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VOORWOORD

Voor U ligt het rapport betreffende de gemeente Wijk bij
Duurstede van het Monumenten Inventarisatie Project in de
provincie Utrecht. Mede dankzij de inbreng van de gemeente
Nieuwegein en vele van haar inwoners treft U in dit rapport een
schat aan gegevens over gebouwen, gebieden en andere
cultuurhistorisch waardevolle elementen aan.
Het Monumenten Inventarisatie Project is een initiatief van
de rijksoverheid om binnen een korte periode (1987-1992) een
landelijk overzicht te verkrijgen van de jongere bouwkunst en
stedebouw tussen 1850 en 1940. De uitvoering van dit project is
in handen gelegd van de provincies en de vier grote steden. De
provincie Utrecht heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan
het M.I.P. door ook de oudere bouwkunst van vóór 1850 te
inventariseren volgens de standaard-methodiek. Op deze wijze kan
een complete en geautomatiseerde databank van alle
cultuurhistorisch waardevole elementen opgebouwd worden.
De breed opgezette inventarisatie per gemeente dient als
basis voor een nadere selectie ten behoeve van plaatsing op de
rijksmonumentenlijst, een procedure die na 1992 zal gaan plaats
vinden.
In meer algemene zin vormt het M.I.P. een uitgangspunt voor
het beleid van de drie overheden ten aanzien van monumentenzorg,
stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening. Het kan dienen als
materiaal voor publicaties in zowel toeristische als
wetenschappelijke sfeer. Zeker niet in de laatste plaats, kan dit
onderzoek bijdragen aan de kennis van en de waardering voor ons
cultureel erfgoed.

J. Hoekstra,
lid van Gedeputeerde Staten
van Utrecht.
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VERANTWOORDING

Dit rapport verschijnt in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht. Het betreft de gemeente
Wijk bij Duurstede, die deel uitmaakt van het Rivierkleigebied.
De opzet, indeling en gevolgde methodiek zijn in globale zin
conform de richtlijnen, die door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zijn opgesteld. Op enkele punten is er sprake van
een aanvulling of uitbreiding. Zo is er relatief meer aandacht
besteed aan de occupatie en de ruimtelijke ontwikkeling in de
periode vóór 1850. Een vergelijkbare uitbreiding betreft de
objectinventarisatie zelf. De inventarisatie behelst ook de
beschrijving en documentatie van cultuurhistorisch waardevolle
objecten uit de periode vóór 1850, inclusief de reeds beschermde
monumenten.
Het rapport bestaat uit twee delen: deel A geeft een
beschrijving van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling in drie
perioden (vóór 1850, 1850-1940, 1940-heden) en deel B bevat de
eigenlijke inventarisatie. Hoofdmoot van deel B vormt de objectinventarisatie. Daaraan voorafgaand worden achtereenvolgens
beschreven de stedebouwkundige typologie, de gebieden met
bijzondere waarden, de archeologische terreinen (volgens opgave
R.O.B.) en de bouwkundige typologie.
Als bijlage treft U aan een alfabetische adressenlijst van alle
opgenomen objecten, zowel die van vóór 1850 als die uit de
periode 1850-1940, inclusief de reeds beschermde rijksmonumenten.
Bij ieder adres is het bouwtype vermeld alsmede een voorselectie
in drie categorieën. Op basis van een aantal criteria is aan het
M.I.P. deze nadere selectie toegevoegd om binnen de brede
inventarisatie een gedifferentieerd monumentenbeleid te kunnen
ontwikkelen: categorie 1 bevat de meest waardevolle panden en kan
uitgangspunt vormen voor de selectie op rijksniveau. Tevens zijn
dit de potentiële gemeentelijke monumenten, die aangevuld kunnen
worden met objecten uit categorie 2, zeker wanneer deze zich in
de 'gebieden met bijzondere waarden' bevinden. Categorie 3 bevat
de objecten die enige cultuurhistorische waarde bezitten en van
ondersteunende betekenis zijn, met name binnen de genoemde
gebieden. Deze objecten zijn niet 'zwaar' genoeg voor een
stringente bescherming maar dienen eerder betrokken te worden bij
het ruimtelijk ordeningsbeleid en het welstandstoezicht.
Tot slot. In het bijzonder wil ik R. Butterman, in leven
archivaris van de gemeente Wijk bij Duurstede, danken voor zijn
hulp bij het archiefwerk en voor zijn waardevolle commentaar op
het concept van de historische beschrijving.

Drs. R.K.M. Blijdenstijn,
Projectleider M.I.P.,
Provincie Utrecht.

DEEL A BESCHRIJVING VAN DE HISTORISCH-RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

1 INLEIDING

De gemeente Wijk bij Duurstede ligt in de regio Rivierkleigebied
van het Monumenten Inventarisatie Project van de provincie
Utrecht. Wijk bij Duurstede wordt in het noorden begrensd door de
gemeenten Langbroek en Cothen, in het oosten door de gemeente
Houten en in het zuiden door de Neder Rijn/Lek, tevens
provinciegrens (afb. 1 ) .
De gemeente is ongeveer 1900 hectare groot en telt zo'n
15.000 inwoners, waarvan de overgrote meerderheid in de kern Wijk
bij Duurstede woont.
In 1811 is de gemeente gevormd uit het vroegere gerecht Wijk
bij Duurstede. Met de werken aan de rivier na de aanleg van het
Amsterdam-Rijnkanaal zijn de oude grenzen enigszins gewijzigd en
is de huidige gemeentegrens tot stand gekomen.
Het grondgebied van de gemeente wordt in het zuidwesten
doorsneden door het in 1953 voltooide Amsterdam-Rijnkanaal.
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1. Gebiedsindeling Monumenten Inventarisatie Project
provincie Utrecht.
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2 BODEMGESTELDHEID EN AFWATERING (afb. 2)

De bodem van het Kromme Rijngebied bestaat hoofdzakelijk uit
rivierafzettingen: stroomruggen, oeverwallen, komgronden en
uiterwaarden (zie Gebiedsbeschrijving Rivierkleigebied p.7-8).
Het grondgebied van de gemeente Wijk bij Duurstede bestaat
voornamelijk uit stroomruggen en oeverwallen: aan weerszijden van
de Kromme Rijn en langs de Neder Rijn/Lek gelegen. Aan
weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal ligt een komgebied. Een
tweede komgebied, ten oosten van de boerderij Het Leuterveld,
ligt slechts voor een klein deel binnen de gemeente. Behalve de
(watervoerende) bedding van de huidige Kromme Rijn liggen in de
gemeente nog enkele dichtgeslibde restgeulen van vroegere
rivierlopen: onder andere die ter plaatse van de Hoogstraat (zie
hieronder m.b.t. Dorestad). Aan de Lek liggen de uiterwaarden,
van west naar oost de Buitenwaard (gedeeltelijk gemeente Houten),
de Bosscherwaard, de Lunenburgerwaard en de Waarden van
Gravenbol, die vóór de bochtafsnijding van de Rijn rond 1900
gedeeltelijk één geheel met de Roodvoet (nu gemeeente Maurik)
vormden.
Ter plaatse van vroegere dijkdoorbraken komen 'wielen'
(doorbraak-kolken) voor, met daarachter overslaggrond. Het
gedempte wiel aan de Middelweg is ontstaan in 1496, het nog
bestaande wiel aan de Lekdijk bij De Noord in 1747 (Berendsen,
1982, p.208-209).
De (grotendeels natuurlijke) afwatering van een groot deel
van de gemeente geschiedt van oudsher via de Kromme Rijn. Het
Wijkerbroek en de Lage Maat wateren echter af op het AmsterdamRij nkanaal, en de uiterwaarden op de Neder Rijn/Lek.
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Afb. 2. Bodemkaart van Wijk bij Duurstede en omgeving
(bew. naar Berendsen, 1982).
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3 OCCUPATIE EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING TOT 1850

3.1 BEWONINGSGESCHIEDENIS TOT EN MET DORESTAD
Gezien de resten van boerderijen uit de Vroege en MiddenBronstijd (1600-1000 vóór Chr.) aangetroffen op de zogenaamde
Werkhovense stroomrug (ter plaatse van uitbreidingsplan De
Horden) werd al in een vroeg stadium gewoond op de hogere delen
van het Kromme Rijngebied. Ook uit de Late Bronstijd en de Vroege
Ijzertijd (1000-500 vóór Chr.) zijn bewoningssporen aangetroffen.
Vermoedelijk nam vanaf de Late Ijzertijd de bewoning toe, met een
(voorlopig) hoogtepunt in de Romeinse Tijd. In de loop van de
derde eeuw (na Chr.) werden echter veel woonplaatsen verlaten,
waarschijnlijk in verband met de toenemende onveiligheid in de
buurt van de grens (limes) van het Romeinse Rijk. De limes volgde
de toenmalige Rijn: globaal de huidige Neder Rijn tot Wijk, de
Kromme Rijn tot Utrecht en de Oude Rijn tot de uitmonding bij
Katwijk. Langs de limes lag een aantal grensforten (castella), in
het Kromme Rijngebied bij Vechten (Fectio) en bij Wijk. Het fort,
vermoedelijk Lefevanum geheten, lag wellicht in de vork gevormd
door de (Kromme) Rijn en de Lek. In de Romeinse Tijd was de Lek
een nog niet zo belangrijke aftakking van de hoofdstroom van de
Rijn die bij Wijk in westelijke richting stroomde (afb. 3.).
Onder druk van binnenvallende Germaanse stammen werd de limes
in het derde kwart van de derde eeuw opgegeven als permanente
rijksgrens. De beneden-Rijn bleef echter strategisch belangrij ik
als verbinding tussen het gebied ten westen van de Midden Rijn en
Brittannia. De forten werden periodiek gebruikt en mogelijk was
de grensverdediging gedeeltelijk aan (niet-Romeinse) bondgenoten
opgedragen. (Van Es, 1984, p.284-285).
In hoeverre er in of bij het fort bij Wijk sprake is van
bewonings- of gebruikscontinuïteit tussen de Romeinse Tijd en de
Vroege Middeleeuwen is (nog) onduidelijk (idem p.285). Op slechts
één plaats in de buurt van Wijk is tot nog toe een dergelijke
continuïiteit (tot in de Karolingische Tijd) aangetoond: bij de
nederzetting ter plaatse van de huidige Trekweg.
Mogelijk is aan het begin van de zevende eeuw in de buurt van
het castellum, op een plaats waar ook een haven aangelegd kon
worden, een nederzetting ontstaan. In de achtste en negende eeuw
groeide deze nederzetting uit tot een voor die tijd zeer
belangrijke handelsplaats met meer dan duizend inwoners:
Dorestad. Vermoedelijk ter plaatse van het vroegere castellum
werd het (in de bronnen genoemde) castrum gevestigd: het
bestuurlijke en administratieve centrum van de stad waar een
vertegenwoordiger van de koning resideerde en vermoedelijk een
kerk stond (Dekker, 1983, p.286-287). Een tweede stadscentrum
ontstond wat meer noordelijk langs de Kromme Rijn: een haven- en
handelskwartier met daarachter boerderijen. Aan de westkant van
het handelskwartier stond eveneens een kerk, met een kerkhof (ter
plaatse van de huidige nieuwbouwwijk De Heul). Het middenstuk van
Dorestad (ter plaatse van de huidige nieuwbouwwijk De Engk) had
waarschijnlijk een tamelijk agrarisch karakter.
Als geheel vormde Dorestad een langgerekte nederzetting met
twee centra, gesitueerd langs de linker (Kromme) Rijnoever en
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langs de rechter Lekoever (afb. 3 ) .
In de loop van de achtste eeuw begon de (Kromme) Rijn naar
het oosten op te schuiven, een proces dat tot in de twaalfde eeuw
duurde toen de huidige loop werd bereikt. In de Karolingische
tijd volgde de rivier globaal het beloop van de huidige
Hoogstraat en Achterstraat. Het punt waar de Lek zich afsplitste
lag vermoedelijk even ten zuiden van het castrum. Tussen de
opschuivende rivier en de oever waarop de handelswijk lag,
ontstond een steeds bredere strook drassige grond. Met hout
geplaveide kaden werden aangelegd om deze strook te overbruggen
(afb. 4 ) .
In de periode 843-863 had Dorestad ernstig te lijden van
invallen van de Noormannen. In 863 werd de nederzetting
grotendeeels verwoest en bleef wederopbouw uit. Vermoedelijk
heeft hierbij de waterstaatkundige situatie (het steeds sterker
worden van de Lek) ook een rol gespeeld. Wellicht heeft men de
verwoeste stad niet tegen het opdringende water kunnen of willen
beschermen (Dekker, 1983, p.288). Het agrarisch deel van de
nederzetting is waarschijnlijk blijven bestaan en wordt als
'villa' Wijk voor het eerst in 948 in de bronnen vermeld (zie
verder 3.5.1).

3.2 ONTGINNING
Met uitzondering van de bouwlanden, engen genaamd, waren de
gronden aanvankelijk onverdeeld ein in collectief gebruik. De
engen lagen direct bij de nederzettingen op de oeverwallen en
strooraruggen. Wat verder weg, maar ook nog op deze afzettingen
gesitueerd, lagen de weiden en maten (hooilanden), nog verder weg
de velden (vlakten om zoden te steken, ook in gebruik als
extensief benut weiland) en in de komgebieden de moerassige
broeklanden. Het Wijkse oude kultuurland bestond uit de Hul
(later Heul), het land oostelijk daarvan in de binnenbocht van de
Kromme Rijn, ontstaan bij de verplaatsing van de rivier vanaf de
Karolingische Tijd, en de eng ten westen en zuidwesten van Wijk
(Dekker, 1983, p.201. e.v.). De Hul, waar het oude Dorestad had
gelegen, werd in de Middeleeuwen de Noorderwaard genoemd,
verdeeld in de Neder- en Over Noorderwaard. Mogelijk nog ten
tijde van Dorestad werden het blok van de H o m of de Olmen en het
Kortland ontgonnen (afb. 5 ) . Daarna werd noordelijk van het
Kortland en de H o m het Langslag ontgonnen en grotendeels volgens
een strokenverkaveling verkaveld. Op het eerder ontgonnen land
werd blokverkaveling het meest toegepast. Vervolgens werd het
gebied aan weerszijden van de, mogelijk al van vóór de tiende
eeuw daterende, Trekweg in cultuur gebracht, het Nieuwland en
Oude Wetering. Deze ontginningen en die van het Langslag hebben
wellicht in de tiende eeuw plaatsgevonden. Het Wijkerbroek ten
westen van de bovengenoemde (stroomrug)ontginningen werd in de
elfde eeuw in vier gedeelten ontgonnen, achtereenvolgens de
Nederhofzijde, de Weegmaat, het Dwarsdijkse Veld en het
Middelbroek. Alle vier ontginningseenheden werden volgens een
strokenverkaveling verkaveld. Bij de Nederhoefzijde fungeerde de
Lekoever als ontginningsbasis en de Meerwetering (nu Broekweg)
als achterwetering. Bij de Weegmaat werd uitgegaan van de
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Wijkersloot, gegraven vanaf het Kortland naar de Dwarsdijk,
terwijl als achterwetering de Weegmaatswetering dienst deed. Het
Dwarsdijkse Veld werd weer ontgonnen vanaf de Lekoever met als
achterwetering de zij sloot van de Nederhoefzijde, de Kasloot. De
restontginning het Middelbroek werd vanaf de Weegmaatswetering in
kuituur gebracht. Het Leuterveld ten oosten van Wijk werd vóór
1122 ontgonnen en eveneens in stroken verkaveld. Als
achterwetering fungeerde de Amerongerwetering (afb. 5 ) . Binnen de
ontginning lag ook het terrein van de oudere nederzetting Leut
die tengevolge van de verschuiving van de Lek opgegeven was.
In de nieuwe gebieden ontstonden geen nederzettingen, de
exploitatie geschiedde grotendeels vanuit het 'oude' land. De
H o m , het Kortland, het Langslag, het Niewland en Oude Wetering
waren in de Late Middeleeuwen nog onbewoond. In de Weegmaat stond
hofstede De Vogelpoel (nu omgrachte boerderij), mogelijk van
oorsprong een uithof van de curtis van de abdij van Deutz, in de
veertiende eeuw een versterkt en omgracht leengoed van de heer
van Abcoude. Voor het overige werd in het Wijkerbroek nauwelijks
gewoond, alleen aan de Lekdijk in het Dwarsdijkse Veld onstond
een buurtje, de Noord of Den Oord geheten.

3.3 GRONDGEBRUIK
Akkerbouw en in mindere mate veeteelt hebben tot in het midden
van de negentiende eeuw het grondgebruik in het buitengebied van
de huidige gemeente Wijk bij Duurstede bepaald, terwijl vanaf de
Mideleeuwen ook sprake is van fruitteelt.
Schaarste aan graan in de gewesten Noord- en Zuid-Holland
leidde erin de achttiende eeuw toe dat men zich in het Kromme
Rijngebied nog meer dan voorheen ging toeleggen op de akkerbouw.
Een aantal boeren was door de gunstige ontwikkelingen in staat
een nieuwe boerderij te laten bouwen of de bestaande ingrijpend
te laten verbouwen.
In 1772 wordt de stad beschreven als liggend 'rondsom in
boomgaarden', waaruit af te leiden is dat de de fruitteelt toen
zeker van belang was (Tegenwoordige Staat, 1772, p. 83).
Het grondgebruik in 1815 weerspiegelt het grotendeels
agrarische karakter van de gemeente: 1.185 1/2 morgen bouwland,
897 morgen, 588 roeden wei- en hooiland en 79 morgen hakhout en
rijshout (1 morgen= 0,828 ha, 600 roeden). In het buitengebied
van de gemeente stonden 18 boerderijen. Grote boerderijen waren
er niet: 'de grootste is van 19 runderbeesten en 7 paarden, alle
andere pro rato minder.' (Utrecht in 1815, p. 124-127).
Vóór 1850 is er op vrij kleine schaal klei gewonnen voor de
fabricage van baksteen. Op de kadastrale kaarten van ca. 1820
zijn in de uiterwaarden kleiputten aangegeven.

3.4 INFRASTRUCTUUR
Tot ver in de negentiende eeuw bestond het hoofdwegennet van Wijk
bij Duurstede uit slechts enkele wegen, waarvan de belangrijkste
de Lekdijk en de Zandweg (de latere Provincialeweg) richting
Utrecht waren. Eveneens van belang was de, ook in de richting van
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Utrecht lopende Trekweg, een zeer oude verbinding (zie 3.5.1). In
de veertiende eeuw werd, op initiatief van de stad, de Wijkerweg
aangelegd, richting Langbroek. De met de middeleeuwse
ontginningen samenhangende wegen (ontginningsbases, zij- en
achterkaden), zoals de Broekweg, de Middelweg en de Wijkersloot
waren van niet meer dan lokaal belang.
Hoewel Wijk aan de Lek is gelegen, heeft de stad nooit een
haven van enige omvang ontwikkeld. Er vond slechts afvoer van
locale producten en aanvoer van locale behoeften plaats (zie ook
3.5.1). Wel was er vanaf de Middeleeuwen, net buiten de stad, een
pontveer over de rivier (nog bestaand).

3.5 NEDERZETTINGEN

3.5.1 Wijk bij Duurstede
stichting en middeleeuwse groei
Rond het midden van de tiende eeuw vond in het Kromme Rijngebied
bewoning plaats op stroomruggen van vroegere en op oeverwallen
van dan fucntionerende rivierlopen. Langs de Kromme Rijn lagen de
nederzetttingen Vechten, Bunnik, Rumpst, Odijk, Werkhoven, Wijk
en waarschijnlijk Cothen. Op de oudere Houtense stroomrug lag ook
een aantal nederzettingen en op de Lekoever was Vreeswijk onstaan
(Dekker, 1985, p.229). In enkele nederzettingen stond een kerk:
in Werkhoven, in Houten en in Wijk (aan de Steenstraat). Een deel
van Wijk was al vanuit de bloeitijd van Dorestad in bezit van de
Utrechtse kerk, een ander deel was bezit van de koning (Otto I
van het Duitse Rijk). Het grootgrondbezit in Wijk was, evenals in
de omringende plaatsen, in domeinen opgedeeld. Elk domein werd
door een (hof)meier als vertegenwoordiger van de eigenaar
bestuurd. De meier zetelde op een curtis of vroonhof: het centrum
van het domein. De overige bewoners hielden de grond in bezit
tegen betaling van een tijns en het verrichten van diensten op
het voor de domeinheer gereserveerde land, waarvan de opbrengst
via de meier bij de heer werd afgeleverd. De curtis was
vermoedelijk een grote boerderij waar de meier woonde en
voldoende opslagruimte voor de verplichte leveringen was (idem,
p.229-230). In 100L schonk Otto I de curtes Wijk, Werkhoven en
Odijk aan aartsbisschop Herribert van Keulen. Deze schonk de
goerderen in 1019 aan de door hem in 1016 gestichte abdij te
Deutz, in de buurt van Keulen. Al enkele jaren vóór 1019 had de
bisschop een deel van het koninklijk domein in Wijk voor de abdij
aangekocht. In 1256 verkocht de abdij haar Wijkse goederen aan de
graaf van Gelre, die in die periode probeerde zijn invloed naar
het westen uit te breiden ten koste van de wereldlijk heer van
het Nedersticht, de bisschop van Utrecht. De graaf gaf de Wijkse
hof (waarschijnlijk ter plaatse van de huidige Nederhof aan de
Markt) in leen aan de heren van Abcoude, die in de buurt een
kasteel bouwden. Aanvankelijk bestond het kasteel (dat ter
plaatse van het huidige gebouw stond) slechts uit een eenvoudige
woontoren (zie hieronder).
De Van Abcoudes traden nogal zelfstandig op zoals blijkt uit
de stadsrechtverlening in 1300 door Gijsbrecht van Abcoude. In
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feite was hij als leenman daartoe niet gerechtigd, slechts de
landsheer was dat. In de praktijk gaven machtige leenmannen
echter ook stadsrechten uit. Vermoedelijk is men vrij snel na
1300 begonnen met de aanleg van een omwalling en een omgrachting
rond de stad. Voor de omgrachting kon gebruik gemaakt worden van
de in 1122 bij de Lek afgedamde Kromme Rijn. De rivier was
afgedamd om ontginning van de uitgestrekte komgronden in het
Kromme Rijn-gebied mogelijk te maken. Vóór de afdamming kon het
water uit de komgbieden vooral 's winters niet op de Kromme Rijn
geloosd worden vanwege de hoge waterstand in de rivier. Als
scheepvaartroute tussen de hoofdloop van de Rijn en de stad
Utrecht kon de Kromme Rijn aan het begin van de twaalfde eeuw
vervangen worden. Tegelijk met de afdamming werd een nieuwe
verbinding tussen Utrecht naar de Lek (via de Hollandse IJssel) :
de Vaartse Rijn, gegraven
In Wijk bij Duurstede liep de Kromme Rijn ten tijde van de
afdamming langs de Doornsestraat (de huidige Prins Hendrikweg),
de verdwenen Donkerstaat (tussen Hoogstraat en Markt) en vandaar
met een boog in oostelijke richting naar de Lek waar de dam
gelegd werd. Het laatste nog niet verlandde deel werd
gedeeltelijk verlegd via de Arkgracht, ter plaatse van de huidige
Mazijk en verder doorlopend langs de oostkant van de Kerkstraat
(Dekker, 1983, p.99).
Binnen de eerste omwalling lagen slechts enkele straten: de
Voorstraat (later Volderstraat), die er vóór de omwalling al was
en Keizerstraat heette, de Achterstraat, daterend van na de
omwalling en parallel lopend aan de muur, de Markt, de
Leuterstraat, de Veldpoortstraat, uitloper van de Zandweg (nu
Lageweg), de Maleborduurstraat (in pre-stedelijk stadium met het
westelijk deel van de Peperstraat Boomgaardstraat geheten) en de
Peperstaat. De voornaamste toegangswegen tot de stad waren de
Lageweg (in plaats van de Hoogstraat) in het noorden, de
Steenstraat in het westen en de later verdwenen Boomgaardstraat,
eveneens in het westen en aansluitend op de Maleborduurstraat
(afb. 6 ) . De belangrijkste gebouwen waren vermoedelijk de
Nederhof en de in de tweede helft van de veertiende eeuw gebouwde
kerk van St. Jan Baptist. Buiten de omwalling stond de in tiende
eeuw gebouwde kerk aan de Steenstraat, de oudste parochiekerk van
de agrarische nederzetting die na de verwoesting van Dorestad
overbleef (Dekker, 1983, p. 290-292).
Op zijn laatst rond 1350 werd Wijk uitgebreid met het gebied
De Ark of Het Oever aan de overzijde van de afgedamde Rijn tot
aan de Lekdijk. Ook de stadsuitleg werd van een omwalling
voorzien. Door de uitbreiding verloor de Arkgracht zijn functie
en werd aan de Kerkstraat gedempt voor de bouw van het koor van
de kerk van St. Jan Baptist (koor in 1579 door brand verwoest).
De rest van de Arkgracht bleef bestaan in overkluisde vorm
(Mazijk) en werd pas later, mogelijk pas in de achttiende eeuw
gedempt.
Tussen 1440 en 1450 werd de stad van een nieuwe ommuring en
omgrachting voorzien: in grote lijnen was het stratenpatroon van
de huidige binnenstad hiermee vastgelegd. In hoeverre de straten
in de uitbreiding rond de Oeverstraat toen al aangelegd waren, is
niet geheel duidelijk. Een eeuw later waren de meeste straten,
zoals die nu aanwezig zijn, aangelegd, zoals blijkt uit de kaart
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van Jacob van Deventer uit circa 1560 (afb. 6 ) . De
rechtlijnigheid van de Muntstraat en de ligging ten opzichte van
het kasteel doen een bewuste aanleg vermoeden. De Julianastraat
(vroeger Vuilesloot), de Wilhelminastraat (vroeger Stroostraat),
de Vlierstraat (vroeger Donkerstraat) en de Nieuwstraat lijken
van later datum dan de Muntstraat en evenwijdig daaraan
aangelegd. De aanleg van straten en de daarmee gepaard gaande
bouwactiviteiten vonden plaats in de bloeitijd van de stad, die
valt tussen 1459 en 1528 toen Wijk residentie van de Utrechtse
bisschoppen was.
Op de plattegrond van Van Deventer wordt de stad door een
gracht en een muur omgeven, volgens het beloop van de huidige
singels (die echter tot de helft versmald zijn in de negentiende
eeuw). Twee poorten geven vanaf de Lekzijde toegang tot de stad:
de Waterpoort in het verlengde van de Oeverstraat, en de
Vrouwenpoort, de toegang van de Dijkstraat naar de lekdijk. De
Veldpoort in de Veldpoortstraat sluit de stad aan de landzijde
af. De Leutertoren, al in 1372 aanwezig (ter plaatse van de
huidige Leuterpoort, waarop in 1659 de runmolen,later korenmolen
Rijn en Lek is gebouwd) functioneerde nog niet als poort. Ook de
belangrijkste gebouwen zijn op de kaart aangegeven: de kerk die
door de bisschoppen is vergroot, de Nederhof, het in 1399
gestichte Dominicanessenklooster (ongeveer ter plaatse van de
huidige RK-kerk aan de Kloosterleuterstraat) en het buiten de
stad gelegen kasteel. Het in 1400 gestichte Ewouts- of St.
Elisabeths Gasthuis dat nu nog bestaat is niet op de kaart
aangegeven, evenmin als het in gothische stijl opgetrokken
stadhuis.
Het kasteel
Zoals vermeld kocht de Gelderse graaf Otto II (1229-1271) in 1256
de goederen van de abdij van Deutz in en rond Wijk en gaf ze
vervolgens in leen aan de heren van Abcoude. Vermoedelijk is
Zweder I van Abcoude de bouwer van het eerste kasteel, de nog
bestaande donjon of woontoren, geweest, in de periode 1260-1280.
Het kasteel werd in de veertiende eeuw uitgebreid en bereikte de
grootste omvang toen bisschop David van Bourgondië er resideerde
(1459-1496). In 1449 was Jacob van Gaesbeek, heer van Abcoude, na
een conflict met de bisschop gedwongen geweest het kasteel aan de
bisschop af te staan. David van Bourgondië liet het kasteel
verbouwen en sterk vergroten tot een vierkant slot met vier
vleugels, een poortgebouw en drie (mogelijk ronde) torens. Van
deze periode is de zogenaamde Bourgondische toren een restant.
Na Davids opvolger, Frederik van Baden, kwam Philips van
Bourgondië (bisschop 1517-1524) aan de macht. Hij liet rond 1520
het wallenstelsel verbeteren. Op de kaart van Van Deventer is de
kasteel-aanleg duidelijk te zien. Het hoofdgebouw en de
voorburcht worden omgeven door een binnengracht en vervolgens
door een van rondelen voorziene omwalling en een buitengracht,
waarbinnen ook een in vieren verdeelde tuin en een poortgebouw
liggen. Buiten de gracht en de wal liggen een boomgaard en nog
enige dienstgebouwen. Met de aanleg van nieuwe stervormige
vestingwerken in 1577 zijn deze elementen verdwenen (afb. 7 ) .
In de zeventiende eeuw begon het slot te vervallen. Toen in
1672, het rampjaar, zoveel mogelijk vestingen in paraatheid
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gebracht werden, was dat bij Wijk niet het geval. Na de daarop
volgende franse bezetting (1672-1673) werden duizenden stenen uit
de kasteelmuren gesloopt om schade in de stad te herstellen. (In
de muren langs de Mazijk zijn deze stenen nog te herkennen). Ook
de stadsmuren die door de Fransen gedeeltelijk waren afgebroken
voor de aanleg van een redoute (veldschans met uitspringende
hoeken) bij het kasteel werden met kasteelstenen gerepareerd.
Na verder verval werd de kasteelruïne in 1883 geconsolideerd
door de architect P.H.J. Cuypers. Op de in 1769 grotendeels
afgegraven vestingwallen was in 1852 een wandelpark aangelgd,
naar ontwerp van J.D. Zocher (die ook het Plantsoen inrichtte,
zie hieronder), waarin de grondvorm van de zestiende eeuwse
vesting bewaard is gebleven. In 1948 werd de ruïne verder
geconserveerd en de Bourgondische toren gerestaureerd, de donjon
werd in 1985 gerestaureerd.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de periode tot circa 1850
Na de 'Bourgondische' periode waarin Wijk bisschoppelijke
residentie was, zijn er nauwelijks stimulansen op politiek,
economisch of sociaal terrein geweest, die gevolgen voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de stad hebben gehad. Wijk bij
Duurstede functioneerde voornamelijk als marktplaats en
verzorgingscentrum voor de direkte omgeving.
Afgezien van een enkele wijziging in het stratenpatroon: het
doortrekken van de Leuterstraat naar de Kloosterstraat, is de .
plattegrond van de stad op de kaart van Groenouw uit 1667 (afb.
7) vrijwel identiek aan die op de kaart van Van Deventer uit
circa 1560 (afb. 6 ) . Het westelijk deel van de Maleborduurstraat
(het huidige Kostverlorenpad) is bij Groenouw niet aangegeven,
maar bestond zeker als pad. De Mazijk die bij Van Deventer
ontbreekt, is wel op de kaart aangegeven.
Ook in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw is
er nauwelijks sprake geweest van wijzingen in de ruimtelijke
struktuur. In de eerste helft van de achttiende eeuw ging het de
stad ronduit slecht: er woonden nog maar zo'n vijftienhonderd tot
tweeduizend mensen, er was vrijwel geen nijverheid en handel en
stedelijke en statenbelastingen konden niet of nauwelijks door de
inwoners opgebracht worden (Cortenraede, 1983, p.62). In de
tweede helft van de achttiende eeuw was de situatie vermoedelijk
verbeterd, gezien de bouwaktiviteiten die toen plaatsvonden. De
toegenomen stedelijke aktiviteiten waren echter ook weer niet zo
groot dat ingrepen in de ruimtelijke structuur noodzakelijk waren
(zoals bijvoorbeeld het bebouwen van de open ruimte binnen de
stadmuren, het rooien van nieuwe straten e.d.) De kaart van
Schenk/Conrad uit circa 1795 (afb. 8) laat dan ook een ten
opzichte van de kaart van Groenouw vrijwel onveranderde
stadsplattegrond zien.
In 1815 woonden er 1.935 mensen in de gemeente Wijk bij
Duurstede. Binnen de muren van de stad stonden 258 huizen
'waaronder zeer veele huisjes van daggelders en arme
ambagtslieden', erbuiten 67 waaronder ook veel arbeiderswoningen
(Utr. 1815, p.124). Binnen de stad stonden 6 boerderijen,
erbuiten 18. Het gedeeltelijk agrarische karakter van de stad is
ook af te lezen van het kadastraaal minuutplan uit circa 1820
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(afb. 9 ) . Aan de Achterstraat en Kokkestraat zijn de boerderijen
te herkennen aan de plattegronden van de hooibergen. Opvallend is
ook de sinds de tijd van Van Deventer vrijwel ongewijzigde
hoeveelheid open ruimte tussen Munstraat en Volderstraat (nu nog
grotendeels aanwezig). Aan de Kloosterleuterstraat is de in 1816
aangevangen bouw van de rooms-katholiek kerk zichtbaar (schip in
1907, toren in 1937 vernieuwd). Er was in 1815 nog steeds vrij
weinig bedrijvigheid in de gemeente: een leerlooierij, een
korenmolen, 2 grutmolens, een oliemolen, een houtzaagmolen en een
runmolen (Rijn en Lek). Daarnaast werkten er een antal
ambachtslieden in de stad. Van scheepvaart was nauwelijks sprake,
de haven speelde slechts een geringe rol. Vermoedelijk heeft de
Wijkse overheid nooit toestemming gekregen tot het aanleggen van
een havendam wegens gevaar voor beschadiging van de Lekdijk. Bij
de vanouds aanwezige laad- en loswal ontwikkelden zich geen
havenaktiviteiten van betekenis. Vanaf de zestiende eeuw moesten
schepen op de Neder-Rij/Lek aanleggen ter hoogte van de
Leutertoren, in verband met de tol van de Domeinen, de opvolger
van de bisschoppelijke watertol. Later ontwikkelde zich in de
Kromme Rijn/stadsgracht net buiten de Rijnpoort een haventje voor
binnenschepen, zoals veerschepen op Utrecht, Rotterdam en
Amsterdam. Tot in de vroege twintigste eeuw, toen het water
gedempt werd, was hier enige havenactiviteit.
In de eerste decennia van de negentiende eeuw kreeg de Muntstraat
het karakter van 'villa-straat' door het opkopen en afbreken van
oudere huizen en het bouwen van nieuwe herenhuizen met
aanzienlijke tuinen, bijvoorbeeld het notarishuis van Van Heijst.

3.5.2 Verspreide bebouwing
Zoals in 3.2 vermeld, werd er in de in de Middeleeuwen ontgonnen
gebieden nauwelijks gewoond. In het buitengebied waren slechts
enkele boerderijen gebouwd. In 1815 ging het in totaal om 18
boerderijen waarvan het merendeel aan de Lekdijk en de
Wijkersloot stond, zodat er sprake was van enkele zeer los
bebouwde boerderij stroken. Ook aan de (latere Provinciale) weg
naar Utrecht werd tot ver in de negentiende eeuw sporadisch
gewoond.
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Afb. 3. Dorestad: reconstructie van nederzetting en Rijnbedding
in de Karolingische periode (Van Es, 1985, p. 217).
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Afb. 4. Dorestad, Hoogstraat I: reconstructie van de ontwikkeling
van de haven (Van Es, 1985, p.219).
Afb. 5. De ontginningen onder Wijk (bewerkt naar Dekker, 1983, p.
188 en 202).
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Afb. 6. Wijk bij Duurstede, plattegrond van Jacob van Deventer,
circa 1560 (RdMz., 1982).
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Afb. 7. Caarte van Heeren van Oude Munsterstienden geleegen in't
Gerecht van Wyck. D.V. Groenouw, 1667, in kopie van J.
Vermeer, 1788 (RAU, Oud Munster, 727).
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Afb. 8. Kaart van de Neder-Rhijn en Leckstroom. Gravure L. Schenk
Jz. naar F.W. Conrad, ca. 1795 (detail, Maris, 1963, p.
26).
Afb. 9. Kadastraal minuutplan van Wijk bij Duurstede, ca. 1820
(RAU).
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4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 1850-1940

4.1 RUIMTELIJKE STRUCTUUR OMSTREEKS 1850
Rond 1850 was het inwonertal van Wijk gegroeid tot ongeveer
2.800, en stonden er zo'n 394 huizen in de gemeente. Het
voornaamste middel van bestaan was akkerbouw, daarnaast was de
fruitteelt toegenomen in de omgeving van de stad. Rond 1850 werd
jaarlijks zo'n 40.000 pond fruit vanuit Wijk verscheept over de
Kromme Rijn (Van der Aa, 1849, p.415 e.v.)
De nijverheid breidde enigszins uit. Was in 1850 de
bierbrouwerij nog het belangrijkste bedrijf,.in 1851 is sprake
van een wolfabriek, in 1862 daarnaast van een leerlooierij, een
runmolen, een houtzaagfabriek en een stoomgrutterij.(Terwen,
1862, p.155).
De situatie van rond 1850 wordt weergegeven op de
Topographische-Militaire Kaart (bl.39, 1850, afb. 10). De
plattegrond van de stad is sinds het opmnaken van de kadastrale
minuut niet veranderd. Met andere woorden: de
nederzettingsstructuur is vrijwel gelijk aan die uit het midden
van de zestiende eeuw (kaart van Van Deventer), terwijl ook het
bebouwde oppervlak weinig is toegenomen. Buiten de
oorspronkelijke veertiende-eeuwse omwalling heeft geen
uitbreiding plaatsgevonden.
Het landelijk gebied heeft eveneens de middeleeuwse structuur
grotendeels bewaard, met als hoofdlijnen de bij de ontginning
behorende wegen: Middelweg, Broekweg e.d. Het buitengebied wordt
spaarzaam bewoond, er staan slechts enkele boerderijen aan de
wegen en aan de Lekdijk. Er is slechts één, langgerekt buurtje
ontstaan, de Buurt (-Den Oord) achter de Lekdijk. De kaart van
1850 laat grotendeels akkerland zien, in de kom-ontginningen is
grasland (Het Broek, de Hoge en Lage Maat, Leuterveld), terwijl
er ook boomgaarden zijn. De uiterwaarden liggen in grasland en
(vermoedelijk) griend. Een beeld van het aanzien van Wijk in deze
periode geeft een gravure van Chr. Schuier uit circa 1850 (afb.
11). Opvallend zijn de theekoepels op de stadsmuur aan de Lek,
gebouwd in verband met het uitzicht op de rivier. Op een tekening
uit 1728 is al een dergelijk koepeltje afgebeeld.
Aansluitend een deel van Craandijk's beschrijving van meer
dan dertig jaar later: 'Fraaye riviergezigten zijn te genieten
van het balkon van het witte veerhuis en van den koepel op den
hoogen steenen muur, tegenover het logement van Van Brummelen. 't
Is daar heerlijk zitten in den stillen morgen of in den kalmen
avondstond, terwijl de scheepjes met uitgespannen zeilen langzaam
afdrijven, of de sterke stoomboot een gansche vloot of een
reusachtig houtvlot stroomopwaarts sleept, en de heuvels van
Amerongen blaauwen in de verte, de groene Betuwe met haar torens
en dijken en boomgroepen en uiterwaarden zich voor ons
uitbreidt.' (Craandijk, 1888, p.264).

24

4.2 GRONDGEBRUIK
Als gevolg van de landbouwcrisis die duurde van circa 1878 tot in
de jaren '90 gingen de graanprijzen in Nederland sterk omlaag. Op
veel plaatsen, ook in Wijk, werd akkerland omgezet in weiland en
werd de fruitteelt verder uitgebreid. Aan de Zandweg werd een
fruitveiling gevestigd, in een later stadium werden ook eieren,
boter, kaas en groente geveild (Benner en Wilbrenninck, 1937, p.
122, advertentietekst).
Ook het areaal griend werd uitgebreid. De veranderingen in
het grondgebruik zijn zichtbaar op de topografische kaart
1:25.000 uit 1932 (afb. 13). De meeste percelen zijn in gebruik
als grasland of boomgaard. In de uiterwaarden liggen percelen
griend.
De verkaveling van het landelijk gebied is sinds 1850
(Topografische en Militaire Kaart) nauwelijks veranderd.
Een belangrijke ontwikkeling die zich na 1850 langs de grote
rivieren heeft voortgedaan is de opkomst van steenfabrieken. Op
de kaart uit 1932 liggen steenfabrieken in de Bossenwaard (nu nog
in bedrijf) en de Lunenburgerwaard (niet meer in bedrijf). In de
periode tussen 1850 en 1920 veranderde de baksteenfabricage van
een handmatig productieproces in een gemechaniseerde industriële
bedrijvigheid. De fabrieken concentreerden zich langs de grote
rivieren Rijn, Lek en Waal, waar zowel geschikte klei, als een
voldoende arbeidsreservoir aanwezig was. Bovendien konden zowel
brandstof als eindprodukten gemakkelijk per schip aan dan wel
afgevoerd worden, hetgeen in oudere produktiegebieden, zoals
langs de Oude Rijn, steeds moeilijker werd.

4.3 INFRASTRUCTUUR

4.3.1 Landwegen en railvervoer
De infrastructuur van het buitengebied onderging tot de aanleg
van het Amsterdam-Rijnkanaal (zie hieronder) nauwelijks
wijzigingen. De baan van de in 1885 geopende tramlijn DoornLangbroek- Cothen-Wijk volgde de (bestaande) Zandweg. De tram reed
tot 1931, daarna werd het vervoer door autobussen overgenomen.
In de decennia rond de eeuwwisseling werden de meeste wegen
verhard, één van de laatste was de Wijkerweg die in 1915 begrind
werd.

4.3.2 Waterwegen
In 1867-1868 werd de Kromme Rijn gekanaliseerd in verband met
(eventuele) inundaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een
aantal bochten werd afgesneden en de bedding werd verruimd.
De rivier, die in Wijk was aangesloten op de stadsgracht en
via een sluisje bij de voormalige Vrouwenpoort in verbinding met
de Lek stond, werd verlegd. Ten zuiden van de Amerongerdijk werd
een nieuwe bedding gegraven naar de Lek. In de Lekdijk werd een
nieuwe sluis aangelegd (nog bestaand). Een restant van het oude
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rivier-tracé is nog herkenbaar in het straatje Langs de Rijn.
De haven kreeg met de werkzaamheden aan de Lek rond 1900 de
huidige vorm, maar bleef van geringe betekenis. Rond 1910 was er
nog niet veel te doen.''t Zijn meest schepen, die grint aanvoeren
of rijshout, in 't bijzonder voor de Rotterdamsche havenwerken,
komen halen, terwijl in het najaar de suikerbieten hier
verscheept worden.' (Veen, circa 1910, p.41).
Wel werd er aan de Lek een rivier-zwembad aangelegd:
'prachtige zandbodem, langzaam stroomend water, groot strand,
gelegenheid voor zonnebaden' (Gids voor Utrecht, vóór 1940, p.
52).
De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal betekende een
belangrijke wijziging in de infrastructuur. In 1880 was een
rapport verschenen van J. van der Toorn, hoofdingenieur van
waterstaat, waarin geadviseerd werd een scheepvaart-verbinding
tussen Amsterdam en de Rijn tot stand te brengen. De bestaande
waterweg Amsterdam-Utrecht zou verbreed moeten worden en er
moesten kanalen aangelegd worden van Utrecht naar de Lek bij Wijk
en van de Lek bij Tiel naar de Waal. Andere plannen volgden
waarin andere tracés voorgesteld werden, bijvoorbeeld AmsterdamAmersfoort-Veenendaal-Wageningen-Hien. In 1924 stelde de regering
een commissie in die inzake de plannen moest adviseren en
uiteindelijk werd in 1931 voor het tracé over Wijk gekozen.
Tussen 1933 en 1954 is vervolgens het Amsterdam-Rijnkanaal
aangelegd. De Prinses Irenesluis kwam tussen 1935 en 1941 tot
stand, de sluis aan de andere kant van de Lek, de Prinses
Mafijkesluis, enkele jaren later. De sluizen dienden om het water
in de kanaalpanden onafhankelijk van de stand van de rivier op
peil te kunnen houden. Na de aanleg van het kanaal werd de Rijn
tussen Amerongen en Wijk verder gekanaliseerd. Rond de
eeuwwisseling was een eerste kanalisatie uitgevoerd, waarbij de
bocht om de Roodvoet was afgesneden. Bij de tweede kanalisatie
werd een loop gegraven door de Waarden van Gravenbol en de
inmiddels daaraan vastgegroeide Roodvoet. Het noordelijk deel van
de waarden kwam bij Wijk, het zuidelijk deel bij Maurik (afb.
12).
De Broekweg, de Dwarsdijk, de Lekdijk en de Middelweg werden
door de aanleg van het kanaal onderbroken. Het gebied tussen de
Lek en het kanaal kwam geïsoleerd te liggen, slechts te bereiken
over de sluizen.
Door de afstand tot Wijk (meer dan 1 km) en het snelle
schutten ging er van de sluizen geen stimulans uit voor de
stedelijke economie.

4.4 NEDERZETTINGEN

4.4.1 Wijk bij Duurstede
Spoedig na 1850 werden de stadswallen en -muren gesloopt, alleen
de muur aan de Lek, die een functie had in de verdediging tegen
het water, bleef gehandhaafd. Ook de stadspoorten werden gesloopt
(Vrouwenpoort, Veldpoort), behalve de Leuterpoort waarop de molen
Rijn en Lek gebouwd was. De Waterpoort werd gedeeltelijk
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ontmanteld en is nu nog rudimentair aanwezig. (Bij hoog water
werd de poort met balken afgesloten zoals nu nog aan de gleuven
in het metselwerk te zien is). Tegelijk met de aanleg van het
park bij het kasteel werd, eveneens naar een ontwerp van J.D.
Zocher, op een deel van de voormalige omwalling een plantsoen
aangelegd, nu Walplantsoen en busstation. In 1921 werd de
inrichting van het zogenaamde Plantsoentje gewijzigd door demping
van de Korte Singel en egalisatie van nog aanwezige walrestanten.
Aan de buitenzijde van de singels werden na circa 1850
boerderijen, (Oud Bouwlust), een landhuisje (Nieuw Bouwlust) een
buitenplaats (Onze Verwachting) en een rijtje arbeiderswoningen
gebouwd.
Aan de Zandweg en de Prins Hendriklaan verrees in de eerste
decennia van de twintigste eeuw een vrij losse lintbebouwing
bestaande uit woonhuizen en enkele bedrijfsgebouwen.
Binnen de singels deden zich in de ruimtelijke structuur geen
veranderingen van betekenis voor. In de bebouwing trad enige
verdichting op, terwijl een enkel gebouw met een openbare of
bijzondere functie verrees: het postkantoor aan de
Kloosterleuterstraat (in een bestaande villa, gesloopt 1989) en
de gasfabriek aan het eind van de Munstraat (verdwenen). De
bedrijvigheid is gehuisvest in dan al lang bestaande panden. Aan
het begin van de twintigste eeuw is er sprake van een
sigarenfabriek aan de Veldpoortstraat (pand nog aanwezig), een
blekerij aan Langs de Wal en een bierbrouwerij aan de
Achterstraat. Nieuwbouw voor industriële aktiviteiten vindt
nauwelijks plaats en evenmin voor winkels, die in het algemeen
ook in dan al oudere panden gehuisvest zijn.
Aan de Mazijk verrees rond 1900 een blokje arbeiderswoningen
(gesloopt rond 1970).
De agrarische bedrijven, die tot dan toe binnen de stad waren
gebleven, verhuisden naar buiten (b.v Achterstraat 38-42 in
1942).
De binnenzijde van de singel bleef grotendeels onbebouwd.

4.4.2 Verspreide bebouwing
De verspreide bebouwing nam in de periode na 1850 slechts in
geringe mate toe. Enige verdichting trad op in de boerderij strook
langs de Lekdijk, in het buurtschapje Den Oord, aan de Middelweg
en aan de Wijkersloot. De verdichting aan de Wijkersloot staat
vermoedelijk in verband met de uitbreiding van de fruitteelt.
Aan de Lekdijk-West verrees een haaks op de dijk staand
rijtje arbeiderswoningen voor werknemers van steenfabriek de
Bossenwaard.
Bij het complex van de Prinses Irenesluis (1941 voltooid)
werd een rij dienstwoningen gebouwd.
Voor het overige kwam er in het buitngebied van de gemeente
slechts hier en daar een huis bij.
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Afb. 10. Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk
der Nederlanden, blad 39, 1850 (fragment).
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Afb. 11. Wijk bij Duurstede. Gravure Chr. Schuier, ca. 1860
(Terwen, 1862, t.o. p. 153).
Afb. 13. Topografische kaart 1:25.000, blad A86, 1932 en blad

487, 1930 (fragment).
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Afb. 12. Bochtafsnijdingen in de Lek.
A. situatie rond 1850
B. situatie rond 1910
C. situatie in 1955
D. huidige situatie
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5 RECENTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

In de jaren na 1940 zijn de ruimtelijke veranderingen in de
Wijkse binnenstad beperkt gebleven. De structuur bleef
grotendeels gelijk. Vanaf de jaren veertig vond enige nieuwbouw
plaats in de Wilhelminastraat, de Achterstraat, de Muntstraat, de
Vlierstraat en de Volderstraat.
Tengevolge van verkrotting ontstonden gaten in de oude
bebouwing, die pas in de late jaren zeventig en de jaren tachtig
opgevuld werden.
Buiten de oude kern voltrokken zich in hoog tempo ingrijpende
veranderingen na 1965, toen Wijk werd aangewezen als één van de
plaatsen die de overloop van de Utrechtse Heuvelrug moest
opvangen. Grote nieuwbouwwijken verrezen: De Heul, De Engk,
Noorderwaard, Frankenhof en als meest recente De Horden.
Bij de in 1973-74 met een duwvaartsluis uitgebreide Prinses
Irenesluis werd het industrieterrein Broekweg aangelegd.

Afb. 14. Recente topografische kaart 1:10.000 (verkleind) van de
stad Wijk bij Duurstede.
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1 STEDEBOUWKUNDIGE TYPOLOGIE (afb. 15)

1.1 GEBIEDEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM
1.1.1 Stadskern vóór 1850
De stad Wijk bij Duurstede bestaat uit een historische kern en
een aantal in oppervlakte veel grotere nieuwbouwwijken, tot stand
gekomen na 1965. Deze blijven in het onderstaande buiten
beschouwing. De historische kern van Wijk is onder te verdelen in
de stad binnen de Singel, globaal het beschermde stadsgezicht
(zie ook hieronder 2.2), en de bebouwing aan de buitenzijde van
de Singel.
De stad binnen de Singel, in feite bestaande uit de op elkaar
betrokken ruimten van enerzijds de eigenlijke stad en anderzijds
het kasteel, heeft een sterk historisch karakter.
De deelstructuren van binnenstad en kasteel bepalen tezamen
het geheel van de historisch-ruimtelijke structuur. Deze
structuur is de afgelopen eeuwen slechts in geringe mate
gewijzigd. De plattegrond van Wijk vertoont nog veel
overeenkomsten met die op de 16de- eeuwse kaart van Jacob van
Deventer.
De onderlinge betrokkenheid van de stad en het kasteel blijkt
uit de op het kasteel georiënteerde straten: Volderstraat,
Muntstraat en Mazijk; terwijl de Achterstraat, de
Wilhelminastraat en de Vlierstraat globaal evenwijdig hieraan
lopen. Ten noorden van deze straten ligt het eigenlijke hart van
de stad, gevormd door de globaal oost-west lopende Peperstraat en
de Markt. Deze zone wordt begrensd door de Veldpoortstraat die
aansluit op de belangrijkste toegangsweg van buiten de stad, de
Zandweg. De Veldpoortstraat vormt met de Kloosterleuterstraat en
de Oeverstraat de verbinding met de havenkant en de Lek. Het
gebied ten noorden en ten oosten van deze as en ten westen van de
Achterstraat vormt de overgang naar de buitenkant van de oude
stad, de Singel.
Opvallend in het stadsdeel rond de Mazijk, dat het sterkst op
het kasteel betrokken is, zijn de bewaard gebleven relatief grote
open ruimten aan de Muntstraat, en vooral aan weerszijden van de
Mazijk. De kasteelruimte wordt gedomineerd door de ruïne en het
omringende, in landschappelijke stijl aangelegde park met opgaand
geboomte. Het centrum van de ruimte wordt bepaald door de ruïne
op een omgracht eiland, met daaromheen een rondlopend pad. De
buitenzijde van het park wordt bepaald door de vorm van de
vroegere vestingwerken.
Dichter bebouwd is de omgeving van de Markt en de
Peperstraat, waar ook de belangrijkste historische en monumentale
gebouwen staan: de kerk, het (voormalige) stadhuis en de
Nederhof. Door de aanwezigheid van deze gebouwen aan de Markt als
centrale stadsruimte en door de gesloten gevelwanden aan de
Markt, de Peperstraat en de Veldpoortstraat, met in de rooilijn
staande, voor een deel aanzienlijke huizen is het stedelijk
karakter van Wijk in deze omgeving het meest uitgesproken. Deze
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sterk stedelijke zone loopt door in de Volderstraat, de
Kloosterleuterstraat, de Peperstraat, de Veldpoortstraat, de
Oeverstraat en de Dijkstraat. De overige straten hebben een
minder stedelijk karakter. De bebouwing is weliswaar zoals in
vrijwel de gehele stad tot twee bouwlagen hoog, maar is hier
merendeels lager en van minder allure dan in het eerstgenoemde
gebied. Bovendien staan er meer (voormalige) bedrijfspanden, met
name in de bovengenoemde randzóne. In de Achterstraat is nog
(voormalige) agrarische bebouwing aanwezig. Toch staan ook in de
minder stedelijke straten aanzienlijke panden, zoals bijvoorbeeld
in de Muntstraat (Amstelwijck, de door Van Mariënhof gebouwde
panden).
De stadsrand wordt gekenmerkt door de nog grotendeels
aanwezige singel. Opvallend is het vrijwel ontbreken van
bebouwing aan de stadszijde. Met name aan de westzijde grenzen de
achtererven en de tuinen van de huizen van de Achterstraat aan de
singel. Het gedeeltelijk minder stedelijk of plattelandsstedelijk
karakter van Wijk treedt hierdoor sterk naar voren. Waar de
singel is gedempt, aan het Walplantsoen, is deze situatie minder
duidelijk. De stad gaat hier wat rommelig over in een smalle
randzóne naar de Kromme Rijn en de Lekdijk. Het Walplantsoen is
gedeeltelijk bebouwd met (arbeiders)woningen en gedeeltelijk een
open ruimte achter het voormalige klooster en de overige
bebouwing aan de Kloosterleuterstraat.
Zeer karakteristiek voor de stadsrand aan de Lek is de
Dijkstraat met enerzijds de gesloten gevelwand met de molen Rijn
en Lek en anderzijds kademuur (nu gereconstrueerd), waardoor de
stad in feite van de (toch al nooit erg belangrijke) haven is
afgesloten.
De zuidelijke stadsrand wordt gevormd door de groenstrook
grenzend aan Langs de Wal, die de overgang naar het
kasteelterrein markeert.

1.1.2 Bebouwingslinten 1850-1940
Singel
Buiten de omgrachting van de oude stad heeft in de periode tot
1940 slechts in beperkte mate uitbreiding van de bebouwing plaats
gevonden. Na het afgraven van de bolwerken is de buitenzijde van
de singel na 1850 bebouwd met enkele boerderijen (onder andere
Oud Bouwlust), een landhuisje (Nieuw Bouwlust), een buitenplaats
(Onze Verwachting) en arbeiders- en middenstandswoningen. Op deze
wijze is een vrij los bebouwingslint ontstaan met enige
verdichting aan de noordzijde, rond de belangrijkste toegang tot
de stad, de aansluiting van de Zandweg op de Veldpoortstraat.
De bebouwing bestaat merendeels uit losstaande panden,
meestal één, in een enkel geval ook twee bouwlagen hoog. De
genoemde arbeiderswoningen zijn echter in enkele blokjes gebouwd,
één bouwlaag hoog. De bebouwing aan de Singel wordt in de meeste
gevallen niet door een voortuin van de straat gescheiden, er is
niet van een doorlopende rooilijn sprake, behalve in het gedeelte
rond de Veldpoort.
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Zandweg
De vrij losse lintbebouwing langs de oostzijde van de
belangrijkste weg richting Utrecht, de Zandweg, en aan de
westzijde van de parallelweg, de Hoogstraat, bestaat uit
woonhuizen en enkele bedrijfsgebouwen. Aan de westzijde van de
Zandweg ligt ook het veilingcomplex.
Tussen Singel en Nieuweweg zijn de panden gemiddeld wat ouder
dan ten noorden van de Nieuweweg (verder van de binnenstad). De
woonbebouwing bestaat merendeels uit losstaande panden, één of
twee bouwlagen hoog. Het betreft veelal losstaande villa-achtige
woningen, daarnaast zijn hier ook enkele rijtjes arbeiders- en
middenstandswoningen gebouwd.
De meeste panden worden door een voortuin van de weg
gescheiden. Er is van een verspringende rooilijn sprake.

1.2 GEBIEDEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

1.2.1 Boerderij stroken vóór 1850
Rijndijk
Aan de landzijde van de Rijndijk ten oosten van Wijk ligt een
vrij losse boerderij strook. De structuur van het gebied als
geheel, het Leuterveld, wordt bepaald door de oorspronkelijke
ontginningsbasis, de Rijndijk, en de achterkade, de Amerongerdijk
en -wetering, en de loodrecht op de ontginningsbasis staande
percelering.
De boerderijen staan vooraan op de kavels, met het
woongedeelte naar de weg gekeerd. Het achterliggende land kent
vanouds geen bebouwing en is zeer open, behalve waar boomgaarden
achter de boerderijen liggen.
De situering van de boerderijen is op enige afstand van de
dijk, zodat ze via niet te steile op- en afrit van de dijk te
bereiken zijn.
De boerderijen zijn karakteristiek voor het gebied, moderne
hoofdgebouwen ontbreken. Tussen de boerderijen staat vrijwel geen
woonbebouwing.
Wijkersloot
Een tweede boerderij strook ligt aan de Wijkersloot. Ook hier gaat
het om een oorspronkelijke ontginningsbasis. Ondanks de naam is
al zeer lang niet meer van een herkenbare wetering bij de
ontginningsbasis sprake. De achtergrens van de ontginning is ten
gevolge van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal verdwenen, de
westelijke zijkade voor een deel ook. De oostelijke begrenzing is
verdwenen onder het industrieterrein bij de Prinses Irenesluis.
In het resterende deel is de loodrecht op de ontginningsbasis
staande percelering grotendeels nog aanwezig.
Het boerderij lint is tweezijdig. De boerderijen staan vooraan
op de kavels, met het woongedeelte naar de weg gekeerd. Het
achterliggende land kent vanouds geen bebouwing en is zeer open,
behalve waar boomgaarden achter de boerderijen liggen. Omdat de
gemeentegrens over de Wijkersloot loopt liggen de boerderijen aan
de noordzijde van de weg merendeels in de gemeente Cothen (dit
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betreft geen oorspronkelijke ontginningshoeven, maar een
secundaire ontwikeling).
De boerderijen zijn, voor zover het om oudere gebouwen gaat,
karakteristiek voor het gebied. Een aantal bedrijfsgebouwen hangt
wellicht samen met de opkomst van de fruitteelt in de 20ste eeuw.
Tussen de boerderijen staat vrijwel geen woonbebouwing.

1.2.2 Overige bebouwingslinten
Den Oord
Aan de Lekdijk is veel minder dan aan de Rijndijk van een
boerderij lint sprake, door de grote onderlinge afstand tussen de
boerderijen, en omdat een aantal boerderijen niet aan de dijk,
maar aan de achterliggende Broekweg en Middelweg is gesitueerd.
In het westen van de gemeente heeft over korte afstand enige
verdichting plaats gevonden onder aan de Lekdijk, waardoor het
buurtje Den Oord is ontstaan. Den Oord bestaat uit niet meer dan
dan de bebouwing aan weerszijden van het straatje onder aan de
Lekdijk, enkele boerderijen en woonhuizen.
Het achterliggende land is, op enkele boomgaarden na, zeer
open en vrij van bebouwing.

samenvatting
In de gemeente Wijk bij Duurstede bevindt zich slechts één kern.
met stedelijke bebouwing: de stad waaraan de gemeente zijn naam
ontleent. In het grootste deel van het gemeentelijk gebied is het
grondgebruik agrarisch: grasland, boomgaarden en in mindere mate
akkerland. Het westelijk buitengebied wordt in tweeën gedeeld
door het Amsterdam-Rijnkanaal, het oostelijk buitengebied,
grenzend aan dat van de gemeenten Amerongen en Langbroek heeft
nog een uitgesproken landelijk karakter. Het gehele buitengebied
wordt, wat betreft de bebouwing, gekenmerkt door vrij los
gestructureerde boerderij stroken: aan de Lekdijk en de
Wijkersloot. Aan de Broekweg, de Middelweg en de Lekdijk is niet
van een boerderij lint sprake. In het westen van de gemeente,
onder aan de Lekdijk, is de bebouwingsstrook over een korte
afstand verdubbeld, waardoor het buurtje Den Oord is ontstaan.
Bij de steenfabriek in de Bosscherwaard is onder aan de Lekdijk
een rijtje arbeiderswoningen gebouwd. De woningen zijn haaks op
de dijk gesitueerd.
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2 GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN

2.1 INLEIDING
Per gemeente zijn 'gebieden met bijzondere waarden' onderscheiden. De aard van de waardering hangt ten nauwste samen met het
karakter van het MIP: de waarde wordt ontleend aan de kwaliteit
van de historische bebouwingsstructuren in combinatie met de
kwaliteit van de bebouwing. Cultuurhistorische waarden die geen
of weinig relatie met de gebouwde omgeving hebben, komen in de
waardering niet of nauwelijks aan bod.
In het kader van het MIP is het niet mogelijk gedetailleerd
onderzoek te doen naar de kwaliteiten van de gebieden met
bijzondere waarden. De onderstaande beschrijving van de waarden
beoogt niet uitputtend te zijn, maar is op hoofdzaken gericht.
Inventarisatieformulier gebieden met bijzondere waarden
Ten behoeve van een systematische aanpak is per gebied met
bijzondere waarden een formulier ingevuld met de feitelijke
gegevens, het gebiedstype, een omschrijving van de waarde en
tevens een tabel met waarderingscriteria.
Bij het formulier is zonodig een kaartje gevoegd met de
omgrenzing van het gebied, de geïnventariseerde objecten alsmede
de belangrijkste structuren conform de legenda.
Waarderingscriteria
De in de stedebouwkundige typologie onderscheiden gebiedstypen
worden op hun bijzondere (cultuurhistorische) waarden getoetst,
met behulp van een aantal criteria. Ten behoeve van een zo goed
mogelijke vergelijkbaarheid van de waarde van object en gebied
zijn deze criteria analoog aan de voor de objecten gehanteerde
criteria.
De door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgestelde
criteria zijn primair ontwikkeld om de waarde van gebieden uit de
periode 1850-1940 vast te stellen, gemeten naar hun landelijke
betekenis. Binnen het MlP-Utrecht is gekozen voor een bredere
opzet waarbij ook de gebieden uit de periode vóór 1850 worden
betrokken en waarbij eveneens de waarde van gebieden op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. De criteria van de
RdMz zijn daartoe aangepast: de volgorde is gewijzigd en enkele
formuleringen zijn aangepast.
De volgende (sub)criteria worden onderscheiden:
1. omgeving: de stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving;
1.1 onderdeel groter geheel: de betekenis van het gebied als
onderdeel van een groter geheel, bijv. een buitenplaats in een
landgoederenlandschap;
1.2 ruimtelijke relatie: de betekenis van het gebied vanwege
de ruimtelijke relaties met de omgeving, bijv. een boerderijstrook in een veenontginning;
1.3 markering/dominante situering: de betekenis van het gebied
vanwege de markering van het stadsbeeld (bijv. villapark), als
ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel
(bijv. een parkaanleg) of als representant van een groter
geheel, bijv. een fort binnen een linie;
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2. stedebouw: de intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit;
2.1 structuur: de kwaliteit van het gebied vanwege het ruimtelijk concept en de structuur gelet op de bijzondere samenhang
van functies, schaal, wegen, wateren, groenvoorziening,
bebouwing en open ruimten;
2.2 erfindeling: de kwaliteit van het gebied vanwege de
percelering en de wijze waarop de erven zijn ingedeeld, bijv.
de erven van een boerderij strook;
2.3 bebouwing: de betekenis van het gebied vanwege de architectonische of architectuurhistorische kwaliteiten van de
bebouwing, bijv. die van een woningbouwcomplex;
3. historie: de bijzondere cultuurhistorische betekenis;
3.1 specifieke uitdrukking: de betekenis van het gebied
vanwege de structuur, bestemming of verschijningsvorm,
verbonden met, en duidelijke uitdrukking gevend aan een
specifieke politieke, culturele, geestelijke, sociale,
economische of algemene historische ontwikkeling;
3.2 stedebouwkundig: de betekenis van het gebied voor de
geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3.3 innovatieve waarde: de betekenis van het gebied vanwege de
innovatieve waarde of pioniersfunctie gelet op type, motief en
datering;
4. gaafheid: de mate waarin het gebied zijn oorspronkelijke
gedaante bewaard heeft (herkenbaarheid);
4.1 omgeving: belang van het gebied in relatie tot de
structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke of
landelijke omgeving (vergelijk criterium 1 ) ;
4.2 structuur: belang van het gebied vanwege de herkenbaarheid
of gaafheid van de (oorspronkelijke) historisch-ruimtelijke
structuur en functionele opzet als geheel;
4.3 erfindeling: belang van het gebied vanwege de vorm,
grootte en/of karakteristieke inrichting van de erven;
4.4 bebouwing: belang van het gebied vanwege de architectonische gaafheid van de (oorspronkelijke) bebouwing.
Toelichting
Toepassing van deze criteria vindt plaats door middel van een
driepunts-schaal op het inventarisatie-formulier teneinde vast te
stellen of de betekenis van het gebied met bijzondere waarden van
nationaal, provinciaal of gemeentelijk belang is. Per criterium
is de waarde worden: 1 •= zeer hoog, 2 •= hoog, 3 •= redelijk.
Indien een criterium niet (meer) van toepassing is, wordt in
deze tabel geen score aangegeven.
Aan de hand van de score op de verschillende criteria wordt
tenslotte een totaalwaarde bepaald (zie veld 'kwalificatie').

2.2 INVENTARISATIE GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN IN DE
GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE
In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn drie gebieden met
bijzondere waarden onderscheiden:
1. de oude stad;
2. een gedeelte van de Singel;

3. de boerderij strook aan de Rijndijk.
Het eerstgenoemde gebied bestaat uit de oude stad binnen de
Singel (beschermd stadsgezicht). Bij het tweede gebied gaat het
gaat het om een 'bebouwingslint 1850-1940, en in het derde geval
om een 'boerderij lint vóór 1850'.

777/

stadskern vóór 1850

bebouwingslint 1850-1940
non

Afb. 15. Stedebouwkundige typologie van de stad Wijk bij
Duurstede.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht
literatuur/bronnen

WBD GBW 1 (zie overzichtskaart, detailkaart
A en afb. 16)
Rivierkleigebied
Wijk bij Duurstede
Wijk bij Duurstede
stadskern vóór 1850
januari 1991
MK
221
nationaal
ja
RdMz, 1982

Criteria gebieden met bijzondere waarden

1

1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

2

3

X
X

X
X

...

X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Zoals hierboven uiteengezet, vertoont de plattegrond van de
binnenstad van Wijk bij Duurstede grote overeenkomsten met die op
de plattegrond van Van Deventer uit het midden van de zestiende
eeuw. Dit geeft aan dat van een zeer gaaf bewaarde historischruimtelijke structuur gesproken kan worden. Primair is de waarde
van de Wijkse binnenstad dan ook gelegen in het bewaard blijven
van deze historisch-ruimtelijke structuur in combinatie met de
aanwezigheid van historisch waardevolle en monumentale bebouwing.
De structuur als geheel wordt gedomineerd door de op elkaar
betrokken deelstructuren van stad en kasteel. Deze betrokkenheid
is met name herkenbaar in het stadsdeel waar de straten direct op
het kasteel georiënteerd zijn.
Deze oriëntatie is kenmerkend en brengt de relatie stadkasteel, ook in visueel opzicht tot uitdrukking. De relatief
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grote, open ruimten in dit stadsdeel, met name aan weerszijden
van de Mazijk en aan de Muntstraat, vormen eveneens een
aanzienlijke waarde als elementen van de specifieke ontwikkeling
die de stad heeft doorgemaakt.
Het kasteel met omgeving is in structureel opzicht gaaf te
noemen, dat wil zeggen dat de structuur van het op de
vestingwerken aangelegde wandelpark, met het kasteel als
middelpunt, bewaard is gebleven.
Ook de andere onderscheiden stadsdelen zijn structureel gaaf
en mede daarom van waarde; het gaat dan om de Markt en omgeving
Peperstraat als stadshart; de in elkaar overlopende
Veldpoortstraat, Kloosterleuterstraat en Oeverstraat als centrale
as en het gebied aan de binnenzijde van de stadsrand.
De waarde van de Markt met omgeving wordt niet alleen gevormd
door de positie als centrale plaats. Ook de positie als
ruimtelijke tegenhanger van het kasteel in de stadskasteelstructuur als geheel is van belang: de Markt ligt aan het
andere eind van de op het kasteel gerichte straten.
Het gebied aan binnenzijde van de stadsrand wordt gekenmerkt
door de Achterstraat en enkele vrij korte straten tussen het
gebied rond de Markt en de centrale as enerzijds en de Singel
anderzijds. Het gebied vormt als het ware een 'schil' tegen de
Singel en het beloop van de straten benadrukt dit.
De Singel zelf, als historische omgrenzing van de binnenstad,
is gedeeltelijk aanwezig en als zodanig van bijzonder grote
waarde. Ook waar het water gedempt is, maar het beloop van weg en
water nog herkenbaar is, blijft de omgrenzing van waarde.
Als geheel is de bebouwing in de Wijkse binnenstad
grotendeels monumentaal en bepalend voor de visuele kwaliteit van
het stadsgezicht. Dit geldt uiteraard voor belangrijke monumenten
als de N.H. kerk, het stadhuis, het kasteel, de molen en de
Nederhof, maar ook tal van woonhuizen-/winkelpanden enz.
Bovendien komt het eigen karakter van de bovengenoemde
gebieden ook in de bebouwing naar voren. Structuur en bebouwing
vormen derhalve elkaar versterkende waarden.
Het centrale gebied rond Markt en Peperstraat kent een
aaneengesloten bebouwing van voor een deel aanzienlijke huizen,
danwei panden die qua maat en schaal bij het stedelijk karakter
van de eerstgenoemde groep aansluiten. Ook de winkelpuien zijn in
een aantal gevallen in hun negentiende-eeuwse aanzien van waarde.
De aanzienlijke en stedelijke bebouwing zet zich voort in de
Oeverstraat tot in de Dijkstraat en in de op het kasteel gerichte
straten, met name de Volder- en Muntstraat. In de Muntstraat is
zowel de aanzienlijke bebouwing aan de westzijde als de (al
genoemde) open ruimte tussen de panden van belang.
Het overgangsgebied aan de binnenzijde van de Singel kent
globaal minder aanzienlijke bebouwing dan het centrale gebied. De
bebouwing is lager, van minder allure en telt meer
bedrijfspanden. Zeer karakteristiek in dit verband is de
voormalige agrarische bebouwing aan de Achterstraat.
Opvallend aan de eigenlijke stadsrand, de Singel, zijn de
open, merendeels onbebouwde achtererven van Achter- en
Kokkestraat. De onbebouwde erven benadrukken het landstedelijk,
gedeeltelijk agrarisch karakter, dat Wijk lang gekenmerkt heeft.
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De stadsrand aan de Lek wordt voor een belangrijk deel, naast de
gevarieerde gevelwand aan de stadzijde, door de markante beermuur
aan rivierzijde, bepaald. Ook hierbij is de uitdrukking van een
specifieke ontwikkeling (het vrijwel achterwege blijven van
havenontwikkeling) van eminent belang voor de waardering van het
stadsgezicht.
Aan het Walplantsoen is de Singel niet meer aanwezig,
hierdoor is de overgang naar het gebied buiten de Singel minder
herkenbaar.
Binnen het kasteelpark zijn de hoogteverschillen van grote
waarde; ze duiden op de vroegere vestingwerken en bepalen de
visuele karakteristiek. Het kasteel is als monument uiteraard van
groot belang. De beplanting van het park contrasteert bovendien
enerzijds met de open omgeving (met name tussen het park en
Lekdijk) en anderzijds met de stad, waar openbaar groen
betrekkelijk schaars is. Bijzonder in de visuele karakteristiek
van het park is daarnaast de zichtlijn op de Wildbaan, een fraaie
boerderij aan de Singel.
In de gehele stad is de geleding van de openbare ruimte
karakteristiek te noemen, de meeste straten zijn voorzien van
klinkers en worden door trottoirs geflankeerd, die al dan niet
bij de stoepen van de huizen aansluiten. Op enkele plaatsen staan
oude bomen, zoals op de Markt.
In 1982 is het centrum van Wijk bij Duurstede aangewezen als
beschermd stadgezicht op grond van artikel 20 van de
Monumentenwet van 1961. In de bijgaande toelichting wordt
gesteld: 'bij het bepalen van de begrenzing van het beschermde
gebied is in eerste instantie uitgegaan van het historische
stratenpatroon van de stad binnen de singels. De stedebouwkundige
en strukturele samenhang is zo sterk dat dit gebied in zijn
geheel binnen het beschermde stadsgezicht valt. Voorts zijn die
gebieden bij de aanwijzing betrokken, waarvan de oorspronkelijke
relatie met de stad bewaard is gebleven en die in belangrijke
mate mede het historische karakter van Wijk bij Duurstede
bepalen, met name het kasteelterrein, de Lek, het veerhuis en
de nog open agrarische gebieden tussen het veerhuis en de stad
aan de westzijde van de stad. (....) In het gehele stadsgezicht,
(....), is het stratenpatroon en de aaneengesloten wijze van
bouwen van belang in samenhang met de schaal van de bebouwing. In
een kleiner gebied zijn, in verband met de aanwezige historische
architectonische kwaliteit van de bebouwing en de waardevolle
inrichting van de openbare ruimte tevens van belang de
profilering en inrichting van de openbare ruimte en de afmeting
en de vormgeving van de bebouwing. Dit betreft voornamelijk de
Markt, Peperstraat, Oeverstraat, Dijkstraat, Muntstraat en
Mazijk.'

44

M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

WBD GBW 2 (zie overzichtskaart, detailkaart
A en afb. 16)
Rivierkleigebied
Wijk bij Duurstede
Singel

bebouwingslint 1850-1940
j a n u a r i 1991
MK
12
gemeentelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
De Singel als omgrachting van de Wijkse binnenstad aan de
landzijde is rond een groot deel van de stad nog aanwezig als
gracht met flankerende weg. (Ten oosten van de Rijnstraat is het
water gedempt)
Bij een gedeelte van de bewaard gebleven historischruimtelijke structuur, bestaande uit water en weg, kan in
combinatie met de historische monumentale en beeldbepalende
bebouwing gesproken worden van een gebied met bijzondere waarden.
Dit is het geval tussen de Zandweg en het Kostverlorenpad in een,
aan het beschermd stadsgezicht grenzend, vrij klein gebied.
De historisch-ruimtelijke structuur wordt gevormd door de
bochtige Singel, de weg langs het water en de hoek
Zandweg/Singel. De bebouwing aan deze structuur bestaat uit
enkele blokjes arbeiderswoningen, een landhuis en een boerderij.
De bebouwing is kenmerkend voor de ontwikkelingen die na 1850 op
de vroegere verdedigingswerken hebben plaatsgevonden.
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De waarde van het gebied in structureel opzicht ligt in het
bewaard blijven van de stadsgracht en van het beloop van de
vroegere bolwerken, terwijl de structuur tevens de basis is
geweest voor de eerste stedelijke groei na 1850. Qua karakter
sluit deze groei aan bij het agrarisch aspect in de binnenstad.
De bebouwing bestaat dan ook uit een bijzondere combinatie van
arbeiderswoningen, landhuis en boerderij. Afzonderlijk gaat het
voor een deel om waardevolle objecten, met name de rijk
gedetailleerde boerderij en het landhuis zijn bepalend voor de
visuele karakteristiek. Eveneens bepalend is het contrast tussen
de in de rooilijn gelegen arbeiderswoningen en het huis NieuwBouwlust enerzijds en de door de voortuin van de weg gescheiden
hoeve Bouwlust anderzijds. De vrije ligging op het erf benadrukt
het agrarisch aspect in de Singel-bebouwing. Mede hierom is in
het gebied met bijzondere waarden ook het open terrein achter de
boerderij opgenomen.
De indeling van de openbare ruimte is voor met name de
visuele geleding van het gebied van belang. Het dwarsprofiel is:
het water van de Singel, berm met bomen, beklinkerde straat,
stoep, bebouwing.

grens beschermd stadsgezicht
grens waardevolle gebied aan de singel

Afb.

16. Het beschermd stadsgezicht en het gebied met bijzondere
waarden aan de Singel.
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M.I.P. PROVINCIE UTRECHT: gebieden met bijzondere waarden
nummer
inventarisatiegebied
gemeente
naam
gebiedstype
inv. datum
inventarisator
aantal MlP-objecten
kwalificatie
beschermd gezicht

WBD GBW 3 (zie overzichtskaart)
Rivierkleigebied
Wijk bij Duurstede
Rijndijk

b o e r d e r i j strook vóór 1850
j a n u a r i 1991
MK
8
gemeentelijk
nee

Criteria gebieden met bijzondere waarden
1. omgeving
1.1 onderdeel groter geheel
1.2 ruimtelijke relatie
1.3 markering/dominante situering
2. stedebouw
2.1 structuur
2.2 erfindeling
2.3 bebouwing

1

2

3

X
X
X

X
X
X

3. historie
3.1 specifieke uitdrukking
3.2 stedebouwkundig
3.3 innovatieve waarde

X

4. gaafheid
4.1 omgeving
4.2 structuur
4.3 erfindeling
4.4 bebouwing

X
X
X
X

Omschrijving waarden
Ten oosten van Wijk ligt langs de Rijndijk een boerderij strook.
(Aan de westelijke rivierdijk, de Lekdijk, is de bebouwing te
verspreid om van een boerderij strook te kunnen spreken).
De historisch-ruimtelijke structuur van het gebied met
bijzondere waarden wordt bepaald door de ontginniningsbasis, de
Rijndijk, en de haaks daarop staande percelering met boerderijen
op de kop van de kavel. Deze in oorsprong middeleeuwse structuur
is gaaf bewaard gebleven en bepaalt in samenhang met de
historische en monumentale bebouwing de waarde van het gebied.
Het boerderijlint is eenzijdig, de dichtheid is betrekkelijk
gering. Het karakteristieke dwarsprofiel: dijk met weg, afrit,
erf met boerderij en bijgebouwen, achterliggend land, is over de
gehele lengte aanwezig, en als zodanig van waarde.
De boerderijen staan vrijwel alle vooraan op de kavels, met
het woongedeelte naar de weg gekeerd en het bedrij fsgedeelte naar
het achterliggende land. De meeste boerderijen zijn monumentaal
en beeldbepalend. De erven zijn eenvoudig en op de
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bedrijfsuitoefening ingericht, in een enkel geval staan er
waardevolle bijgebouwen, voortuinen zijn er nauwelijks.
De karakteristiek en de waarde van de boerderij strook worden
mede bepaald door het omringende gebied. Achter de boerderijen,
en in enkele gevallen de boomgaarden, ligt het oorspronkelijke
open weidegebied. Het contrast tussen de relatieve beslotenheid
van het bebouwingslint en de openheid van het achterliggende
gebied is medebepalend voor de waardering.
Voor het gehele gebied van belang is het bewaard blijven van
de oorspronkelijke, haaks op de weg staande percelering. Juist de
hierbij behorende perceelsscheidingen (sloten) effectueren de
visuele relatie tussen de boerderij strook en het achterland.
De waarde van het open agrarische gebied, vanwege de visuele
en functionele relatie met de boerderij strook, is op de kaart
door middel van pijlen tot uitdrukking gebracht.
Tenslotte dient er op gewezen te worden dat aan de Rijndijk,
door het bewaard blijven van het oorspronkelijk karakter van
zowel het binnendijkse gebied als de uiterwaard, de visuele
relatie tussen de historische stad en het rivierlandschap bewaard
is gebleven. Aan de westzijde van Wijk is dat na de aanleg van
het sluizencomplex veel minder het geval.
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3 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN EN HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE
ELEMENTEN EN STRUCTUREN

3.1 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN
Archeologische terreinen opgenomen in de inventarisatie
'Archeologische monumenten in de provincie Utrecht', uitgave
ROB/Provincie Utrecht, Amersfoort, 1987.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

sporen van bewoning uit de Romeinse tijd (Wijk bij DuurstedeLage Maat)
M en (M)
sporen van bewoning uit de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd
(Wijk bij Duurstede-Lage Maat)
sporen van bewoning uit de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd
(Wijk bij Duurstede-De Noord)
M(ged.)
sporen van bewoning uit de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd
(Wijk bij Duurstede-De Noord)
M
terrein waarin vermoedelijk resten van een Laat-Middeleeuwse
kloosterhoeve (Wijk bij Duurstede-Groot Noordhuizen)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
M(ged.)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
M(ged.)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
(M)
sporen van bewoning uit de Late Ijzertijd, de Romeinse tijd en
waarschijnlijk ook de Vroege Middeleeuwen (Wijk bij DuurstedeTrekweg)
M en (M)
sporen van bewoning uit de Vroege en Late Middeleeuwen (Wijk
bij Duurstede-KI. Melkweg)
sporen van bewoning uit de Vroege en Late Middeleeuwen (Wijk
bij Duurstede-Zwembad)
sporen van bewoning uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd (Wijk
bij Duurstede-Trekweg)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
(M)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad en sporen van begravingen uit de latere
Middeleeuwen; mogelijk sporen van een Middeleeuwse kerk (Wijk
bij Duurstede)
sporen van bewoning uit de Bronstijd (Wijk bij Duurstede-De
Horden)
(M)
sporen van bewoning uit de Bronstijd en de Ijzertijd en sporen
van begraving uit de Romeinse tijd (Wijk bij Duurstede-De
Horden)
(M)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
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21 sporen van bewoning behorende tot de Vroeg-Middeleeuwse
nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
22 sporen van bewoning en mogelijk begraving behorende tot de
Vroeg-Middeleeuwse nederzetting Dorestad (Wijk bij Duurstede)
M : terrein beschermd ingevolge de Monumentenwet.
(M): terrein dat op de voordracht staat voor wettelijke
bescherming, maar waarbij die bescherming nog niet is
geëffectueerd,
ch : cultuurhistorische waarde, significante vorm- en
structuurelementen zijn duidelijk zichtbaar.

3.2 HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN EN STRUCTUREN

Binnen het kader van het MIP is geen uitputtende studie of
inventarisatie verricht naar de aanwezigheid van belangwekkende
historisch-geografische elementen en structuren. Onderstaande
opsomming streeft dan ook niet na volledig te zijn. Doel is meer
een signalering van in het oog springende elementen en
belangrijke deelstructuren, die onderdeel zijn van de historischruimtelijke structuur. Op diverse plaatsen in de tekst van deel A
is de historische nederzettingsstructuur uitgebreid behandeld
(par. 3.5 en 4.4). Ook de infrastructuur is daar voor een
belangrijk deel reeds behandeld (par. 3.4 en 4.3).
Structuurbepalende elementen van nederzettingen alsmede de
reeds behandelde infrastructuur zijn in onderstaand overzicht
derhalve niet opgenomen. Niet onderzocht en dus evenmin vermeld
zijn bijzondere perceleringen en perceelsrandbegroeiingen. Dit
overzicht beperkt zich tot een indicatieve opsomming van overige
relevante historisch-landschappelijke elementen en structuren.
1 De waterstaatkundige hoofdinfrastructuur met dijken,
weteringen, grotere en kleinere sluizen en sloten. Met name is
dit het geval in het Leuterveld, het Wijkerbroek en de
uiterwaarden.
2 Landschapselementen die samenhangen met de ontginning. Te
denken valt aan zij- en achterkades, percelering en situering
van boerderijen aan de Rijndijk, de Wijkersloot en de Middelweg
(zie ook 2.2 het gebied met bijzondere waarden Rijndijk).
3 Bijzondere wegen. Te denken valt aan de Trekweg, een zeer oude
weg richting Utrecht en de Hoogstraat.
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4 OVERZICHT VAN DE BEBOUWING

De historische bebouwing van Wijk bij Duurstede kent geen
bijzonder grote diversiteit. Vanzelfsprekend komen de beide
kerken, het raadhuis, het gasthuis, het klooster en vooral het
kasteel ter sprake. Belangrijk zijn de vele woonhuizen die in
opzet voor het merendeel uit de eerste helft van de zestiende
eeuw schijnen te dateren. Buiten de stad vinden we nog een aantal
interessante boerderijen.

4.1 VERDEDIGINGSWERKEN, ZAKEN EN GEBOUWEN MET EEN MILITAIR
KARAKTER
De verdediging van Wijk bij Duurstede bestond tot in de
negentiende eeuw uit een middeleeuws stelsel van muren, halfronde
torens en poorten. Alleen het aan de stad grenzende kasteel
Duurstede was van aarden wallen met een gebastionneerd stelsel
voorzien, dat in 1577 was opgeworpen. Plannen voor een
gebastionneerde aanleg rond de stad werden gemaakt in 1610
(ontwerp Adriaan Anthonisz), 1622 en latere jaren, maar zijn
nooit uitgevoerd. Mede hierdoor bleef tot in de twintigste eeuw
een deel van de oude stadsmuur behouden. Het oostelijke deel van
de stad was van een aarden wal voorzien, die in 1853 door Zocher
gedeeltelijk in een parkaanleg werd getransformeerd. Een
belangrijk deel van de stadsgracht is in de vorm van de vroegere
bedding van de voormalige Kromme Rijn aan de noord- en westzijde
van de stad bewaard gebleven.
Van de middeleeuwse stadsmuur, die voorzien was van poorten
en muurtorens, bleef weinig in stand. Een gedeelte dat onderdeel
van genoemde wal uitmaakte, was aan het eind van de vorige eeuw
in de parkaanleg aan de zuidoostzijde van de stad opgenomen, maar
is in deze eeuw verloren gegaan. Van de zes stadspoorten is
slechts één poort bewaard gebleven: de zogenaamde 'Runmolenpoort'
of 'Leuterpoort', die sinds 1659 als onderbouw van de windmolen
'Rijn en Lek' functioneert en daarom de naam 'Runmolenpoort'
draagt. De onderbouw zou uit het midden van de vijftiende eeuw
kunnen dateren en hoort qua vorm tot de eenvoudigste en
vermoedelijk oudste vorm van een stadspoort. Steden die van
weinig strategisch belang waren , waartoe we ook Wijk bij
Duurstede kunnen rekenen, behielden hun oude rechthoekige
poorten. Het vierkante, torenvormige poortgebouw van Wijk bezat
boven de overwelfde doorrit oorspronkelijk nog een overkluisde
ruimte, die als verblijf voor de wacht dienst zal hebben gedaan.
De gewelven werden ten behoeve van de windmolen in 1659 gesloopt.
De aanzetten van de gewelven van de gelijkvoerse ruimte zijn nog
zichtbaar. De poortruimte van de toren bezit vier overhoekse
schietspleten. De vorm van deze schietgaten vindt men ook bij
Rijnenstein te Cothen, die een overeenkomstig baksteenformaat (29
x 14 x 7, 5 cm) heeft. Van de in 1879 gesloopte Veldpoort is het
onderste gedeelte van de beide ronde hoektorentjes tot
maaiveldhoogte weer opgemetseld.
Van de muurtorens bestaan verder nog de fundering van de bij
de vernieuwing van de beermuur herontdekte ronde kraantoren en de
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fundering van de eveneens ronde Han Loij entoren aan Achter de Wal
18. Op de laatste werd in 1644 de door Jacob van Ruijsdael
geschilderde windmolen gebouwd. Bij de werkzaamheden die in 1988
in het kader van de stadsvernieuwing zijn uitgevoerd, is aan
Achter de Wal ter hoogte van de Wilhelminastraat de voet van een
halfronde muurtoren teruggevonden.

4.2 BRUGGEN, SLUIZEN EN ANDERE WEG- EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN
EN DE BIJBEHORENDE HULPMIDDELEN
Tot de meest in het oog springende voorbeelden van
waterbouwkundige werken behoort de beermuur, een waterkering die
de stad van oudsher aan de zuidzijde tegen hoge waterstanden
beschermt. Deze muur had behalve een waterstaatkundige ook een
militaire functie. Deze laatste functie kwam onder meer tot
uiting door de erin opgenomen poorten en muurtorens. Bij de
vernieuwing van de walmuur in 1879 werden de oude torens en
poorten afgebroken. De Waterpoort kreeg een poortdoorgang met
geblokte pilasters en werd voorzien van sleuven voor schotbalken.
De poort is in 1989 geheel vernieuwd. Op de beermuur waren sinds
de achttiende eeuw verschillende theekoepels aanwezig, die, met
uitzondering van de koepel bij het Schipperhuis in 1879, werden
gesloopt. Deze laatste is bij de vernieuwing van de beermuur in
1989 weer herbouwd.
Direct ten oosten van de stad ligt het sluizencomplex voor de
inundatie van het oostelijke deel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. In 1866 kwam het bouwwerk, ontworpen door majoor jhr.
J.F. van Thije Hannes en J.A. Schuurman in opdracht van het
Ministerie van Oorlog, tot stand. De Kromme Rijn werd
gedeeltelijk genormaliseerd en 500 meter beneden de stad werd
vanuit de Kromme Rijn een nieuw kanaal gegraven naar de Rijndijk.
De Kromme Rijn zelf werd stroomafwaarts verbeterd, waarbij ook
bruggen, zoals die in de Langbroekerweg, door de Genie werden
vernieuwd. Het sluizencomplex bestaat uit zowel sluizen in de
Rijndijk als in de Singel. Bij de sluis hoort een wachterswoning
aan de Singel en een schotbalkenloods.
Tot de gebouwen die een taak in de dijkbewaking hebben
vervuld, behoort ook het waarschijnlijk achttiende-eeuwse
dijkmagazijn in de Nieuwstraat. Een rechthoekig, meerdere
verdiepingen hoog gebouw onder zadeldak, met de ingang aan de
Nieuwstraat.
In het buurtschap Den Oord vindt men aan de binnenzijde van
de Lekdijk-West, gedeeltelijk met het onderhuis in het talud van
de rivierdijk gesitueerd, een in ijsselsteen uitgevoerde
dijkwachterswoning annex dijkmagazijn.
Het sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal, dat in de
jaren 1938-1952 tot stand kwam, is enkele jaren geleden ten
gevolge van een verbreding voor de duwvaart geheel vernieuwd, en
derhalve niet in de objectbeschrijvingen opgenomen. Dit is wel
het geval met de ronde toren oostelijk van het sluizencomplex,
van waaruit het scheepvaartverkeer wordt gecontroleerd.
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4.3. VOORWERPEN OP VELDEN, PLEINEN EN STRATEN
Het straatmeubilair in Wijk bij Duurstede beperkt zich tot een
aantal waterpompen en monumentale toegangshekken.
Aan weerszijden van het langgerekte rechthoekige Marktplein
staan twee hardstenen waterpompen met een eenvoudige rococoversiering en bekroond met natuurstenen leeuwen die het
stadswapen van Wijk bij Duurstede dragen met het jaartal 1759. De
pompen vervangen oudere, op tekeningen uit de eerste helft van de
achttiende eeuw voorkomende, open putten met puthuizen. Van de
overige pompen, die met de twee exemplaren op de Markt zorgden
voor de openbare watervoorziening op de Markt, is slechts die van
het St. Ewoud- en Elisabethgasthuis bewaard gebleven. Deze
eenvoudige pomp met pomphuis is in het hekwerk van het gasthuis
opgenomen.
De monumentale inrijhekken dateren uit de achttiende en
negentiende eeuw. Als eerste noemen we het reeds vermelde
achttiende-eeuwse hekwerk van het St. Ewoud en Elisabethgasthuis,
dat een oudere scheidingsmuur met toegangspoort vervangt. De
beide hoofdpijlers waren tot 1970 voorzien van negentiende-eeuwse
beelden van de beide patroonheiligen. Het achterterrein aan het
Plantsoen is toegankelijk via een hek met bakstenen pijlers.
De toegang tot het kerkplein van de R.K. Jan de Doperkerk is
voorzien van twee hardstenen rococohekpijlers, terwijl op de
hekpijlers van de toegang tot de R.K. Pastorie zandstenen leeuwen
zijn geplaatst. De toegang tot het stadspark rond het kasteel
Duurstede wordt verleend door bakstenen geblokte hekpijlers met
bakstenen vleugelmuren uit het midden van de achttiende eeuw.
Indrukwekkend is het toegangshek tot de Algemene Begraafplaats
aan de Steenstraat. Eenvoudiger uitgevoerd is het hek van de R.K.
Begraafplaats verderop in deze straat (Snijders-Van Suchtelen,
1989, nr. G116).
Een aantal boerderijen bezit fraaie negentiende-eeuwse
ijzeren toegangshekken. Deze treffen we aan bij de boerderijen
'De Engh' (Middelweg-Oost 1 ) , 'Steenoven' (Lekdijk-Oost 14),
'Vogelpoel' (Wijkersloot 7) en 'Nijland' (Wijkersloot 2 ) .

4.4 GEBOUWEN VOOR HET LANDS-, GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK
BESTUUR
Op het marktplein staat het grotendeels vrijstaande, in baksteen
uitgevoerde, stadhuis. Het rechthoekige blokvormige gebouw heeft
een hoog onderhuis met bei-etage en lage verdieping en wordt
gedekt door een schilddak bekroond met een dakruiter. Het
stadhuis is gebouwd in de zogenaamde 'strakke stijl', een
pilasterloze variant van het Hollands-Classicisme, en het ontleent zijn monumentaliteit grotendeels aan de verhoudingen en de
plaatsing van de ingang en vensters in de zeven assen brede en
van een middenrisaliet voorziene gevel. Deze middenrisaliet is
bekroond met een driezijdig fronton en voorzien van een ingang
met zandstenen omlijsting, die waarschijnlijk is gedetailleerd
naar het ordeboek van de italiaanse architect Scamozzi. Ook de
vensters zijn voorzien van zandstenen afdeklijsten en
onderdorpels. Het stadhuis, dat het jaartal 1662 draagt, werd
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gebouwd naar plannen van de Utrechtse bouwmeester Gijsbert
Thönisz. van Vianen en vervangt een ouder gebouw op dezelfde
plaats. In detaillering vertoont het stadhuis sterke overeenkomst
met de panden Janskerkhof 15A en 16 in Utrecht, die in 1661 1663 door Van Vianen en Peter Jansz. van Cooten werden gebouwd.
Aan Van Vianen en Van Cooten wordt een groot aantal gebouwen in
de stad en provincie Utrecht toegeschreven (Briët, 1953, p.3342). In het fronton van het Wijkse stadhuis bevindt zich het door
de Utrechtse steenhouwer Nicolaas van Damast gebeeldhouwde
stadswapen. Het timmerwerk werd uitgevoerd door Willem de Cock.
De symmetrische plattegrondsindeling van de bei-etage wordt sterk
bepaald door de situering van de grote raadzaal aan de
achterzijde, met samengestelde balklaag en een bijzondere
rococoschouw.

4.5 KERKELIJKE GEBOUWEN EN BIJZONDERE ONDERDELEN DAARVAN, ALSMEDE
WONINGEN VAN KERKELIJKE FUNCTIONARISSEN
De aan het Marktplein gelegen Grote of N.H. Kerk is een in
baksteen uitgevoerde basiliek, bestaande uit de bakstenen toren
en een schip van zeven traveeën met transeptarmen van ieder twee
traveeën. Het koor en de kooromgang, die over de tegenwoordige
Kerkstraat heeft gereikt, zijn bij een brand van 1579 verwoest,
waarna de resten werden opgeruimd. De basilikale kerk zelf
kenmerkt zich door zeer gedrukte verhoudingen. De vensters van de
middenbeuk volgen direct op de scheibogen en laten derhalve
slechts weinig licht toe. Dit laatste hangt samen met het feit
dat bij de zijbeu-ken, waarmee het schip in eerste helft van de
vijftiende eeuw werd uitgebreid, lessenaarsdaken in plaats van de
geplande zadeldaken zijn toegepast. De bijbehorende imposante
toren, die rijk is voorzien van natuursteen voor constructieve en
decoratieve onderdelen, wordt tot de belangrijkste laat-gotische
torens van Nederland gerekend. Het onvoltooide bouwwerk behoort
tot de reeks torens van parochiekerken in de provincie Utrecht,
die onder invloed van de Utrechtse domtoren tot stand kwamen,
zoals te Amersfoort, Rhenen, Amerongen, Soest, Loenen en Eemnes.
Overeenkomstig de Domtoren kenmerken zij zich door een opbouw van
drie geledingen, een muurgeleding in drie nissen en een achtkante
lantaarn. Volgens het bewaard gebleven geschilderde ontwerp zou
de Wijkse toren drie geledingen krijgen. De hoeken van de
onderste geleding zouden alleen worden voorzien van twee
steunberen. De tweede en derde geleding zouden als vrij
letterlijke kopieën van de bovenste geledingen van de Domtoren
worden uitgevoerd. De eerste geleding van de Wijkse toren werd
tot op tweederde van de hoogte volgens het ontwerp uitgevoerd,
maar toen wijzigde men om onbekende redenen het plan. De eerste
geleding werd veel hoger opgetrokken en er werden overhoekse
steunberen toegevoegd. Van de genoemde torens vertoonde de Wijkse
toren de meeste overeenkomst met de Utrechtse Doratoren. Dit is
begrijpelijk indien men bedenkt dat de Utrechtse bisschop David
van Bourgondië voor zijn residentie Wijk bij Duurstede een vrij
exacte kopie van de Domtoren zal hebben gewenst. De ontwerper
moet volgens Meischke de Utrechtse Dombouwmeester Cornelis de
Wael zijn geweest (Meischke, 1989, p 90, 160). Wanneer de bouw
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van de toren is beëindigd is niet duidelijk, maar in 1504 blijkt
de steenhouwer Evert van Zutphen, onder wiens leiding de bouw van
de toren stond, plotseling het werk in de steek te hebben
gelaten. Tot dezelfde bouwfase als de toren hoort de verlenging
van het schip en de zuidbeuk met twee traveeën naar het westen.
Hoewel de toren niet was voltooid, begon men in het tweede
decennium van de zestiende eeuw met een nieuwe bouwcampagne,
waarbij het oude schip, transept en waarschijnlijk ook het koor
met kooromgang werden vernieuwd. De vernieuwing van het transept
was in 1523 voltooid. Als laatste verving men de noorderzijbeuk
waarbij de noordwand van de toren werd ingebouwd en derhalve de
noordzijbeuk twee traveeën langer is dan de zuidbeuk. De
veronderstelling lijkt gewettigd, dat bisschop Philips van
Bourgondië (1517 - 1524) de opdrachtgever is geweest van deze, in
1531 afgesloten bouwfase. Aan de herbouw van de zuiderbeuk is men
niet meer toegekomen; slechts de vier meest oostelijke vensters
van deze beuk werden vergroot. De noorderbeuk en het transept
werden in steen overwelfd. Ook de middenbeuk zou, getuige de
aanwezige aanzetten, in steen worden overwelfd, maar men heeft
volstaan met een vlakke houten zoldering. Het gedeelte van de
zuiderzijbeuk dat uit de eerste helft van de vijftiende eeuw
dateert, bezit een laat-gotisch houten tongewelf.
Aan de Kloosterleuterstraat vindt men te midden van een buurt die
bepaald werd door R.K. instellingen, de R.K. kerk van St.
Johannes de Doper. Deze kerk heeft een ingewikkelde
ontstaansgeschiedenis. In 1826 - 1834 bouwde men op deze plaats
een driebeukige waterstaatskerk als opvolger van een schuilkerk
aan de Achterstraat. Van de waterstaatskerk werd het versmalde
driezijdig gesloten koor in 1907 vervangen door het nog bestaande
en in nederrijnse gotiek uitgevoerde koor en transept naar
ontwerp van Wolter te Riele Gzn. Het schip van de kerk werk in
1937 vervangen door het tegenwoordige pseudo-basilikale schip en
voorzien van een toren met een ingesnoerde spits naar ontwerp van
de Te Riele-adept A.J. Vosman jr. uit Deventer.
Het pand Volderstraat 7 is de tot woonhuis verbouwde
synagoge, waaraan de uit 1802 daterende stichtinssteen in de
voorgevel nog herinnert. Deze functieverandering vond in 1923
plaats.
Aan de noordzijde van de R.K. kerk vindt men het St.
Lambertusgesticht, een uit 1899 daterend neo-gotisch
nonnenklooster. Het is een gebouw van twee woonlagen met een
gerende plattegrond en middenachter een haaks geplaatste
éénbeukige kapel met 3/8 koorsluiting. Het gebouw, dat ontworpen
werd door architect Alfred Tepe, één van de belangrijkste bouwers
van neogotische kerkelijke gebouwen in Nederland, heeft zijn
opmerkelijke plattegrond te danken aan het feit dat het
gesitueerd diende te worden tussen twee reeds bestaande gebouwen.
Links, ter plaatse van het huidige bankgebouw, stond het helaas
verdwenen achttiende-eeuwse vijfassige herenhuis, waarin de
nonnen in de vorige eeuw hun intrek namen, en rechts stond een
langgerekte vleugel van waarschijnlijk het oude St.
Magdalenaklooster. De overwelfde kelder van dit klooster is in
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1925 door architect W. Dijkman in de nieuwe kloostervleugel
opgenomen.
Het pand Volderstraat 17-19 was in gebruik als pastorie van de
N.H.-kerk en verloor zijn functie, toen in 1932 op de hoek van
Hoogstraat en Prins Hendrikstraat door architect Meijerink een
nieuwe pastorie met gebogen schildak werd gebouwd. Zuidelijk van
de R.K. Johannes de Doperkerk staat de R.K. pastorie, die
waarschijnlijk tegelijk met de waterstaatskerk in de jaren
twintig van de vorige eeuw werd gebouwd. Het is en vijfassig
bakstenen herenhuis van twee verdiepingen onder een U-vormig
schilddak en bezit een gang in het midden met aan weerszijden de
belangrijkste vertrekken. De pastorie is gesitueerd in een
landschappelijk aangelegde tuin, die van de straat gescheiden
wordt door een spijlenhek, waarvan de bakstenen hekpijlers van de
toegang zijn voorzien van schildhoudende leeuwtjes.

4.6 UITVAARTCENTRA EN BEGRAAFPLAATSEN
Tot 1829 diende de Grote of St. Janskerk als begraafplaats voor
de beter gesitueerde Wijkenaren. Voor zover bekend werd niet rond
de Grote Kerk begraven.
Buiten de stad, aan het begin van de Steenstraat, vond men een
begraafplaats rond de, aan het eind van de zestiende eeuw
verdwenen, H. Kruiskapel. Dit was oorspronkelijk de parochiekerk
van het pre-stedelijke Wijk bij Duurstede. De begraafplaats werd
in de eerste helft van de vorige eeuw gemoderniseerd en in 1849
voorzien van een neogotisch lijkenhuisje. Recentelijk is de
begraafplaats voor de helft geruimd t.b.v. de bouw van een
bankgebouw. De monumentale ingangspoort bleef gespaard, maar het
lijkenhuisje verdween.
Eveneens aan de Steenstraat vindt men de in 1829 gestichte R.K.
Begraafplaats. Op het omgrachte terrein met regelmatig
padenpatroon werd een zeskantig lijkenhuisje gebouwd.
Leden van de Joodse gemeenschap werden aanvankelijk begraven op
de nog bestaande reeds lang niet meer gebruikte Joodse
begraafplaats in de zuidwestelijke bocht van de Singel. Hier
staan nog twee negentiende eeuwse zerken met hebreeuwse
opschriften (Snijders-Van Suchtelen, 1989, nr. G116, G117, G118).

4.7 GEBOUWEN VOOR HANDEL, TRANSPORT EN OPSLAG
Zuidwestelijk van de stad, bij het Beusichemse veer ligt het
veerhuis. Dit gepleisterde eclectische pand is gesticht in 1873
en vervangt een ouder veerhuis dat, getuige de nog aanwezige
gevelsteen, in 1695 werd gebouwd. In dit pand kocht men kaartjes
voor het overzetten en kon men in afwachting van de aankomst van
het veer in het koffielokaal een drankje nuttigen. Ook was het
mogelijk in het veerhuis te overnachten.
Aan de Zandweg ligt het complex van de fruitveiling 'Wijk bij
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Duurstede' uit
centrale grote
de toegang een
zijkanten zijn

de jaren '48-'49. Het hoofdgebouw bestaat uit een
veilinghal onder zadeldak met links en rechts van
in gewapend beton uitgevoerd kantoorgedeelte. De
voorzien van laadperrons.

De in 1821 gebouwde school op de hoek van de Kloosterleuterstraat
en de Kerkstraat heeft, nadat zij haar functie verloren had,
geruime tijd als boterwaag dienst gedaan.
Het pand Kloosterleuterstraat 15-17 werd in 1922 gebouwd als
garage van de Firma A.J. Blom & Co, die een autobusdienst op
Amersfoort onderhield. Het is een vrij diep gebouw met op de
begane grond een garage en op de verdieping twee woningen.
Bij de bouw van koelhuizen voor het bewaren van fruit werden
bijzondere eisen gesteld in verband met de bescherming tegen
vorst en de afvoer van de ontstane ammoniakgassen. Voor het
isoleren van deuren en vensters werd in het begin van deze eeuw
gebruik gemaakt van schotwerken gevuld met kurk. Een dergelijke
isolatieconstructie vinden we bij de vensters van het pakhuis
voor fruit en graan. Plantsoen 6, dat in 1906 door landbouwer Van
Kinsbergen werd gebouwd. De vensters kunnen door middel van
schotwerken worden afgesloten. De in 1990 gesloopte
langhuisboerderij Singel 51 werd in dezelfde tijd ingekort en
verbouwd tot fruitpakhuis.
Aan het pleintje aan het eind van de Kloosterleuterstraat, op
nr. 28, vindt men een hoog pakhuis van vier bouwlagen onder
zadeldak uit 1857, dat mogelijk oorspronkelijk eveneens als
fruitpakhuis dienst deed.

4.8 GEBOUWEN VAN LIEFDADIGHEID, GEZONDHEIDSZORG, WETENSCHAP EN
CULTUUR
In de middeleeuwse steden was de openbare liefdadigheid vrij goed
georganiseerd. De verzorging in de gast-, wees-, armen- en
ziekenhuizen stond op een redelijk hoog peil. Van deze gebouwen
voor liefdadigheid is betrekkelijk weinig bewaard gebleven. Het
tussen de Oeverstraat en het Plantsoen gelegen St. Ewoud- en
Elisabeth Gasthuis behoort met het gedeeltelijk bewaard gebleven
St. Pietergasthuis in Amersfoort tot de laatst middeleeuwse
gasthuizen van ons land. Het Wijkse gasthuis werd in 1400
gesticht door de kasteelheer Willem van Abcoude (overleden in
1407) en heeft tot 1970 in dit complex gefunctioneerd. Het
complex bestaat uit diverse gebouwen, die niet allen gelijktijdig
gebouwd zijn. Uit het begin van de vijftiende eeuw dateert de
langs de Oeverstraat gelegen hoofdvleugel van twee bouwlagen
onder zadeldak tussen bakstenen trapgevels. Aan de achterzijde
van dit gebouw bevindt zich een iets jongere gotische kapel van
twee traveeën met een 3/6 koorsluiting aan de oostzijde. Gezien
de aanwezigheid van een venster waardoor men vanuit de opgedeelde
verdieping in de kerk kon kijken, zou deze gefunctioneerd kunnen
hebben als ziekenzaal. Op de begane grond bevondt zich geheel
links de regentenkamer. Haaks op de hoofdvleugel en tegen de
zuidgevel van de kapel vindt men een uit het eerste kwart van de
zestiende eeuw daterende vleugel zonder verdieping die mogelijk
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ook als ziekenzaal heeft gefunctioneerd. Deze vleugel staat haaks
op de verdiepingloze en gedeeltelijk onderkelderde achtervleugel.
Deze achtervleugel is aanmerkelijk ouder. De aanwezige
korbeelstellen onder de moerbalken, de kapconstructie en de
kelders wijzen in de richting van een datering rond 1400 terwijl
een datering in de veertiende eeuw geheel niet uitgesloten is.
Mogelijk stond dit gebouw al op het terrein dat deel uitmaakte
van de schenking van Willem van Abcoude. Het is echter ook niet
onmogelijk dat dit gebouw aanvankelijk niet tot het gasthuis
behoorde en pas later werd geschonken.
Westelijk van het veerhuis stond het reeds lang verdwenen
leprozenhuis met de O.L.V. Kapel (Dekker, 1983, plOl).
Al in 1450 werd door het stadsbestuur een instructie voor de
schoolmeester opgesteld. Over schoolgebouwen is vóór het begin
van de negentiende eeuw echter weinig bekend. In 1821 verrees op
de hoek van de Kloosterleuterstraat en de Kerkstraat een
schoolgebouw met neoclassicistisch front. In de Volderstraat
waren de panden 15-17 en 37 gedurende een korte of langere tijd
als school in gebruik. De voormalige R.K. Jongensschool aan de
Kloosterleuterstraat (nr. 28) dateert uit 1889. Het is een
rechthoekig bouwwerk van één bouwlaag onder mansardedak met
vijfassig front met een centraal geplaatste ingang, waarachter
een gang waarin de lokalen zijn gesitueerd. Rechts van de school
staat de oudere hoofdonderwijzerswoning.
Een functioneel schooltype is de openbare school,
Volderstraat 41 uit 1883. Het gebouw bestaat uit twee reeksen van
drie lokalen van elkaar gescheiden door een gang. In 1920
verrezen in opdracht van het R.K. Kerkbestuur langs het Plantsoen
drie gebouwen: een jongens- en een meisjesschool en een
afzonderlijk gymnastieklokaal. Van dit ensemble, in 1920 gebouwd
naar ontwerp van Wolter te Riele, bestaat alleen nog de R.K.
Jongensschool.

4.9 GEBOUWEN VOOR VERENIGING, VERGADERING EN HORECA
Aan het begin van de Lekdijk bevindt zich, gedeeltelijk in het
dijklichaam ingegraven, een pand dat in 1902 verbouwd werd tot
herberg, waarbij links van de ingang de gelagkamer werd
gesitueerd, met uitzicht over de Lek en de dijk.
Aan de Markt bevindt zich een aantal panden met horecabestemming.
Het gepleisterde pand Markt 26 heeft haar oude bestemming van
herberg behouden. Het draagt de naam 'De. Engel'. Aan de
naastgelegen herberg 'In de Roetzak', nr. 25, herinnert nog een
gevelsteen. De oorspronkelijke met tongevelwelven overkluisde
kelders waar het bier werd opgeslagen, zijn nog onder het
tegenwoordige, uit 1913 daterende pand aanwezig. Aan de
Dijkstraat (5) staat het 'Schippershuis', dat zijn klandizie
onder de schippers van de nabij gelegen haven had.
In het pand Markt 28 was vroeger de sociëteit 'De
Burgervriendenkring' gevestigd. Het pand Markt 4-5 werd in 1934
door architect Dijkman verbouwd tot R.K. Parochiehuis, waarbij
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aan de achterzijde een grote toneelzaal werd gebouwd.

4.10 KASTELEN, LANDHUIZEN EN BUITENPLAATSEN, HISTORISCHE PARKEN
EN DAARBIJ BEHORENDE BIJGEBOUWEN EN OBJECTEN
Ten zuidwesten van de stad liggen in een landschappelijk park de
resten van het vervallen kasteel Duurstede. Het oudste onderdeel
is de vierkante donjon, die aanvankelijk vrij stond op een
omgracht terrein. Van de naam Duurstede is weliswaar pas in 1322
sprake, maar historisch onderzoek maakt aannemelijk dat de bouw
van de woontoren tussen ongeveer 1260 en 1280 in opdracht van
hoogstwaarschijnlijk Zweder I van Abcoude heeft plaatsgevonden,
wat door archeologisch en bouwhistorisch onderzoek is bevestigd.
Vierkante in baksteen uitgevoerde woontorens zijn in het
Kromme-Rijngebied een relatief veel voorkomend verschijnsel.
Voorbeelden zijn de nog bestaande woontorens van Weerdestein,
Lunenburg, Walenburg en Natewisch. In tegenstelling tot
Duurstede, waar de defensieve functie primair stond, waren de
andere torens meer op wonen en status ingericht.
Duurstede onderging een uitgebreide gedaanteverandering toen
het in 1449 in handen kwam van de Utrechtse bisschoppen, die het
als residentie gingen gebruiken. Bisschop David van Bourgondië
(1456-1496) heeft het kasteel sterk laten uitbreiden en is de
bouwheer van de nog bestaande Bourgondische toren op de
westelijke hoek van het kasteelterrein geweest. De kop van deze
grote ronde toren wordt omgeven door een op zandstenen consoles
overkraagde en overdekte weergang. Deze ronde toren sluit aan bij
de ontwikkeling van de kasteelbouw in Frankrijk. Het beroemdste
voorbeeld is het rond 1400 gebouwde Pierrefonds bij Compiegne.
Renaud noemt als bouwmeester van Duurstede de Utrechtse
dombouwmeester Jacob van der Borch en Przilych von Kossenberch
(Renaud, 1978, p. 328-334).
Het kasteel bestond aan het eind van de vijftiende eeuw uit
een rond een binnenplaats gegroepeerde complex van gebouwen. De
oostelijke wand werd gevormd door de nog bestaande donjon. Ten
tijde van Davids jongere broer Philips, die van 1517 tot 1524 op
Duurstede resideerde, is de bovenbouw van het kasteel sterk
vernieuwd en verfraaid, maar hiervan is niets bewaard gebleven.
In 1577, aan het begin van de tachtigjarige oorlog werd het
wallenstelsel met rondelen vervangen door een moderne vesting met
vier stervormige bastions. In dezelfde tijd verloor het kasteel
door de gewijzigde politieke en kerkelijke situatie haar functie
als bisschoppelijke residentie. Getuige tekeningen van Roelant
Roghman en anderen moet vanaf het midden van de zeventiende eeuw
het verval zijn ingetreden. Begin achttiende eeuw nam het verval
zeer sterk toe, zodat Duurstede rond het midden van de
negentiende eeuw veranderd was in een 'romantische' ruïne, die
een centrale plaats in het door Zocher aangelegde stadspark zou
gaan in nemen.
In de hoek tussen de Volderstraat en de Markt ligt het complex
van de zogenaamde 'Nederhoff', die in de Bisschoppelijke tijd
functioneerde als nevenresidentie en verblijf voor gasten. Een
aantal gebouwen uit die tijd is bewaard gebleven. De
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hoogstwaarschijnlijk nog zestiende-eeuwse panden Markt 14-14a,
'De Nederhoff' en Markt 15/16 vormen de noordelijke begrenzing
van dit complex. Via een doorgang komt men vanaf de Markt op het
binnenterrein dat aan de zuidwestzijde door een nu onregelmatig
gebouwencomplex wordt afgesloten. In het meest westelijke gebouw
bevindt zich een uitzonderlijke galerij, met een naar het zuiden
geopende arcade bestaande uit zuilen van Namense steen en
Trachiet, bewaard is gebleven. De galerij is overdekt met een
samengestelde balklaag met in visgraagmotief gelegde
kinderbalken. Het complex moet in eerste helft van de zestiende
eeuw worden gedateerd. Vanaf de Volderstraat is het terrein via
de nog bestaande laatgotische hardstenen poort toegankelijk
geweest.
Aan de westzijde van het Park ligt de Wildkamp, die in 1810 als
buitenplaats in eigendom van de familie Van Bern wordt vermeld.
Het is een langhuisboerderij met aan de Singelzijde een
buitenhuisje van twee bouwlagen in empirestijl, voorzien van een
veranda met balkon op gietijzeren kolommen. Ter weerszijden van
het landhuisje zijn in nissen zeventiende-eeuwse zandstenen
tuinbeelden geplaatst.
Jacobus van Mariënhoff liet in 1869 iets noordelijk van de
Wildkamp een witgepleisterde eclectische villa bouwen,
waarschijnlijk naar ontwerp van Samuel A. van Lunteren (18131877) , die ook kasteel Sandenburg in Langbroek heeft ontworpen.
De blokvormige villa ligt samen met een bijbehorend koetshuis in
een vrij smal en diep landschapspark, dat waarschijnlijk mede
door Van Lunteren is aangelegd.
Een schoonzoon van de familie Van Mariënhoff, notaris Van
Heyst, liet de blokvormige witgepleisterde eclectische villa met
vrijstaand stalgebouw in de Muntstraat bouwen. De villa met haar
symmetrisch ingedeelde voorgevel is in de rooilijn gesitueerd.
Gezien de bijbehorende grote tuin, waartoe ook een thans
verdwenen overtuin behoorde, zou deze villa als een buitenplaats
binnen de stad beschouwd kunnen worden, een zogenaamde 'villa
urbana'. Het huis is eveneens gebouwd door Van Lunteren, die
zoals gebruikelijk ook de tuinaanleg heeft ontworpen.
Zoals we hiervoor reeds zagen werd het kasteelterrein van
Duurstede met ruïne het visuele middelpunt van de in 1852-1853
aangelegde landschappelijke aanleg op de vergraven, laatzestiende-eeuwse wallen en bastions. De binnengracht om de
kasteelplaats zelf werd zo vergraven dat de buitenzijde een
glooiende lijn zou vormen. Op de zuidoosthoek is een verbinding
met de buitengracht gecreëerd, die aan de kasteelzijde vrij smal
is, zich vervolgens verbreedt en aan beide zijde aansluit op de
buitengracht. Vanaf het kasteeleiland, in het bijzonder vanaf de
zuidelijke torenruïne gezien, functioneert het woongedeelte van
de boerderij Wildkamp als 'point de vue'. De wegen volgen de
waterpartijen en de hoogtelijnen van de vergraven bastions.
Tegelijkertijd werd door Zocher in opdracht van het stadsbestuur
ook de stadsmuur aan de wal aan de zuidoostzijde van de stad in
een wandelpark, een zogenaamde 'wandeling', veranderd. De aanleg
is in 1921 verdwenen. Bewaard bleef alleen het witgepleisterde en
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met spitsboogvensters voorziene pand Wildemansteeg 8, dat in 1880
werd gebouwd met de nevenbedoeling een 'point du vue' in deze
groenaanleg te vormen.

4.11 WONINGEN EN W0NINGBOUWC0MPLEXEN
Panden die als woonhuizen in de periode tot 1940 zijn gebouwd,
bevinden zich voornamelijk in de binnenstad van Wijk bij
Duurstede, hoewel ook langs de uitvalswegen woonbebouwing
voorkomt. Een gedeelte van de bebouwing aan de Achterstraat is
agrarisch van karakter. Deze zullen onder het hoofdstuk
Bedrijfsgebouwen worden behandeld. De woonhuizen aan de Markt, de
Peper-, Oever-, Kloosterleuter- en Veldpoortstraat hebben voor
het grootste deel op de begane grond een winkelfunctie. Deze
situatie is historisch gegroeid. De verschillende ambachtslieden
die rond 1832, en ongetwijfeld ook vroeger, hier hun werkplaats
hadden, zullen hun producten in het voorhuis hebben verkocht. De
kadastrale kaarten vanaf 1832 geven aan dat de bebouwing aan de
Singel en de uitvalswegen als de Zandweg, Hoogstraat en Prins
Hendrikweg voornamelijk dateert uit het einde van de negentiende
en de eerste helft van de twintigste eeuw. Het grootste deel van
de binnenstad kent een vrij dichte bebouwing. De meeste panden
zijn nog evenwijdig aan de straat gesitueerd. De bebouwing draagt
door de overheersende bepleistering ogenschijnlijk een
negentiende-eeuws karakter, de getrapgevelde scheimuren met
metselwerk van groot formaat rode baksteen duiden op een
aanmerkelijk hogere ouderdom. De aanwezigheid van een groot
aantal huizen met samengestelde balklagen met gotische
sleutelstukken wijst op een verhoogde bouwactiviteit in de eerste
helft van de zestiende eeuw, wat door recent bouwhistorisch
onderzoek van diverse panden in de Peperstraat en Volderstraat
wordt bevestigd. Dat panden ook uit de vijftiende eeuw kunnen
dateren, blijkt uit de dendrochronologische datering van de kap
van het pand Markt 11 uit 1471.
Het woonhuis manifesteert zich als onderdeel van een gevelwand
door middel van zijn voorgevel. Van wezenlijk belang zijn echter
ook bouwmassa, verdiepingshoogte, plattegrond en constructie. Er
is voor gekozen de objecten typologisch naar bouwmassa in te
delen. De panden in een gevelwand zijn te verdelen in diepe
huizen met de nokrichting haaks op de straatwand, zowel één- als
tweebeukig, dwarse huizen met de nog evenwijdig aan de
straatwand, eveneens één- en tweebeukig, vierkante huizen en
huizen met een T- en een L-vormige plattegrond. Verder
onderscheiden we éénlaags- en meerlaagspanden.
Het dwarse huis van één bouwlaag
Dwarse huizen van één bouwlaag komen vooral in de Volder- en
Muntstraat voor. Ze zijn veelal klein en hebben vaak dienst
gedaan als woningen voor ambachtslieden, waarbij soms het
woonhuis en de werkplaats onder een kap zijn gebracht. Er zijn
zowel smalle als brede panden aan te wijzen. Het pand Muntstraat
2a bezit vijf traveeën met in het midden de ingang. Het pand
Muntstraat 5-7 kent nog een toevoeging in de vorm van een
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werkplaats, die door middel van getoogde dubbele schuurdeuren
toegankelijk is.
Het dwarse huis van twee bouwlagen
Een groot aantal panden in Wijk bij Duurstede heeft twee
bouwlagen onder een zadeldak tussen gemeenschappelijke
scheimuren. Vooral aan de Dijk-, Peperstraat en Markt vindt men
deze panden. Hiervan is recentelijk Dijkstraat 6, dat als
voorbeeld zeer representatief voor dit type is, bouwhistorisch
onderzocht. Het pand van twee bouwlagen kenmerkt zich door een
onderkeidering van het linkerdeel en een vrij steile kap tussen
bakstenen scheimuren. Het pand bezit verdieping- en zoldervloeren
van moer- en kinderbinten die voorzien zijn van consoles met
renaissance-profilering. De kelder is door middel van een haaks
tongewelf overkluisd. Aan de hand van de originele kapconstructie
en verschillende details is het mogelijk de bouwtijd rond 15751585 te plaatsen. Bij de bouw van het pand verhoogde men de
rechterscheimuur, waaruit blijkt dat het pand Dijkstraat 4, dat
tot hetzelfde type kan worden gerekend, een oudere oorsprong
heeft.
In serie gebouwde huizen met één of meer bouwlagen
Deze groep betreft veelal arbeiderswoningen, maar ook het complex
herenhuizen Muntstraat 21-25. Dit in de gevelwand gesitueerde
forse blok bestaande uit drie herenhuizen van twee bouwlagen
onder een schilddak, is gepleisterd en voorzien van Empiredecoratie. De voorgevel is geleed door een centrale middenpartij
met portiek en zijrisalieten. De huizen werden in 1834 door
burgemeester Mariënhoff als investeringsproject gebouwd. Verderop
in de Muntstraat vinden we diverse voorbeelden van
éénlaagsbebouwing onder zadeldak, waarvan de verschillende
woningen een breedte hebben van een ingang en één venster. Ook
Langs de Wal kent enkele reeksen van dergelijke kleine
woningcomplexen. Specifieke blokken arbeiderswoningen vinden we
aan de Singel en aan de Volderstraat. Langs de Zandweg vinden we
een complex bestaande uit meerdere blokken middenstandswoningen,
die gekenmerkt worden door afwisseling in bouwmassa's en in
plaatsing van vensters en ingangspartijen. In de jaren dertig
verrees aan de overzijde van de Zandweg een reeks van dubbele
middenstandswoningen onder haakse zadeldaken met ruim bemeten
tuinen. Uitzonderlijk is de situering van de vrijstaande
arbeiderswoningen aan de voet van de Lekdijk, die de eigenaar van
de steenfabriek De Bosscherwaard in 1926 liet bouwen. Aan
weerszijden van een middenpad vinden we eenvoudige huisjes van
één bouwlaag onder zadeldaken, waarachter schuurtjes met stalling
voor kleinvee.
Het dwarse tweebeukige huis
Voorbeelden van huizen met twee evenwijdige dwarsgeplaatste
vleugels van twee bouwlagen zijn in Wijk bij Duurstede: 'De
Nederhof', Markt 14, 'Amstelwijk', Munstraat 42, Volderstraat 37,
Kloosterleuterstraat 27-29, Oeverstraat 32 en Muntstraat 16-18.
Bij verschillende panden deelt een centrale middengang de
plattegrond in tweeën. Bij Volderstraat 37 bijvoorbeeld is dit
ook het geval, maar de balklagen van de verdieping maken
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duidelijk dat het pand een ingewikkelde bouwgeschiedenis heeft.
Het voorste deel bezit samengestelde balklagen waarvan die in het
noordelijke deel voorzien zijn van consoles met
renaissanceprofilering, wat op een datering in de eerste helft
van de zeventiende eeuw duidt. Het achterhuis bezit enkelvoudige
balklagen en is jonger. Het zuidelijke deel van het voorhuis is
onderkelderd, maar de vierkante plattegrond correspondeert niet
met de trapeziumvormige plattegrond van de opstand. Het is
waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met twee naast elkaar
gelegen huizen, die samen zijn getrokken en vervolgens naar
achteren zijn vergroot.
Naast deze vorm komen in Wijk bij Duurstede ook panden voor,
waarvan het voorste blok is voorzien van twee bouwlagen en een
zadeldak tussen bakstenen topgevels en een achterhuis van één
bouwlaag onder een lessenaarsdak, dat veelal van jongere datum
is. Een voorbeeld is het pand Markt 11, dat recentelijk
dendrochronologisch is 'gedateerd op het jaar 1471. Het was in de
zestiende eeuw in het bezit van een van de kanuniken van het
kapittel van Wijk bij Duurstede.
Het dwarse huis met kamer en haaksgeplaatste achterbouv
Dit zijn huizen met een veelal even hoge, haakse aanbouw aan de
achterzijde, waardoor de plattegrond dieper dan breed is, en de
balklaag aan de achterzijde een kwartslag is gedraaid. Een
voorbeeld hiervan is Peperstraat 8, een pand dat in 1973
bouwhistorisch is onderzocht. Het bestaat uit drie bouwblokken
waarvan twee met de nokken evenwijdig aan de Peperstraat en een
achterbouw met de nok haaks op de bebouwing langs de straat. Het
linkerdeel langs de straat bezit, evenals de achterbouw, een
verdieping, terwijl het rechterdeel bestaat uit slechts een half
verzonken kelder met opkamer en derhalve minder hoog dan de rest
is. Het gebouw dateert oorspronkelijk uit de vijftiende eeuw, en
kreeg in de eerste helft van de zestiende eeuw zijn tegenwoordige
bouwvolume.
Ook verderop in de Peperstraat (nr. 40) vinden we een
dergelijk voorbeeld van een dwarshuis met lagere kameraanbouw,
terwijl het pand Peperstraat 7, 9, 11, voordat het in 1933 haar
tegenwoordige uiterlijk kreeg, ook uit een dwarshuis met lage
zijkamer bestond.
Het diepe huis
Bij dit type staat de nok van de kap loodrecht op de voorgevel en
de rechthoekige plattegrond van het huis is vrij diep. De
balklaag ligt doorgaans evenwijdig aan de voorgevel. In Wijk bij
Duurstede komen deze panden vooral voor aan de Peperstraat, een
straat die zich kenmerkt door een zeer dichte bebouwing met
afwisselend dwarse huizen en diepe huizen. Goede voorbeelden zijn
Peperstraat 15 en het iets bredere Peperstraat 19, die beide,
getuige de sleutelstukken onder de balklagen, in het tweede kwart
van de zestiende eeuw zijn te plaatsen.
Diepe huizen met zijkamer
Het pand Oeverstraat 16 bestaat uit een breder rechterdeel onder
zadeldak met gepleisterde geveltop met links een evenwijdige
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smallere vleugel onder een schilddak. Het rechterdeel heeft
afwijkende verdiepingshoogten.
De villas Muntstraat 38 en Singel 2 zijn reeds behandeld onder
4.10.

4.12 BOERDERIJEN
De boerderijen in de gemeente Wijk bij Duurstede zijn meestal aan
de kop van kavels gesitueerd. Het woongedeelte ligt aan de weg en
het bedrij fsgedeelte naar de landbouwgronden gekeerd.
Boerderijen zijn bijzondere gebouwen omdat ze zowel woon-,
stal- en tasfunctie onder een dak verenigen. Op het erf staan
veelal - functioneel gegroepeerd - verschillende bijgebouwen als
kapbergen, varkenshokken, wagenbergingen, zomerhuizen en
boenstoepen of boenhokken, deze laatste bij de veeteeltbedrijven.
Uit grootte, materiaalgebruik, plattegrond, situering van
vensters en deuren en detaillering is de ontwikkeling van de
bedrij fsvoering en de behoefte van de gebruikers aan
representativiteit te herleiden.
De boerderijen hebben in het algemeen een skelet van
ankerbalkgebinten en zijn meestal driebeukig. In deze driebeukige
ruimte is de middenbeuk als deel in gebruik (middendeel of de
middenlangsdeel). De zolder doet dienst als opslag voor het hooi.
In tegenstelling tot ontwikkelingen in Oost-Nederland moet er
reeds vroeg door middel van een brandmuur een scheiding tussen
woon- en bedrij fsgedeelte zijn aangebracht. In de hoofdbeuk vond
het wonen plaats terwijl de nevenruimten met een lagere
verdiepingshoogte gebruikt werden als ruimten voor slapen,
berging en een deel van de werkzaamheden.
Een dergelijke boerderij moet het woon- en bedrij fsgedeelte
onder een doorlopend dak op rechthoekige plattegrond, noemt men
een langhuisboerderij of middellangsdeelboerderij. De deel
bevindt zich in de hoofdbeuk en is aan de achterzijde
toegankelijk via grote schuurdeuren. Het vee werd op zogenaamde
'Hollandse wijze' (met de koppen naar de deel gericht)
aangebonden, waardoor de voergoten aan weerszijden van de deel
zijn gesitueerd. Het merendeel van de boerderijen in de gemeente
Wijk bij Duustede behoort tot dit zogenaamde 'voerdeeltype'.
Voor de berging en de koeling van zuivelprodukten bouwde men
kelders, die vanwege de hoge grondwaterstand slechts gedeeltelijk
konden worden verzonken. Soms werden ze door gewelven overkluisd.
De ruimte boven de kelder noemt men de opkamer.
Langhuisboerderij en
De langhuisboerderijen in Wijk bij Duurstede dateren vrijwel alle
uit de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de
twintigste eeuw. Interessante voorbeelden zijn 'Voorwijk',
Zandweg 182, 'Bouwlust' aan de Singel uit 1895 en 'De Steenoven'
aan de Lekdijk-Oost. Vooral de kleinere boerderijen zijn als
langhuisboerderijen uitgevoerd. Voorbeelden zijn 'De Nachtegaal'
aan de Prins Hendriklaan, Van Lynden van Sandenburgweg 1,
Lekdijk-West 41 en Lekdijk-West 43-53.
Juist de langhuisboerderij bleef in de jaren twintig en
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dertig van onze eeuw toen men zocht naar rationelere
boerderijvormen het boerderijtype bij uitstek. We zien dat het
achterhuis vaak breder is dan het voorhuis. Dit voorhuis sluit
aan bij de middenstandswoningen uit die tijd. Voorbeelden zijn
Landscheidingsweg 9 en Lekdijk-West 52.
Dwarshuisboederij en
Behoefte aan meer wooncomfort had tot gevolg dat men in het
woongedeelte de ruimte in de zijbeuken vergrootte tot zijkamers
met redelijke verdiepingshoogte. Hiertoe werden de zijmuur of
zijmuren verhoogd, terwijl het woongedeelte in de breedte werd
uitgebreid. Zo ontstond een hallehuis met L- of T-vormige
plattegrond. Het eerste duidt men aan met de term krukhuis, het
tweede met de term dwarshuis of T-boerderij. De nok van het
woongedeelte komt als gevolg hiervan haaks op de nok van het
veelal smallere bedrij fsgedeelte te staan. Vanaf de achttiende
eeuw voegde men een mezzanino-verdieping toe, waardoor er een
grote zolder ontstond die als zaadzolder kon worden gebruikt.
Door deze verhoging rees de nok van het woongedeelte boven die
van het bedrij fsgedeelte uit. Bijzonder in het woongedeelte werd
de houten gebintconstructie door dragende muren met de daarop
rustende enkelvoudige balklaag. Bij de indeling van het
woongedeelte van de dwarshuisboerderij ging men steeds meer op de
stedelijke bouwkunst richten.
Wijk bij Duurstede kent geen krukhuisboerderijen, wel
dwarshuisboerderijen, waarvan een aantal binnen het stadje aan de
Achterstraat is gesitueerd. De oudste dwarshuisboerderij van Wijk
is de in de rooilijn gesitueerde stadsboerderij Achterstraat 18.
Deze dwarshuisboerderij bezit een voorhuis van één bouwlaag, is
gedeeltelijk onderkelderd en voorzien van een hoge borstwering
met eiken kap. Het pand wordt gedekt door een afgewolfd rieten
zadeldak. Links bevindt zich een kelder, die door een tongewelf
evenwijdig aan de straat is overkluisd. De opkamer heeft
oorspronkelijk als kaaskamer gefunctioneerd. Het rechterdeel is
waarschijnlijk in de achttiende eeuw voorzien van een middengang
met aan weerszijden een kamer. Het voorhuis bezit moer- en
kinderbalken met sleutelstukken. Wellicht heeft men om
constructieve problemen te voorkomen de middelste moerbalk aan de
straatzijde voorzien van een in die tijd reeds in onbruik geraakt
korbeelstel. Niet duidelijk is waarom men voor een gebouw met
relatief beperkte afmetingen heeft gekozen voor een gordingkap
met een kapgebintconstructie bestaande uit drie op elkaar
gestapelde gebinten. Een mogelijk uit de bouwtijd daterende
spiltrap tegen de achterwand, verzorgt het horizontale verkeer in
het voorhuis. Het achterhuis, dat we jonger mogen dateren, had
een gelijke breedte als het voorhuis en was door
ankerbalkgebinten in drie traveeën verdeeld. Mede vanwege de
afwijkende constructies is op ons verzoek de kap van het woonhuis
dendrochronologisch onderzocht. Het leverde een opzienbarende
datering op: 1495, waarmee deze stadsboerderij niet alleen de
oudst bekende boerderij van Wijk bij Duurstede is, maar ook van
Nederland.
Van twee andere, binnen de stad gelegen dwarshuisboerderijen,
Achterstraat 38-42 en Achterstraat 44, zijn de oorspronkelijke
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voorhuizen bewaard gebleven. Ze dateren beide uit de negentiende
eeuw. Achterstraat 44 bezat een symmetrische indeling terwijl
Achterstraat 38-40, dat in drie woningen is verdeeld, min of meer
gegroeide plattegrond kent.
De oudste boerderij buiten de stad is 'Rijningen' aan de voet van
de Rijndijk. Bij de boerderij is het voorhuis niet zoals
gebruikelijk evenwijdig aan de dijk gesitueerd, maar juist haaks
op de Rijndijk. Het voorhuis bezit een lage verdieping. Een
datering in de tweede helft van de zeventiende eeuw is
aannemelijk. Het waarschijnlijk jongere driebeukige achterhuis is
driebeukig en bezit een gebintconstructie met ankerbalken en een
dakstoel. De boerderij kende een omgrachting waarvan tot circa
1950 de resten aan de oostzijde van de boerderij waren aan te
wijzen.
In tegenstelling tot Rijningen hebben de andere
dwarshuisboerderijen verdiepingloze voorhuizen met evenwijdige
kappen. Een voorbeeld is de gepleisterde dwarshuisboerderij 'De
Kleine Melkweg', Langbroekseweg 2-4, die waarschijnlijk uit de
eerste helft van de 19e eeuw dateert. Iets jonger is Lekdijk-West
32, in 1857 gebouwd door de grootgondbezitter jhr. Beeck Calkoen.
De dwarshuisboerderijen Wijkersloot 17 en 23 dateren uit het
laatste kwart van de 19e eeuw, evenals de boerderij Rijndijk 4.
De boerderijen Van Lynden van Sandenburglaan 7, die een voorhuis
met mansardekap heeft, en Rijndijk 4 zijn de jongste in de reeks.
Bij de grote boerderijen zien we dat de achterhuizen
verdubbeld zijn en de voorhuizen een imposanter uiterlijk
krijgen. De Adrianahoeve aan de Graaf van Lynden van
Sandenburgweg 3 is gebouwd in 1914 naar ontwerp van de architect
M.J. Denekamp te Tiel voor de familie Heiligenberg, die haar
boerderij aan de Achterstraat om praktische redenen verruilde
voor deze forse nieuwbouw. De boerderij bestaat uit een
monumentaal voorhuis en een breed achterhuis gedekt door een
drietal kappen. Een ouder voorbeeld is de boerderij 'Vogelpoel',
Wijkersloot 7. Op het omgrachte terrein ligt een complex
bestaande uit een voorhuis met verdieping, waarvan de nok haaks
op de Wijkersloot is gesitueerd met aansluitend een achterhuis
onder een mansarde- en zadeldak. Het linkerdeel van het voorhuis
is symmetrisch ingedeeld waarbij de ingang is voorzien van een
iets naar voren springend torentje van drie bouwlagen met spits.
Dit opmerkelijke detail vinden we ook bij de boerderij 'De Engh'.
Deze voor het Utrechtse rivierengebied uitzonderlijke boerderij
aan de Middelweg is te beschouwen als een ideale overgangsvorm
tussen een langhuisboerderij en een dwarshuisboerderij. Deze
negentiende-eeuwse boerderij die op omgracht terrein is gelegen,
bestaat uit een bouwlaag met een mezzanino-etage ondereen omgaand
pannen schilddak met zakgoot. De boerderij is met het
schuurgedeelte naar de Middelweg gekeerd en heeft een zeer
representatief woongedeelte waarvan de ingang zich in de
linkerzijgevel bevindt. Evenals 'Vogelpoel' bezit 'De Engh' aan
achterzijde een toren.
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4.13 BEDRIJFSGEBOUWEN
Wijk bij Duurstede kende in het verleden een viertal windmolens
met bedrij fsfunctie, waarvan alleen de windmolen Rijn en Lek
bewaard is gebleven. Deze walmolen is een ronde stellingmolen en
heeft een vlucht van 24 meter. De onderbouw is hiervoor reeds
besproken. In 1659 werd op de iets verlaagde toren een ronde
stellingmolen gebouwd. De molen is toegankelijk via een trap in
de aangebouwde schuur. Inwendig bezit de molen een maalstoel,
terwijl ze oorspronkelijk een inrichting voor het malen van
eikenschors ten behoeve van de runwinning bevatte.
Aan weerszijden van de Prins Hendrikstraat was tot 1989 het
complex van de houtzagerij 'De Zonnewijzer' van de Fa. van
Amerongen gelegen. Het complex was aan de achterzijde aan de
Kromme Rijn gesitueerd en werd van 1802 tot 1912 door een
windmolen gedreven. In 1989 sloopte men de bedrijfsgebouwen van
dit zeer fraai gelegen complex en dempte men de kolk waarin het
hout werd gewaterd. Bewaard bleven slechts een sterk verbouwde
personeelswoning en de aan de overzijde van de weg gelegen
monumentale gepleisterde directeursvilla uit het derde kwart van
de negentiende eeuw met een latere uitbreiding waarin het kantoor
was ondergebracht.
Het pand Muntstraat 5-7 was de woning en werkplaats van de
schilder Van Nijendaal. De rechts gelegen werkplaats is
toegankelijk via een dubbele schuurdeur.
Aan de Mazijk staat een pand van twee bouwlagen onder een
mansardedak dat een mandevlechterswerkplaats herbergde. Op de
verdieping werd waarschijnlijk de voorraad opgeslagen.
Aan het einde van de Volderstraat en met de achterzijde
grenzend aan de Kromme Rijn bevindt zich een wasserij complex, dat
in ieder geval vanaf 1832 voor dat doel werd gebruikt. De
wachterswoning, wasserijgebouw, strijkerij en mangelkamer dateren
van na de eeuwwisseling.
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5 INVENTARISATIE VAN BOUWKUNDIGE OBJECTEN

5.1. TOELICHTING
Per object zijn diverse gegevens vermeld, waaronder
identificerende, historische en technische, alsmede een
omschrijving, een categorie-indeling en een motivering waarom het
object in de inventarisatie is opgenomen.
De motivering is verwoord volgens standaard-formuleringen. De
erbij vermelde cijfers geven de mate aan waarin een en ander van
belang is (aflopend van 1 tot 5, van zeer groot tot niet).
De indeling van de waarde
loopt in feite vooruit op
het reeds nu maken van zo
op behoudskwesties en ter
monumentenbele id.

in categorieën (aflopend van 1 tot 3)
de selectie-fase. Er is gekozen voor
'n indeling om snel te kunnen inspelen
stimulering van een gemeentelijk

De categorie-indeling is als volgt:
1: zeer waardevol op gemeentelijk niveau; van monumentale
betekenis;
2: waardevol op gemeentelijk niveau; van beeldbepalende
betekenis;
3: van enige waarde op gemeentelijk niveau; van
beeldondersteunende betekenis.
Omtrent de zeldzaamheid van het object is nog geen uitspraak
gedaan, wél omtrent de gaafheid. Met gaafheid is aangeduid in
hoeverre een object zich nog in de originele toestand bevindt.
De volgende onderverdeling is naar type gaafheid is gemaakt:
- gaafheid wat betreft de directe omgeving;
- gaafheid wat betreft de hoofdvorm;
- gaafheid wat betreft de detaillering.
Afkortingen
Inventar. = inventarisatie
Bijz. gebied •= gebied met bijzondere waarden
Bouwk. staat = bouwkundige staat
Bouwj. = bouwj aar
Bouwj. verb. - datum verbouwing
Oorspronk. functie - oorspronkelijke functie
Vindplaats bouwtek. - vindplaats bouwtekeningen
Foto neg. nummer •= fotonegatief nummer
GA. . . .•= gemeentearchief
HK..- Historische Kring
Omschrijving
Over het algemeen spreken de omschrijvingen voor zich. Dit geldt
ook voor de meeste afkortingen als 'beg. gr.' voor 'begane grond'
en 'verd.' voor 'verdieping'. Indien geen aanduiding wordt
gegeven van de indeling van de gevel, kan worden aangenomen dat
deze per verdieping van links naar rechts wordt beschreven.
Horizontale geveldelen volgen na de beschrijving van elke
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bouwlaag. Bijvoorbeeld: 'In gevelwand, met nok haaks op straat
gelegen tweelaags pand onder zadeldak. Voorgevel: beg.gr.: deur;
venster; venster; venster met eronder kelderlicht; waterlijst;
zolder: Palladiaans venster; bewerkte windveer met makelaar.' In
deze omschrijving wordt eerst de situering en hoogte van de
bouwmassa met dakvorm en nokrichting gegeven. Daarna komt de
indeling van de voorgevel aan de orde: eerst de begane grond van
links naar rechts, daarna de waterlijst, die de begane grond over
de gehele breedte afsluit. Na de vensterindeling van de zolder
volgt dan de gevelafsluiting in de vorm van een windveer.
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