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     Groene impuls voor de natuur in Culemborg  

 
 
 

Culemborg heeft veel moois te bieden op gebied van natuur en milieu. Onze 
Lekstad scoort hoog met de biodiversiteit aan planten, vogels en libellen die 
in de stad en het omliggende buitengebied hun thuis hebben gevonden. 
Culemborg heeft door haar investeringen en ervaringen rond de ecowijk EVA 
Lanxmeer een internationale reputatie op het gebied van duurzaam wonen. 
Dat schept verplichtingen!  

 

In tijd van klimaatveranderingen en bedreigde biodiversiteit hebben niet 
alleen nationale overheden, maar ook locale gemeentes een taak en 
uitdaging om het natuur- en milieubeleid een stevige nieuwe impuls te 
geven. Groot punt van zorg is de beperkte aanwezigheid van groen in 
oudere stadswijken. Maar ook het regelmatig de kop opsteken van 
botulisme en vissterfte in de stadsgrachten in warme zomermaanden.  

 

De landelijke afspraken voor beleidsdoelen ‘Ecologische Hoofdstructuur’ lijken tegenwoordig 
steeds meer onder druk te komen van economische belangen en afwegingen. De ChristenUnie 
pleit voor een benadering waarbij investering in stadsnatuur c.q. groene verbindingen en een 
economische impuls hand in hand gaan. Door te investeren in groene verbindingen, fiets-, 
wandel- en kanoroutes kan het recreatief verkeer in en rond onze stad aanzienlijk worden 
versterkt, wat niet alleen het woonklimaat en de middenstand maar ook het ‘groene denken en 
handelen’ ten goede zal komen. 
 

De ChristenUnie pleit voor groen wonen en leven als beleidsprioriteit en als strategisch middel 
om bewoners enthousiast en actief in te zetten op gebied van duurzaamheid. Speerpunt hierbij 
is het verbinden van het stedelijke groen met het groene buitengebied. Wij willen als goede 
rentmeesters op een verantwoordelijke en dus duurzame manier omgaan met de schepping. 
Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op het gebied 
van afval, mobiliteit en bebouwing. Verschillende belangen, zoals groen, water, wonen, en 
wegen overvragen tezamen de beschikbare ruimte. Het wordt steeds belangrijker dat de 
gemeente duidelijke ruimtelijke keuzes maakt en beleidsprioriteit toekent aan de bescherming 
en verbinding van natuur in en rond onze stad. 
 

Groene verbindingen 
Belangrijke veranderingen gaan niet vanzelf en vragen gerichte en gecoördineerde aanpak. 
Voor een groene ‘upgrade’ van de stad is een integraal natuurplan nodig waarin de diverse 
groene snippers worden versterkt en onderling met elkaar worden verbonden. Hierdoor ontstaat 

een netwerk van ‘groene verbindingen’ 
die het geheel van de stad een ‘groene 
glans’ zullen geven. Het effect van 
ecologische zones is enerzijds een 
investering in de infrastructuur voor 
planten en dieren waarmee 
(sub)populaties met elkaar worden 
verbonden en toenemen in vitaliteit. 
Tegelijkertijd wordt hiermee geïnvesteerd 
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in het zichtbaar maken van natuur voor de Culemborgers zelf. Zodat zij, extra bewust van de 
natuurwaarden gestimuleerd worden te genieten en rekening te houden met natuur- en 
milieuwaarden in gedrag en leefstijl.  
 
De insteek van het actieplan is een systematische versterking van de 
‘groendooradering' van het stedelijke gebied. Hierbij zijn een drietal 
dimensies te onderscheiden, die elkaar versterken: 

1. Aanleggen van een aantal substantiële grote groene linten van 
gevarieerd groen, eventueel gecombineerd met doorgaande fiets- 
en wandelpaden. Hiermee worden de stadsparken als ook de 
natuurgebieden rond onze stad (Uiterwaarden, Plantage, De 
Dreven, Regulieren, Diefdijk-regio en De Zump) met elkaar 
verbonden. 

2. Gerichte ‘vergroening’ van steenachtige stadsdelen waarbij 
beton/straat en stoeptegels worden vervangen door bomen, 
struiken en (speel)gras. Concreet: Buurten als Nieuwstad, 
Stadscentrum, Achter de Poort en Bloemenbuurt ecologisch versterken naar voorbeeld van 
de groene wijken zoals Molenzicht en EVA/Lanxmeer. 

3. Investeren in een fijnmazig netwerk van kleine ecologische landschapselementen door 
ecologisch berm- en oeverbeheer. Hierbij worden de doorgaans tamelijk saaie berm- en 
oeverstroken omgevormd tot gevarieerde, bloemrijke vegetatiezones. Onderzoek heeft 
aangetoond dat dit de biodiversiteit en zodevorming versterkt, terwijl tegelijkertijd op 
onderhoud kan worden bezuinigd doordat er minder vaak hoeft te worden gemaaid. 

  

Aan de ecologische potentie in en rond de stad zal het niet liggen. Het netwerk van 
verbindingszones is in ruwe vorm al aanwezig. Wat in feite moet gebeuren is diverse bestaande 
groene snippers als kralen aan elkaar rijgen met parkachtige groenstroken met fiets- en 
wandelpaden.  
 
Nadere uitwerking 
In onderstaande afbeelding is te zien dat onze Lekstad omringd wordt door een aantal fraaie 
EHS-zones. In het provinciale beleid (uitwerking van landelijk natuurbeleid) zijn de uiterwaarden 
aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), evenals een brede strook tussen 
Culemborg en het Lingegebied bij Geldermalsen. Tussen deze twee stukken EHS bestaan in 
het door de provincie uitgestippelde beleid nauwelijks verbindingen, terwijl het om vergelijkbare 
soorten natuur gaat: natte natuur van het rivierengebied. Om de ecologische mobiliteit en 
biodiversiteit te stimuleren is het gewenst dat de twee stukken EHS door ecologische 
verbindingszones met elkaar verbonden worden.  

Natuur en ecologische zones 
rondom Culemborg  
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Het bebouwde gebied van Culemborg omvat een aanzienlijke uitdijende oppervlakte, en vormt 
daarmee een fors ecologisch obstakel tussen deze EHS-gebieden. Bij Culemborg kunnen 
daarom alleen verbindingszones gerealiseerd worden door de bebouwde kom heen. Op 
onderstaande kaart worden een aantal mogelijkheden van ecologische verbindingen binnen de 
bebouwde kom weergegeven. 
 
De verbindingszones zijn vooral mogelijk waar sprake is van groene lijnen of waar hiervoor 
ruimte is. Dit eventueel in combinatie met water. Realisatie zou kunnen plaatsvinden door 
aanleg van natuurvriendelijke oevers, wadi´s (buffers voor overvloedig regenwater) en 
dergelijke. Soms moeten daarvoor watergangen verbreed worden, waarvoor hier en daar 
grondaankoop nodig is. Veel van de in de kaart weergegeven knelpunten (rode cirkels)  
betreffen passages met wegen. Soms zal onder een weg een tunnel aangelegd moeten 
worden, in andere gevallen moet een bestaande duiker vervangen worden door een ecoduiker 
(met looprichels voor kleine dieren).  

 

 

Een aantal van de weergegeven potentiële verbindingszones worden hieronder nader 
beschreven: 

� 'Oostelijke stadspark-verbinding'  dat de Plantage, de Volenkampen en het Oostelijke 
Singelgebied in elkaar laat vervloeien en overgaat in een 'groene singel-rand' 

� ‘Westelijk stadspark’ , dat ontstaat als de tuinen en boomgaarden achter de bibliotheek 
met elkaar worden verbonden en opengesteld, eventueel uit te breiden met een groene 
doorgang langs de tennisbanen naar de Ronde Haven. 

� ‘Noord-Zuid water/groen-verbinding’ : Groene en natte parkzone langs riviertje De 
Meer met natuurlijke oevers en helder stromende open waterverbinding tussen Linge, 
stadsingels en de Lek. Inclusief doorgaande groenstrook met wandelpaden van de 
Singelzone, via de stadsboerderij naar de Regulieren. Eventueel gecombineerd met 
kano- en fietsfaciliteiten aan de rand van de stad en in de passantenhaven.  

� ‘Upgrade Entree Parijsch’ : Groene parkzone langs de Wethouder Schoutenlaan met 
bossages, vijverpartijen en 'romantisch kronkelend' vrij liggend fietspad van Beaugarde 
tot aan het spoortalud. 

� ‘Groene zoom Parijsch ’:  parkachtige herinrichting van bestaande kale groenstrook 
(‘brandgang’) tussen W. Schoutenlaan en de Lekdijk langs Bouwlustpad en Franckenpad 
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� ‘Groene herinrichting spoortaluds’:  Noord/Zuid-natuurverbinding langs het spoortalud 
van de Lek tot aan de De Regulieren, evt. gecombineerd met wandelpaden 

� ‘Zump/Volenkampen-verbinding’ : Doorgaande natuur- en wandelverbinding tussen De 
Volenkamp langs de Lalainglaan, Weidsteeg en Parklaan naar De Zump. 

 
Soortgerichte natuurontwikkeling 
Het ecologisch herstelplan kan worden versterkt door toevoeging van 
gerichte actieplannen voor herstel van biotopen van bedreigde Rodelijst-
soorten. Mooie voorbeelden hiervan zijn zeldzame Rodelijstsoorten zoals 
de ijsvogel, steenuil en huiszwaluw,die regelmatig in en rond de stad 
worden waargenomen. Maar ook zeldzame planten (zoals bijvoorbeeld 
blaasjeskruid en waterviolier), vlinders en libellen. Deze bijzondere ‘stads-
genoten’ moeten we koesteren en ruimte geven om een blijvend plekje te vinden in onze stad.  
  Volgens recent onderzoek van de NVWC is de ijsvogelpopulatie rond Culemborg sinds 2008 
sterk achteruit gegaan. Door herstel van waterkwaliteit, doorstroming van water en gericht 
oeverbeheer valt voor deze vogelsoort grote winst te boeken. De hoge en ‘aaibaarheid’ van 
deze fraaie CU-blauw gevleugelde  stadsgenoot is bijzonder bruikbaar als symbool voor een 
schoon watermilieu en kan een stevige impuls geven aan de vele NME-initiatieven in onze stad. 

 
Flankerend beleid 
Een integrale aanpak van natuur en duurzaamheid vraagt daarnaast een ‘groene’ afweging en 
combinatie van de onderstaande actiepunten: 

• Natuur in en rond de stad is belangrijk, daarom niet alles volbouwen. Het stadsgroen 
uitbreiden, variëren en verbinden met het groene buitengebied. 

• Beschermen historische stadsbeeld tegen projectontwikkelaars en buitensporige 
bouwprojecten. 

• Meer mogelijkheden creëren om te genieten van natuur in/rond Culemborg door het 
aanleggen van nieuwe fiets- en wandelpaden  

• Aanleg van doorgaande fietsroutes in Noord/Zuid en Oost/West richting door het 
invoeren van ‘fietsstraten’ waar de auto te gast is en snelheid moet minderen. 

• Principes van ecowijk EVA Lanxmeer in andere wijken toepassen: gezamenlijk 
inrichten en beheren van stadsgroen door wijkbewoners. 

• Meer werk maken van een schone stad. Actief tegengaan van afval en hondenpoep 
op straat door strengere regels en (alternatieve) straffen van overtreders. 

• Terugdringen van uitstoot als gevolg van dagelijkse filevorming. 
• Gebruik van snoeihout en maaisel als biomassa, voor opwekking van energie. 
• Duurzame (her) inrichting van bedrijfsterreinen met klimaatneutrale voorzieningen. 
• Investeren in regionale fiets-, wandel- en kanoroutes rond de stad, gecombineerd met 

landelijke pr-campagne van Culemborg als de ‘Groene Parel van Midden-Nederland’ 

 

Gert Mostert & Wim Althuis, februari 2010 


