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Bezienswaardigheden 
 
Culemborg en de omliggende gemeenten in het rivierenlandgebied, hebben een groen 
landschap met een oude cultuurhistorie.  
 
Culemborg is een eigentijdse, levendige Gelderse stad met een rijke historie. De naam 
Culemborg komt al vanaf 1281 in de archieven voor. De stad is ontstaan op een kruising 
van de oeverwallen van het riviertje de Meer en de Lek. De stad heeft een mooie en gaaf 
bewaard gebleven oude binnenstad in een prachtig groene omgeving en wordt wel de 
"De poort tot de Betuwe" genoemd. De stad kent een rijke en bewogen historie. De 
talloze monumenten, groot en klein, getuigen tot op de dag van vandaag van die 
geschiedenis.  
 
De vele bezienswaardigheden trekken ook veel toeristen. Toerisme is belangrijk voor 
onze gemeente. 
 
De Binnenpoorttoren en het Stadhuis zijn aangelicht. In de Lichtvisie Binnenstad 
Culemborg (2008) zijn de objecten beschreven die in aanmerking komen voor aanlichten. 
Het aanlichten kan een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke binnenstad om er te 
verblijven en te wonen. 
 

 
Foto: Stadspoort goed gericht aangelicht. Door de Gemeenteraad aangewezen als object dat 
aangelicht moet worden evenals het Stadhuis.  
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Beleid 
De gemeente Culemborg wil monumenten, molens, kerken e.d. niet vanzelfsprekend 
verlicht hebben. In de Lichtvisie (2008, die nu nog actueel is) is aangegeven welke wel 
aangelicht kunnen worden. 
 

 
Foto: RK is niet verlicht.  
 
Alleen als het een waardevolle toevoeging levert aan het beeld in de avond, wordt er 
verlicht. Dat geldt voor de Binnenpoort, het Stadhuis en de ‘waterspiegeling’ van deze 
twee objecten. En dan maar een beperkt aantal uren. De verlichting wordt na 23.00 uur 
uitgeschakeld. Indien uitzetten niet passend is, wordt de verlichting gedimd.  
Andere objecten (niet zijnde de objecten uit de Lichtvisie 2008) mogen niet zomaar 
aangelicht worden. Dit dient ten alle tijden met de gemeente afgestemd te worden. In 
ieder geval moet de verlichting na 23 uur uit zijn. 
 
Daar waar aanlichting toegestaan is, dien de verlichting goed gericht te zijn en niet 
omhoog te stralen. Zo kan onnodige lichthinder en lichtvervuiling verminderd worden.  
Bestaande verlichting in eigendom van de gemeente, wordt de komende jaren (indien dit 
nodig is) vervangen en conform bovenstaande ingericht.  
 
Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, gaat de gemeente Culemborg in gesprek met 
andere eigenaren van monumenten, kerken, bomen en dergelijke. 
Gezamenlijk wordt bekeken of het mogelijk is om deze verlichting ook na 23.00 uur uit te 
zetten en de verlichting goed te richten, duurzaam en energiezuinig te maken en niet te 
felle verlichting te hebben. 
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Beleidsuitgangspunten gemeente Culemborg: 
- Alleen verlichten als waardevolle toevoeging is voor de omgeving; 
- Uit na 23 uur of gedimd; 
- Goed gericht licht; 
- In gesprek met derden indien de situatie daarom vraagt. 


