
Programma Open Monumentendag
Zaterdag 10 september 2022 Culemborg

Route buiten het centrum Route binnen het centrum

Turkse moskee Imami-Azam;
Rietveldseweg 4

1

De locomotiefl oods is in 1868 
gebouwd en werd door de meu-
belfabriek Gelderland in 1937 in 
gebruik genomen. Nu wacht het 
pand op een nieuwe bestemming. 
Gemeentelijk monument.

De locomotiefl oods is in 1868 

2
Galerie de Vier Heemskinderen, 
bijzonder door de 17e eeuwse 
gevelstenen, was voorheen een 
artsenpraktijkruimte. Ook dit jaar artsenpraktijkruimte. Ook dit jaar 
is er een prachtige expositie pas-is er een prachtige expositie pas-
send bij het jaarthema “Op reis”.  send bij het jaarthema “Op reis”.  
Gemeentelijk monument.

6

Museum het Elisabeth Weeshuis Museum het Elisabeth Weeshuis 
is in 1560 gebouwd als weeshuis, is in 1560 gebouwd als weeshuis, 
een functie die tot 1954 werd 
behouden. De oudheidkamer 
werd uitgebreid tot museum en werd uitgebreid tot museum en 
het afgelopen jaar fors verbouwd het afgelopen jaar fors verbouwd 
in combinatie met de bibliotheek. in combinatie met de bibliotheek. 
Rijksmonument.

7

Fransche School; gebouwd in 
1846, door stadsarchitect Cornelis 
Sillevis. Het werd gebouwd als 
stadsarmenschool met vloedvrij 
lokaal, waarbij de Culemborgers 
een veilige toevlucht konden 
vinden. Vele functies kende het 
gebouw; sinds 1981 is het pand het 
grootste theater van Culemborg.  
Rijksmonument.

10

Acht Zaligheden; het gebouwtje Acht Zaligheden; het gebouwtje 
in Chaletstijl werd in 1899 ge-in Chaletstijl werd in 1899 ge-
bouwd als toiletgebouw voor het bouwd als toiletgebouw voor het 
kleinseminarie. In 2003 kreeg het kleinseminarie. In 2003 kreeg het 
de nieuwe functie van tentoon-de nieuwe functie van tentoon-
stellingsruimte, de kleinste galerie stellingsruimte, de kleinste galerie 
van Culemborg. Gemeentelijk van Culemborg. Gemeentelijk 
monument.monument.

16

Molen Johanna; ronde gemetsel-
de voormalige korenmolen, type 
‘grondzeiler’, gebouwd in 1878.  
Rijksmonument.

23

De Vishal dateert uit 1788. Tot 
1940 vond hier de visafslag plaats. 
Inmiddels is het al jaren in gebruik 
als verkoopruimte van antiek en 
curiosa.  Rijksmonument.

11

Watertoren; in 1910 ontworpen 
door Visser & Smit Hanab en  
heeft een hoogte van 35 meter 
met twee waterreservoirs van 
200 m3. Sinds 2005 is de water-
toren buiten gebruik.

25

Stadsboerderij Caetshage; ligt 
op een terrein waar al in de 12e

eeuw de vroegste Culemborgse 
bebouwing stond. Opgravingen 
laten zien dat er door de eeuwen 
heen veel gebeurd is.

26

25

26

Synagoge; gebouwd in de stijl Synagoge; gebouwd in de stijl 
van de Willem II gotiek, ook weer  van de Willem II gotiek, ook weer  
door Cornelis Sillevis in 1868. In door Cornelis Sillevis in 1868. In 
1949 is het gebouw overgegaan 1949 is het gebouw overgegaan 
naar de leden van de Nederlands naar de leden van de Nederlands 
Gereformeerde Kerk. Gereformeerde Kerk. 
Rijksmonument.Rijksmonument.

17

Werk aan het Spoel; dateert in 
eerste aanleg uit 1794. In 1815 
werd het bij de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie getrokken en tussen 
1876 en 1879 werden de diverse 
bijbehorende gebouwen en aard-
werken opgetrokken. In 2011 kreeg 
het complex nieuwe functies, 
waarbij cultuur voorop staat. 
Rijksmonument.

24
Met de in 1868 opgeleverde oude 
spoorbrug schreef Culemborg 
geschiedenis; bijna tot de afbraak 
in 1982 was het de grootste spoor-
brug van Europa. Het bewaarde 
deel herinnert aan deze geschie-
denis. Lees ook het bijbehorende 
gedicht op de sokkel.

12

Binnenpoort; de enig overgeble-Binnenpoort; de enig overgeble-
ven stadspoort van Culemborg ven stadspoort van Culemborg 
is uit 1318 en verhoogd in 1557. is uit 1318 en verhoogd in 1557. 
In een nis aan de stadszijde een In een nis aan de stadszijde een 
beeld van de H. Barbara van de beeld van de H. Barbara van de 
hand van Mari Andriessen. hand van Mari Andriessen. 
De poort is heden in gebruik als De poort is heden in gebruik als 
atelier van kunstenaar Rop Philippi. atelier van kunstenaar Rop Philippi. 
Rijksmonument.Rijksmonument.

18

R.K. Barbarakerk is een kerk met 
neogotische en neorenaissance 
elementen uit 1884 naar ontwerp 
van architect P.J.  van Genk.  
Gemeentelijk monument.

20

Kasteeltuin; waar van ongeveer 
1270 tot 1672 zich het trotse 
kasteel verhief, bevindt zich nu 
onder andere een romantische 19e 

eeuwse tuin en een fruitschuur, 
waar het museum De Groene 
Schuur is gevestigd en opslag van 
archeologica. Rijksmonument.

13

Grote of Barbarakerk; de oudste 
kerk van Culemborg, rond 1280 
gebouwd als kapel en zo’n 30 jaar 
later verheven tot parochiekerk. 
De gotische kruisbasiliek uit de 15e 
eeuw werd in 1515 vergroot door 
Elisabeth van Culemborg. De kerk 
ging in 1578 over in protestantse 
handen. Naast de eredienst wordt 
het gebouw veel benut voor 
tentoonstellingen en muziek-
uitvoeringen. Rijksmonument.

Grote of Barbarakerk; de oudste 

21

De Kapel was van het kleinsemi-De Kapel was van het kleinsemi-
narie, door brand verwoest en narie, door brand verwoest en 
waar nu het stadskantoor staat. waar nu het stadskantoor staat. 
De afgelopen 2 jaar is het pand De afgelopen 2 jaar is het pand 
getransformeerd tot een luxueus getransformeerd tot een luxueus 
appartementencomplex.appartementencomplex.

De Kapel was van het kleinsemi-De Kapel was van het kleinsemi-

15

Stadhuis; Rombout Keldermans 
II bouwde in 1534 in de stijl van 
de Brabantse gotiek het stad-
huis, waartoe rond 1530 geld 
werd geleend door Anthonie van 
Lalaing en Elisabeth van Culem-
borg. Begin 2012 is het stadhuis 
na een grondige verbouwing met 
een bredere functie als ‘Huis van 
de Stad’ in gebruik genomen. 
Rijksmonument.

22

Lutherse Kerk; een sober ogende Lutherse Kerk; een sober ogende 
vroege neogotische zaalkerk uit vroege neogotische zaalkerk uit 
1839 met passende decoraties zo-1839 met passende decoraties zo-
als Lutherrozen en een zwaan op als Lutherrozen en een zwaan op 
de klokkenstoel. Rijksmonument.de klokkenstoel. Rijksmonument.

8

Kapel om het graf van Pater 
Matthias Wolff. In 1957 werd deze 
missionaris op zijn 100ste sterfdag 
door zusters van zijn congregatie 
met deze kapel geëerd. Het graf is 
inmiddels geruimd

14Van Riebeeckhuis uit de 17e eeuw  eeuw 
is beroemd als het geboortehuis is beroemd als het geboortehuis 
van Jan van Riebeeck, de bekend-van Jan van Riebeeck, de bekend-
ste Culemborger ooit. Sinds 2011 is ste Culemborger ooit. Sinds 2011 is 
het een aan hem gewijd museum. het een aan hem gewijd museum. 
Interessant is de kruidentuin 
welke achter het pand gelegen is. welke achter het pand gelegen is. 
Rijksmonument.

Van Riebeeckhuis uit de 17

9

De Oud-Katholieke Kerk, gewijd 
aan de heilige Barbara en Anto-
nius, is gebouwd in 1836 en een 
voorbeeld van vroege neogotiek. 
Rijksmonument.

4

Molen de Hoop is een ronde 
stenen stellingkorenmolen uit 
1853. De molen is onder andere 
in 1993 grondig gerestaureerd. 
Rijksmonument.

5

Caffaigne; middeleeuws pand Caffaigne; middeleeuws pand 
dat zijn naam ontleend aan het dat zijn naam ontleend aan het 
Latijnse ‘caffagium’ =  belasting-Latijnse ‘caffagium’ =  belasting-
kantoor. Thans is hier gevestigd kantoor. Thans is hier gevestigd 
Brons & partners, landschaps-Brons & partners, landschaps-
architecten. Rijksmonument.architecten. Rijksmonument.

Caffaigne; middeleeuws pand Caffaigne; middeleeuws pand 

19
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De oude smederij met vroeg 17e 

eeuwse gevel heeft een heel lange 
geschiedenis; het pand herbergt 
nog delen van het Jeruzalem-
klooster. De smederij wordt nog 
wel als zodanig gebruikt, maar 
dan ter wille van de kunst van 
Henny van der Meer. De grote ver-
trekken bieden verder veel ruimte 
aan de schilderijen van John 
Sikking. Rijksmonument.
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Tijd schema Open Monumenten dag Culemborg 2022: De Gezonde Stad.

Nr plattegrond Tuin 21 21 20 4 17 8 22 7 6 9 13 5 23 Achter 11

Locatie Markt / Vmarkt Tuin Grote Kerk Grote of Barbara Kerk RK Kerk Oud Katholieke Kerk Synagoge Lutherse Kerk Stadhuis Weeshuis Vierheems Jan van Riebeeckhuis Kasteeltuin Molen de Hoop Molen Johanna Pakhuis vol Verhalen

Tijd
Doorlopend Historische markt Optredens Lek&Licht Fotoexpositie Muziekprogramma Kostbare stukken / 

Koffie&Thee in de tuin Rondleiding TIP BGG/Kelder Museum/Tuin/Plein Expositie 
Dokters/Doctoren Museum/Kruidentuin

Verhalen, zelf graven, 
megapuzzel, verkleden, 

museum
Rondleiding/winkel Rondleiding

Workshop Griete de 
beurzensnijder kosten 7 

Euro per kind
Kamerkoor Ad 

Parnassum Tilburg o.l.v. 
A. Zielhorst

Start Markt Kerk open
Kamerkoor Ad 

Parnassum Tilburg o.l.v. 
A. Zielhorst

Kerk open Kerk open Kerk open Expositie Open Open Molen Open Molen Open Pakhuis Open

Kamerkoor Ad 
Parnassum Tilburg o.l.v. 

A. Zielhorst

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Kamerkoor Ad 
Parnassum Tilburg o.l.v. 

A. Zielhorst
TIP Open

Stadswandeling start 
plein max 24 personen 

vooraf reserveren 
Kasteeltuin Open

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Kamerkoor Ad 
Parnassum Tilburg o.l.v. 

A. Zielhorst

Optreden Surpluus, 
Koloniale verleden

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Kamerkoor Ad 
Parnassum Tilburg o.l.v. 

A. Zielhorst

Rondleiding Stadhuis,  
let op vooraf  

aanmelden via mail
Museum Open

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Kamerkoor Ad 
Parnassum Tilburg o.l.v. 

A. Zielhorst

Mail: 
marianne.bakker3@gma

il.com

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Muzikale Monumenten 
Tiels Madrigaal Koor

Kerkorgel bespeeld door 
Ben Holtkamp

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Optreden Surpluus, 
Koloniale verleden

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Muzikale Monumenten 
Koor Ad Parnassum

Kerkorgel bespeeld door 
Ben Holtkamp

Rondleiding Stadhuis,  
let op vooraf  

aanmelden via mail

Stadswandeling start 
plein max 24 personen  

vooraf reserveren

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Mail: 
marianne.bakker3@gma

il.com

Optreden Surpluus, 
Koloniale verleden

KUCU voorstelling Twee 
oude vrouwtjes

Muzikale Monumenten  
Koor Otherwise

Kerkorgel bespeeld door 
Ben Holtkamp Pakhuis gesloten

Einde Historische Markt Muzikale Monumenten 
Koor The Happening Kerk gesloten Kerk gesloten Kerk gesloten Optreden Surpluus, 

Koloniale verleden Molen gesloten

Molen gesloten

Kerk Gesloten Kerk gesloten TIP gesloten Museum gesloten Expositie gesloten Kasteeltuin gesloten

Zondag ook open Zondag ook open Zondag ook open Zondag ook open Tip zondag van 12.00 
tot 16.00 uur open

Museum zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Expositie zondag open 
van 13.00 tot 17.00 uur

Ook op Zondag! Zelfde 
tijden.

12.30 uur

13.00 uur

Stadswandeling 
Reserveren via: 

https://www.openmonu
mentendag.nl/activiteit
/historisch-culemborg-

met-een-stadsgids/

13.30 uur

14.00 uur

Heilige huisjes route

09.30 uur

Opmerking:

14.30 uur

15.00 uur

15.30 uur

16.00 uur

17.00 uur

16,30 uur

11.00 uur

10.30 uur

10.00 uur

11.30 uur

12.00 uur


