
1850-1940. De uitvoering van het project wordt verzorgd door de provincies. In Gelderland heeft de provincie de Stichting MIP-Gelderland
opgericht, die belast is met de uitvoering van het project.
In Gelderland wordt het MIP uitgevoerd conform de Gelderse streekplanindeling: Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en Rivierenland.
Binnen deze inventarisatiegebieden wordt per gemeente geïnventariseerd.
Het eindprodukt, waarover de gemeenten de beschikking krijgen, bestaat
uit 3 rapporten, te weten een regiobeschrijving, een gemeentebeschrijving
en een inventarisatierapport.
In de reqiobeschrinving wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van
ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke kwaliteit,
i.c. bouwkundige en stedebouwkundige karakteristieken, uit de periode
1850-1940 in het inventarisatiegebied. Het betreft veelal ontwikkelingen
en karakteristieken die behalve van lokaal belang ook een boven-lokaal
belang vertegenwoordigen.
In de qemeentebeschrijvinq, die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobeschrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografische, sociaal-economische, bouwkundige en stedebouwkundige ontwikkelingen
uit de periode 1850-1940 weergegeven.
In dit verband dient hoofdstuk 4.5. Karakterisering geïnventariseerde
bebouwing afzonderlijk te worden genoemd. Het betreft een hoofdstuk dat
als "schakel" fungeert tussen het beschrijvende en het inventarisatiegedeelte, te weten het inventarisatierapport.
Het inventarisatierapport voorziet in een beknopte weergave per gemeente
van de gebouwde omgeving uit de periode 1850-1940 in de vorm van objecten
en complexen op basis van de uitgewerkte MlP-formulieren.
Hoewel de 3 rapporten afzonderlijk kunnen worden gelezen, verdient het
aanbeveling het inventarisatiegedeelte niet los te zien van het beschrijvende gedeelte en omgekeerd.
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Bij schrijven d.d. 21 september 1989 - nr. WZ89.59395 - WZ/CE404 is de
provincie Gelderland accoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst,
zoals opgesteld van rijkswege bij schrijven d.d. 11 augustus 1989, nr. U172.612, inzake de uitvoering van het Monumenten Inventarisatie Project
in Gelderland.
In artikel 8 van bedoelde overeenkomst is het gebruik van de eindprodukten geregeld. Dit artikel luidt als volgt:
"Artikel 8. Gebruik eindprodukten
1.
De Provincie is evenals de Rijksdienst ook nadat de eindprodukten
als bedoeld in artikel 1, leden a t/m e (*) zijn opgeleverd
gerechtigd deze eindprodukten, geheel of gedeeltelijk voor eigen
gebruik aan te wenden, te vermenigvuldigen of te publiceren, dan
wel, al dan niet tegen financiële vergoeding, voor gebruik aan
derden beschikbaar te stellen.
2.
De Provincie maakt met derden die zij bij de uitvoering van het
Project betrekt zodanige afspraken, dat hen niet de bevoegdheid
toekomt, bv. door een beroep op hun toebehorende auteursrechten,
in het in het eerste lid omschreven gebruik, geheel of gedeeltelijk te beletten of te belemmeren.
3.
De Rijksdienst en de Provincie bevorderen de totstandkoming van
openbare publicaties over jongere bouwkunst en stedebouw uit de
periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog."

Wij verzoeken u bij het gebruik van de eindprodukten de geraadpleegde
bron(nen) te vermelden.
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INLEIDING
De gemeente Culemborg bevindt zich in het inventarisatiegebied Rivierenland en heeft een oppervlakte van 3.110 hectare.
De gemeente Culemborg bestaat uit de gelijknamige hoofdkern (zie
afbeelding 1 ) . Naast de stad zijn er geen dorpen meer binnen deze
gemeente. Na een grenswijziging met Everdingen en Zijderveld in 1820
werd de Diefdijk de westgrens van de gemeente Culemborg. Na 1960 heeft
een kleine grenswijziging plaatsgevonden ten koste van Beusichem (thans
gemeente Buren).
De noordgrens van Culemborg wordt gevormd door de Lek. De overige
grenzen vallen deels samen met de teen van de Diefdijk/Goilberdinger
Wetering/Vliet, de Zeedijk, de Nieuwe Dijk en de Molenkade (langs De
Meer). De gemeente Culemborg grenst aan de gemeenten Buren, Geldermalsen, de in de provincie Zuid-Holland gelegen gemeenten Leerdam en
Vianen en de in de provincie Utrecht gelegen gemeenten Houten en Wijk
bij Duurstede.
De gemeente Culemborg heeft zich in de periode 1850-1940 ontwikkeld tot
een van de meest geïndustrialiseerde gemeenten in het inventarisatiegebied Rivierenland. Met name de sigaren- en meubelindustrie zijn
belangrijke sectoren geweest.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Culemborg 21.529 inwoners.
Afbeelding 1
Gemeente Culemborg in 1866
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2.

BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende de Saale-ijstijd (ca 200.000 - 120.000 v. Chr.) drong landijs
vanuit het noorden de dalen van de grote rivieren binnen. Daardoor werd
de loop van de Rijn en Maas naar het westen afgebogen. In de daarop
volgende ijstijd, het Weichselien, dat ca 70.000 jaar v. Chr. begon,
ontstond een vlechtend riviersysteem met een patroon van zich
vertakkende en samenkomende geulen. Omstreeks 10.000 jaar v. Chr. begon
het Holoceen en werd het geleidelijk warmer. Naarmate het klimaat
verbeterde en het vegetatiedek meer gesloten werd, voerden de rivieren
steeds minder sediment aan, waardoor zich enkele hoofdgeulen in de
eigen afzettingen begonnen in te snijden. Gaandeweg ontstond een
oeverwallen/stroomruggen- en kommensysteem, met zavel en lichte klei op
de ruggen, en veen en zware klei in de kommen (zie afbeelding 2 ) . Het
patroon van de stroomruggen en kommen werd gefixeerd door de aanleg van
de eerste dijken, die in de 10e en lle eeuw na Chr. heeft
plaatsgevonden. Tussen rivier en dijk ontwikkelden zich nadien
uiterwaarden.
Afbeelding 2
Geomorfologische kaart gemeente Culemborg
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de
stroomruggen, de kommen en de uiterwaarden. De uiterwaarden zijn
voornamelijk als grasland in gebruik. Tevens heeft hier kleiwinning ten
behoeve van de baksteenfabricage plaatsgevonden. De stroomruggen waren
grotendeels in gebruik als bouwland, onder meer voor de teelt van
aardappelen en als boomgaardareaal. De kommen waren als grasland in
gebruik. Vanaf de 12e, 13e eeuw was het hele gebied, zowel de kommen als
de stroomruggen in blokken verdeeld die systematisch in stroken waren
verkaveld, loodrecht op de ontginningsbasis (cope-ontginning). Na 1870
werd de strokenverkaveling voortgezet. Vanaf die tijd domineerde het
gemengd bedrijf met accent op de veeteelt (fokkerij).
Het grondgebied van de gemeente Culemborg is overwegend laag gelegen.
De stroomruggen steken slechts enkele meters boven de kommen uit. Een
grootscheeps opgezet afwateringsstelsel, dat dateert uit de Late
Middeleeuwen, met onder meer de Nieuwe Wetering, de Rietveldse Wetering
(inmiddels gedempt), de Lanxmeerse Wetering en de Prijsche Wetering
dient voor de afwatering van het Culemborgse Veld op de Linge. De Meer,
die door Culemborg stroomde, was een oude Rijnarm. Na het opwerpen van
de Diefdijk in de 14e eeuw, aan de westgrens van de gemeente Culemborg,
stagneerde de waterafvoer naar Holland. Daardoor kwam een groot gedeelte
van het Veld eeuwenlang regelmatig onder water te staan.
In Culemborg waren twee afwateringsstelsels werkzaam. Het belangrijkste
voerde, via de Culemborgse Vliet (gelegen op het terrein van de
voormalige dorpspolder Acquoy) water af uit een groot gebied ten
zuidwesten van de stad. Dat water werd op de Linge gebracht bij de Horn
(ten noorden van Asperen). In de jaren '60 van de 19e eeuw werd het
stoomgemaal de Oude Horn belast met het opbrengen van het water op de
Linge.
Het tweede stelsel voerde via De Meer en Bisschopsgraaf water af uit het
veel kleinere gebied ten oosten van de stad, bestaande uit de polders
Redichem en Hond. Dit water werd bij Nust (tussen Tricht en Mariënwaard)
op de Linge gebracht. Ook hier verrees een stroomrug. De beide stelsels
waren van elkaar gescheiden door de Voorkoopse stroomrug die zich ten
zuiden van de stad in zuidoostelijke richting uitstrekt.
Culemborg is ontstaan op de stroomrug langs De Meer. In de 14e eeuw
werden een schipperskwartier, gelegen tussen de oude stad met burcht en
de Lek, alsmede een agrarische nederzetting (Nieuwstad) ten zuiden van
de oude stad, binnen de ommuring getrokken. Als gevolg van de
voortdurende wateroverlast bleef een groot gedeelte van het grondgebied
nagenoeg onbewoond. Langs de bandijk ontstond Goilberdingen op een
stroomrug, gaandeweg uitgroeiend tot een lineaire bewoningsconcentratie
met opstrekkende, strookvormige verkaveling.
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3.

INFRASTRUCTUUR
In samenhang met het beloop van de stroomruggen, de systematisch
opgezette verkaveling, het afwateringsstelsel en de dijken is een
systematisch wegenpatroon in de gemeente Culemborg ontstaan. Pas
omstreeks 1760 werden deze wegen bezand. De Tielse Zandweg was een
zuid-noord verbinding van Tiel over Drumpt, Kerk-Avezaath, Buren,
Zoelmond, Beusichem en Culemborg naar Utrecht. Ze maakte deel uit van
het traject Utrecht-Den Bosch dat in ca. 1840 werd aangelegd. Omstreeks
1851 werd de weg naar Beesd begrind. In de Late Middeleeuwen heeft een
open waterverbinding tussem Culemborg en Zaltbommel bestaan via De Meer,
Bisschopsgraaf, Linge, Boutensteinse wetering en Vliet naar Tuil. Nog
in het begin van de 19e eeuw was deze waterweg in gebruik voor
(markt)schuiten van het Lingegebied naar de Culemborgse markten. In de
14e eeuw werd De Meer afgetapt ten behoeve van de omgrachting van
Culemborg en werd een haven aangelegd.
De Lek was de belangrijkste waterweg. Vanaf 1772 heeft een beurtveer
bestaan tussen Culemborg en Amsterdam. Tussen Culemborg en Rotterdam
heeft van 1911 tot 1948 een (rader)bootverbinding bestaan. Tussen
Culemborg en het op Utrechts grondgebied gelegen Schalkwijk bestaat een
pontverbinding.
In 1870 werd de spoorlijn Utrecht-Den Bosch geopend, met een station te
Culemborg. Ten behoeve van het oversteken van de Lek werd in 1868 een
spoorbrug over de rivier gebouwd. De spoorbrug is in 1982 gesloopt en
vervangen door een nieuwe brug. Tussen 1906 en 1918 heeft een
stoomtramdienst tussen Culemborg, Buren en Tiel bestaan. In de jaren '20
van deze eeuw werden busdiensten tussen Culemborg en Tiel onderhouden,
middels de Eerste Tielse Autobus Onderneming (E.T.A.O.).
In 1856 kreeg Culemborg een gasfabriek in het Havenkwartier. Deze werd
in 1897 vervangen door een grotere aan de Stationsweg. De Culemborgse
watertoren dateert uit 1911.
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Afbeelding 3
Belangrijkste wegen gemeente Culemborg omstreeks 1940
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4.

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1.

Algemeen
Van occupatie op de stroomrug is pas in de 13e eeuw sprake. In 1318
kreeg Culemborg stadsrecht. In de periode 1100 tot 1300 werden de kommen
in cultuur gebracht en ontstond het in stroken verkavelde landschap. In
1555 werd Culemborg door Keizer Karel V verheven tot onafhankelijke
graafschap. Vanaf die tijd geldt Culemborg als vrijstad met vrijmarkten,
gelegen op de route tussen Utrecht en Den Bosch. Tot 1795 (Bataafse
Republiek) bleef Culemborg zijn aparte status behouden. In de 17e eeuw
werd rond Culemborg tabak verbouwd en werd het zijdelint-redersgilde
opgericht. In de 18e eeuw verloor de zijdelintindustrie aan betekenis
en volgde een aanzienlijke en langdurige economische terugslag. De
tabaksteelt bleef evenwel voortbestaan. Culemborg bleef echter haar
vroeg-industriële
karakter
behouden,
onder
meer
vanwege
een
geweermakerij (1759-1817) en de fabricage van stoelen.

4.2.

Functionele ontwikkelingen
Periode 1800-1850
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw nam de stoelenfabricage sterk
in betekenis toe. Tevens werden een steenfabriek, enkele klompenmakerijen en sigarenmakerijen opgericht. De riviervisserij was eveneens
van belang.
Periode 1850-1900
De ontwikkeling van de bestaansmogelijkheden in de gemeente Culemborg
hing in de tweede helft van de 19e eeuw samen met de ontwikkelingen in
de landbouw (o.a. tabaksteelt) en de verwerking van primaire produkten.
Het agrarisch draagvlak werd verbreed naarmate grootgrondbezitters hun
kavels opdeelden onder de vele pachters. De toenemende vraag naar
groenten en fruit uit de Betuwe leidde in Culemborg onder meer tot de
oprichting
van
fabrieken
van
plantaardige
produkten,
zoals
beetwortelsuiker en gedroogde groente. Dit leidde echter nauwelijks tot
uitbreiding van de industriële werkgelegenheid. Culemborg bleef
voorshands een betrekkelijk
geïsoleerde
stad, met een gering
vestigingsoverschot. Vanaf 1868 kwam in deze situatie verandering. De
aanleg van de spoorlijn verbrak het relatief isolement van Culemborg.
Daarmee kwam de industriële ontwikkeling van de gemeente Culemborg pas
goed op gang. In 1876 werkten 60 personen in de glasblazerij, als
toeleveringsbedrijf van de jeneverstokerij, 80 in de mandenmakerij, 40
in de sigarenmakeri j, 170 in de stoelenmakeri j , 50 in de klompenmakerij
en 190 personen in de smederij. Rond de eeuwwisseling vormden de
glasblazerij, de stoelenmakerij ("Culemborgse stoel") en vooral de
sigarenmakerij (die vanaf 1890 "grootindustrie" mocht worden genoemd)
de belangrijkste takken van industrie in de gemeente Culemborg. In drie
grote sigarenfabrieken werkten bijna 400 personen. Na 1890 nam het
belang van de tabaksteelt af.
Periode 1900-1940
De verdubbeling van het inwonertal van de gemeente Culemborg heeft
vooral plaatsgevonden in de tweede helft van de 19e eeuw tot 1920 (zie
afbeelding 4 ) . Nadien trad een zekere stabilisatie op.
Dit valt voor een deel te verklaren uit hoge vertrekoverschotten, die
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zo'n 2/3 deel van de natuurlijke bevolkingsgroei vormden.
De sigarenindustrie breidde zich tot in de jaren '30 nog sterk uit. In
1930 werkte ongeveer 60% van de beroepsbevolking in de industriële
sector. Daarin nam de sigarenindustrie met 800 personen de belangrijkste
plaats in. Opmerkelijk is ook de sterke uitbreiding van de houtverwerkende industrie vanaf 1914 (stoelen, kisten, borstels). Met name
de meubelindustrie, zag het aantal vestigingen en werknemers groeien.
In 1930 werkten 550 personen in de houtverwerkende sector. In opkomst
was ook de metaalnijverheid, waaronder de metaalbewerkingsfabriek van
Gispen in de jaren '30. Ze sloot daarmee aan op de lange traditie van
meubelindustrie. De glasblazerij heeft tot 1918 bestaan.
In de landbouw werkten toen nog altijd ongeveer 500 personen.
Afbeelding 4
Bevolkingsontwikkeling gemeente Culemborg 1850-1940
(indexcijfers, waarbij in 1850 4.901 inwoners = 100)
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4.3.

Stedebouwkundige structuur
De stad Culetnbora
Uit de stedebouwkundige structuur van de gemeente Culemborg is haar
ontwikkeling goed af te zien. De oorsprong van de stad vormt een
oeverwal langs de Lek gekruist door een zandrug langs het riviertje de
Meer.

f).

nth tint ,

Lutku f
'• (Haikutf il»)

mets Poer lioo.

j

bcauplti.kf')CudsH
1/270

\

^

- 11 -

Deze kruising van wegen over land en water plaatste de stad centraal in
een ommeland. Het ontginningsproces, dat waarschijnlijk vanuit de "stad"
begon, resulteerde in een ordelijk patroon van wegen, dijken, watergangen en blokverkavelingen. Bebouwing ontstond op de hogere plekken en
langs ontginningslijnen, maar vooral nabij de stad. Ondanks de
veranderingen in het grondgebruik vormt de aldus ontstane hoofdstructuur
tot op heden de basis voor nieuwe ontwikkelingen.
Op enkele plaatsen is deze basis versneden. Met name de polder Lanxmeer,
van oorsprong begrensd door de Meer, de Zeedijk, de Lanxmeerse Wetering
en de Prijssestraat, wordt daardoor niet meer als een eenheid ervaren.
Reeds bij de aanleg van de Nieuwstad rond 1400 kwam een deel van de
polder Lanxmeer binnen de grachten te liggen. De aanleg (1868) van de
hoge spoordijk ten westen van de stad doorsnijdt de polder Lanxmeer. In
het vlakke landschap vormt deze dijk een sterk gegeven, een duidelijke
grens; een barrière.
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Het patroon van de driestad binnen de grachten is voor 1500 ontstaan.
Het oudste en middelste deel bestaat uit twee, elkaar kruisende
hoofdstraten met achterstraten. Het Havendijkkwartier kreeg een eigen
karakter. In het patroon van de Nieuwstad komen de verkavelingslijnen
van de polder Lanxmeer terug.
Tot ca. 1850 ontstonden alleen rond de Veerdam en in oostelijke richting
(Redichem) enkele stedelijke functies buiten de grachten.
Buiten de grachten heeft aan de oostzijde een kasteel gelegen, op de
plaats waar zich nu een "kasteel"-tuin bevindt. Tussen de gracht en de
Elisabethdreef was een theetuin. Dit landschap ten oosten van de stad
(Redichem) heeft al vroeg sterke relaties met de stad.
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Zo werden rond 1600 ten oosten van de stad een aantal wegen veranderd
in dreven of maliebanen voor het houden van parades; Volenkampen
(Achterweg, Elisabethdreef, Wilhelminadreef, Langedreef). Naast deze
statige lanen ontstond in de 19e eeuw een romantisch landschap: de
begraafplaats en een park naar ontwerp van Zocher aangelegd ter plekke
van een plantage. Meer naar het oosten ligt een hof van een carré van
paden bij het Speelhuis. In deze entourage zijn rond de eeuwwisseling
langs de Achterweg een aantal riante woonhuizen gebouwd. Zo verrezen aan
het Voorburg ("Het Boschje") sinds 1890 enkele riante woonhuizen; aan
de westelijke dreef (Elisabethdreef) het R.K.-ziekenhuis (1894) terwijl
aan de Noorderdreef (Waldeck-Pyrmontdreef) een begin met villabouw werd
gemaakt na 1910, waarvoor theetuinen en boomgaarden moesten wijken. Door
de eigendomsverhoudingen (kroondomein) heeft dit gebied niettemin haar
oorspronkelijke karakter grotendeels bewaard.
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Binnen de grachten raakte tot ca. 1916 vooral de Nieuwstad dichter bebouwd. Bebouwing (arbeiderswoningen) buiten de grachten en buitendijks
bevinden zich langs Veerweg, Veerkade, Steenovenslaan en "Leerdamse
buurt", hing samen met de aldaar gevestigde industrie (jeneverstokerij,
steenoven)• Deze bebouwing dateert al van voor 1900. Buiten de grachten,
westelijk van de Nieuwstad, werd op initiatief van de sigarenindustrie
de Triowijk gebouwd deels vóór, deels na 1900. De spoorweg, het station
en de spoorbrug, gereedgekomen in 1868, vormen op zichzelf belangrijke
ruimtelijke ingrepen. Deze hebben evenwel weinig overige woningbouwactiviteiten tot gevolg gehad.
In de eerste helft van deze eeuw ontstonden nieuwe woon- en werkgebieden
buiten de grachten: Achter de Poort (na 1945), Achter het Zand (kort
voor 1940), Keestrakwartier (vanaf 1930) en Bloemenwijk (na 1910). Het
wegenpatroon sloot nauw aan bij de oorspronkelijke verkaveling. Naast
individuele bouw treffen we hier vooral ook complexen van arbeiderswoningen aan. Rond het station ontstond industrie. Daarmee was de
situatie ontstaan dat de industrie zich verplaatste van rivier en
binnenstad naar het station en omgeving.
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Verspreide bebouwing
De Diefdijk, langs de westelijke gemeentegrens, werd oorspronkelijk
aangelegd om de Hollandse polders Alblasserwaard en Vijf-Herenlanden te
beschermen tegen overstromingen vanuit het Gelderse. De Diefdijk werd
later opgenomen in de Hollandsche Waterlinie (Diefdijklinie). Hieraan
herinnert ook het fort Everdingen en het Werk aan het Spoel, beide
rond en in de Lekdijk ten westen van Culemborg gesitueerd. De
uitbreidingen van Fort en Werk vonden plaats in de 18e en vooral in de
19e eeuw. De Diefdijk markeert een grens tussen twee landschappen: het
Hollandse veenpolderlandschap met de slagenverkaveling en het Betuwse
kleipolderlandschap met de blokverkaveling. De bebouwing langs de
Diefdijk ligt aan de Hollandse kant. De Gelderse zijde diende als kom
voor de opvang van uit het oosten komend (overstromings-)water en was
dientengevolge dus nagenoeg onbebouwd. Voor de aanleg van de Diefdijk
was het westelijk deel van Culemborg intensiever bebouwd. Zo lag hier
een dorpje genaamd Paveien.
De Lekdijken, deels ontstaan op oude stroomruggen, kronkelen door het
landschap. De Goilberdingerdijk en de Achterweg benaderen de oudste
tracés. De hogere ligging en de goede bereikbaarheid over water en land
zorgden vanouds voor een goed uitgangspunt voor het ontstaan van bebouwing. De oudste ontginningen zijn van hieruit ontstaan. Voornamelijk
langs de binnenzijde van de dijk ligt een lint van bebouwing. Een
concentratie van lintbebouwing • in het westen vormt de nederzetting
Goilberdingen, niet te verwarren met de nieuwste uitbreidingswijk. De
nederzetting ligt ingeklemd tussen de relicten van twee forten;
Everdingen en 't Spoel. Ter hoogte van deze forten liggen watergangen
loodrecht ten opzichte van de dijk, eertijds ten dienste van innundaties
van het achterliggende terrein. De Bredesteeg vormt de centrale dwarsweg
van Goilberdingen.
Naast restanten van forten en een kasteel treft men langs de dijken zgn.
waaien of "kulen" aan, overblijfselen van dijkdoorbraken.

- 17 -

4.4.

Ontwikkelingen na 1940
Na 1950 is de stad verder uitgebreid. In het zuid-westen, aansluitend
bij de oudere industrie rond het station groeide het bedrijvengebied
Paveijen. In het oosten, aansluitend op de Bloemenwijk, tussen Weidsteeg
en Langedreef ontstonden achtereenvolgens de buurten Lalaingkwartier en
De Hond; middenstandswijken. Ten zuiden van de Weidsteeg verrezen daarna
Terweijde en Voorkoop, respectievelijk exemplarisch voor de bouwwijze
van eind jaren '60 en eind jaren '70. Recente uitbreidingen vonden
plaats in westelijke richting (Achter de Poort, Goilberdingen).
Veranderingen zijn op termijn voorzien in het centraal gelegen deel van
de polder Lanxmeer en in de omgeving van het station.
De provincialeweg volgt voor een deel de oude hoofdlijnen in het landschap. Nieuwe tracés zijn aangelegd door de polders Rietveld, Lanxmeer
en Voorkoop. De A2 in het uiterste zuidwesten van Culemborg snijdt een
klein driehoekig stuk land van de polder Culemborg af.
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4.5.

Karakterisering geïnventariseerde bebouwing
Wonen
De 19e eeuwse woonhuizen vertonen stijlkenmerken die betrekking hebben
op het Neoclassicisme, het Electicisme en de Neorenaissance. Het
Neoclassicisme heeft betrekking op panden waarvan het hoofdgestel in
verkleinde vorm terugkeert in het lijstwerk boven de voordeur. Een
voorbeeld van Neorenaissance betreft de panden Triosingel 45 en
Zandstraat 17. Neorenaissance in combinatie met Chaletstijl wordt
aangetroffen in de panden, gelegen aan het Voorburg 1, 8 en 10 de
laatste van de hand van G.J. Prins.
Rond en na 1900 werd verblendsteen toegepast. Tot in de jaren '30 wordt
de gebroken kap aangetroffen. In de stijl van de Delftse School/Traditonalisme werden woningen afzonderlijk of in rijen gebouwd. Dit
laatste aan de Westersingel. De bebouwing aan de Westersingel (Het
Wezel) dateert uit 1910.
Werken
Op het gebied van de boerderijbouw is het van het hallehuis afgeleide
type met T-vormige plattegrond opvallend. Het betreft boerderijen,
gebouwd in het laatste kwart van de 19e eeuw, voorzien van zadeldaken,
tuitgevels en oversteek. Verder worden diverse schuurbergen aangetroffen. Na 1900 werden veel boerderijen gebouwd met gebroken kap. De
boerderij gelegen aan de Goilberdingerdijk 29 is gebouwd in de stijl
van de Neorenaissance (ca 1915). In het midden van de jaren '30
overheerst het Traditionalisme/Delftse School. Binnen de bebouwde kom
van Culemborg bevinden zich behalve een enkele voormalige stadsboerderij
diverse magazijnen/pakhuizen. Sommige bezitten een oudere kern onder de
gebroken kap.
Aan de Kleine Kerkstraat bevinden zich tabakspakhuizen. Aan de
Achterstaat en op de hoek Steenovenlaan/Veerweg bevinden zich
tabakreclames (jaren '30). In het laatste kwart van de 19e eeuw nam het
aantal winkels aanmerkelijk toe. Opvallend is het pand Varkensmarkt 8,
10, 12, gebouwd in Jugendstil. Het pand Binnenpoort 3, 5, 5a is
opvallend vanwege zijn hoekerker. Het pand Zandstraat 58, 68 (± 1935)
vertoont elementen van de Amsterdamse School (raamkozijnen) Eveneens
markant is het pand dat aanvankelijk dienst deed als rijtuigmagazijn
(ca 1910) aan de Prijssestraat 5, 5b.
Infrastructuur
Op het gebied van de militaire infrastructuur is Culemborg van groot
belang geweest. Verdedigingswerk Het Spoel dateert in eerste aanleg uit
1794. In het kader van de verdediging middels de Hollandse Waterlinie
werden in de periode 1873-1877 diverse werken uitgevoerd, zoals het
sluiscomplex aan de Goilberdingerdijk. Aan dezelfde dijk bevindt zich
een militaire dienstwoning uit 1920. Kazematten werden gebouwd in 1936,
evenals de noodwaterkering (militare functie) uit datzelfde jaar.
Fort Everdingen, dat deels op Culemborg's grondgebied ligt, dateert uit
1846-1847. De watertoren, met dienstwoning dateert uit 1910. Op de
Beusichemsedijk bevindt zich een grenspaaltje (monoliet). Een opvallend
electriciteitshuisje bevindt zich aan de Lanxmeersestraat. Het
rijkspeilschaalhuisje aan de Veerweg kan als uniek worden beschouwd.
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Maatschappelijke voorzieningen
In de Ridderstraat bevindt zich de Gereformeerde kerk uit 1868. In
dezelfde straat werd in 1881 het Klooster Mariakroon in Neorenaissancestijl gebouwd. Vijf jaar later werd in dezelfde stijl de R.K. Barbara
kerk gebouwd. Het ontwerp is van P. van Genk. Aan de Grote Kerkstraat
13 bevindt zich het Parochiehuis (elementen Amsterdamse School) uit
circa 1930. De Gemeente school van de hand van L. Sillevis, gebouwd in
1884 aan de Goilberdingerstraat is ontworpen in Neorenaissancestij1. Aan
de Zandstraat bevindt zich het uit 1900 daterende R.K.-Verenigingsgebouw
met in- en uitgezwenkte gevel.
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4.6.

Typologie uitbreidingen gemeente Culemborq 1850-1940
Toelichting bij kaart 1

•

Type aanduiding

I

Niet-stedeliik ingerichte
gebieden
Algemeen

Type-omschrijving

- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkelingen
- vaak eenvoudig of op prestedelijke structuur geent stratennet
- regelmatig voortuinen
- weinig aaneengesloten
bebouwing
- bebouwing vnl. niet complexmatig

Gebieden zonder woonfunctie
Industriegebieden
- functie: industrie/bedrijvigX$<
heid/handel/verkeer
Andere aanduidingen
- Lineaire ontwikkelingen
i—| I—I
- functie: gemengd of wonen
•
»—' l—I
- niet-planmatige en planmatige ontwikkelingen

Bijzondere gebieden
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4.7.

Bijzondere gebieden
De term bijzonder gebied wordt gehanteerd voor gebieden die zijn
gebouwd of aangelegd in de periode 1850-1940. Bij de beoordeling is
de criterialijst gehanteerd volgens de zgn. "MlP-handleiding". Hierbij
zijn grotere samenhangende (stede-)bouwkundige structuren bekeken. Bij
de bouwkundige inventarisaties
zijn samenhangende
bouwkundige
complexen aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente.
In de gemeente Culemborg komen geen bijzondere gebieden voor.
Karakteristieke gebieden
Structuren van bouwkunst en stedebouw van vóór 1850 en na 1940 die een
bijzondere kwaliteit hebben worden aangeduid met de kwalificatie
"karakteristieke gebieden". Het betreft gebieden waarvan de hoofdelementen dateren van voor 1850 of na 1940, die ook daarna herkenbaar
zijn gebleven.
1. Culemborg, Redichem (Beusichemsediik, Langedreef, Elisabethdreef)
Buiten de grachten heeft aan de oostzijde een kasteel gelegen, waarvan
nog de tuin resteert. Tussen de gracht en de Elisabethdreef was een
theetuin. Dit landschap ten oosten van de stad (Redichem) heeft al
vroeg sterke relaties met de stad. Zo werden rond 1600 ten oosten van
de stad een aantal wegen veranderd in dreven of maliebanen: Volenkampen omsloten door de "vier dreven". Meer naar het oosten ligt een
carré van lanen bij het Speelhuis daterend uit 1888. Naast deze
statige lanen ligt een romantisch landschap: de begraafplaats en een
park naar ontwerp van Zocher aangelegd ter plekke van een plantage,
beide uit het begin van de 19e eeuw (respectievelijk 1835 en 1850).
In deze entourage verrezen sinds 1890 enkele riante woonhuizen: aan
de Voorburg ("Het Boschje") en aan de Westelijke dreef (Elisabethdreef). Daar werd ook het R.K. ziekenhuis gebouwd (1894). Aan de
Noordelijke dreef (Waldeck-Pyrmontdreef) werd na 1910 een begin met
villabouw gemaakt. Door de eigendomsverhoudingen (kroondomein) heeft
dit gebied haar oorspronkelijke karakter grotendeels bewaard.
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2.Culembora. binnen de grachten (beschermd stadsgezicht)
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CRITERIA VOOR DE AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

I.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorzieningen;
3. betekenis
vanwege
architectonische/architectuurhistorische
kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele
ontwikkelingen (b.v. havengebied, city-ontwikkeling, sportpark)

II.

Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met en
duidelijk uitdrukking gevend aan een specifieke politieke,
culturele, geestelijke, sociale, economische of algemeen historische ontwikkeling;
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor
de ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie (type,
motief, datering)

III.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke of
functionele dominant in een groter geheel of als representant van
een groter geheel

IV.

Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

V.

Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)
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