Zicht op Zaltbommel, Koppelaar, 2000

Voorwoord
De Waal: volgens Bommelaren de prachtigste plek in de
omgeving en onlosmakelijk met de stad verbonden.
Behalve veel voorspoed heeft het de stad ook onheil
gebracht, maar of de torenspits werkelijk heeft
rondgedreven? Volgens sommige stadsbewoners wel,
maar volgens de boekjes is toch echt de bliksem haar
fataal geworden.
Zonde, want ze was ooit meer dan 100m hoog! De toren
is met haar huidige 70m echter nog steeds een zeer
opvallend landmark, dat al van kilometers afstand de
aandacht trekt.
In dit middeleeuwse vestingstadje heerst volgens import
nog een rustig dorpsachtig sfeertje, maar de echte
Bommelaren menen toch wel zeker in een stad te
wonen. U bent gewaarschuwd.
Het stadje vormt de context voor het afstudeerproject

Ruiterstraat 14 en 16. Deze woningen liggen op steenworp afstand van de toren van de St.-Maartenskerk.
Iemand die al vele jaren uitzonderlijke interesse heeft
getoond in met name zijn ouderlijk woonhuis
Ruiterstraat nr. 16 is Prof. Ir. E. J. de Jong. Graag
zouden we hem willen bedanken voor de inzage in zijn
uitgebreide bewonersonderzoek.
Daarnaast willen we speciaal de huidige bewoners van
de panden bedanken:
Dhr. En mevr. Edens, bewoners van Ruiterstraat 16
H. van Neck, bewoner van Ruiterstraat 14
voor het openstellen van de woningen en het daarmee
mogelijk maken van het bouwhistorisch onderzoek ter
plaatse.
Delft, 25 maart 2004

Inleiding
Deze analyse is gemaakt in het kader van het
afstudeerproject voor de studierichting Architectuur,
vakgroep Restauratie aan de Technische Universiteit
van Delft.
Onderwerp is een Rijksmonumentaal dubbelpand aan
de Ruiterstraat in Zaltbommel, waarvan de historie
terug gaat tot voor 1600.
Het uiteindelijke doel is een herontwerp te maken voor
dit pand, de bijgelegen schuur en het achterliggende
gebied.

Om tot een conceptvorming te kunnen komen is een
uitgebreid stedebouwkundig, architectonisch en
technisch onderzoek gedaan. Historie vormt een
overkoepelend thema, dat bij elk van de drie
onderzoeken terugkeert.
Deze schriftelijke rapportage is volgens de drie
voorgenoemde onderzoeksgebieden ingedeeld.

In de mooie stad Zaltbommel
Heerste grote watersnood
En zo menig arme drommel
Die niet zwemmen kon ging dood

Refrein:
En te midden van die rommel
Dreef de torenspits van Bommel
En te midden van die rommel
Dreef de torenspits van Bommel

Een matroos met houten benen
Met een rooie zwembroek aan
Zat erbarmelijk te wenen
Want zijn schip dat was vergaan

't Was afgrijselijk te aanschouwen
Hoe, beroofd van haar corset,
Een boerin uit Henegouwen
Aan kwam drijven op haar vet

Op een vlot met houten planken
Zat een grote herdershond
Zo erbarmelijk te janken
Omdat hij zijn baas niet vond

Een Chinees met lange haren
Op z'n rug een grote zak
Viste met machinegaren
Sinaasappels en tabak

In een mand met verse broodjes
Lag des bakkers jongste kind
Spart'lend met z'n blote pootjes
Stonk het uren in de wind

In een Ford met houten banden
Zat een oude kruidenier
Tussen zijn verkleumde handen
Klemde hij een groot vat bier
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Historie Zaltbommel
Zaltbommel is gelegen op een kruising van wegen,
midden op de lijn Utrecht- Den Bosch en aan de
waterweg, de Waal. Daarnaast is het een grensplaats,
precies rond het punt waar Gelderland, Brabant en
Holland bij elkaar komen.
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huidige kerkstraat
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Zaltbommel anno 800
De naam Zaltbommel wordt eerst in 850 teruggevonden,
maar op grond van archeologische vondsten is het
waarschijnlijk dat de Romeinen al een nederzetting
hadden aan de oever van de Waal. Verder zijn er
objecten van Karolingische en Merovingische oorsprong
gevonden. Zodoende lijkt het waarschijnlijk dat er een
vrij constante bewoning is geweest, ook later, gedurende
de Middeleeuwen.
Maar terug naar 850, wanneer de stad als ‘Bomela’
wordt vermeld. Bomela wil zoveel zeggen als: moerassige
grond bezet met bomen. In elk geval bezat een zekere
heer Balderik een hoeve op deze plaats.

De Kerkstraat is de oudste straat van de stad. Zij vormt
een verbinding tussen de aanlegplaats aan de Waal en
de kerk die een stukje van de dijk af is gebouwd op een
‘drogere’ plaats (waarschijnlijk plaatselijke
zandconcentratie).
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Zaltbommel anno 900
Het stadje groeit en breidt uit. Er ontstaan straten
parallel aan de Kerkstraat die verbonden worden door
kleine zijstraatjes. De aanlegsteiger en de kerk vormen
nog steeds de belangrijkste bepalende elementen in de
nederzetting.

Vanaf het einde van de twaalfde eeuw wordt er
gesproken over een versterkte plaats en niet meer over
een villa (dorp), hoewel de plaats al twee eeuwen eerder
zich tot een handelsnederzetting ontwikkeld heeft.
Wellicht heeft er in die tijd ten oosten van de stad een
burcht gestaan.
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Zaltbommel anno 1231
Begin 13e eeuw (1231 of eerder) krijgt de nederzetting
stadsrechten. De stad wordt van een aarden wal met
stenen borstwering voorzien. Rond deze tijd raakt Tiel
haar handelspositie kwijt, die overgenomen wordt door
Zaltbommel. Het gaat het stadje goed en ze groeit
gestaag.
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1 Gamerse straat
2 Markt
3 Boschstraat
4 Gasthuisstraat
500m
Zaltbommel anno 1315
De stad breidt flink uit. De Boschstraat vormt de
nieuwe hoofdstraat. Haaks daarop ligt de Markt in het
verlengde van de Gamerse straat, die weer doorloopt in
de Gasthuisstraat. Dit kruis vormt de nieuwe hoofdas
van de stad.
Het gaat de stad economisch zo goed dat een eeuw later
(1315) de aarden omwalling voor een stenen muur met
gracht wordt vervangen. De economische voorspoed
duurt tot in de 15e eeuw.

In deze tijd zijn er al enkele stadsbranden in
Zaltbommel, maar het stelt nog niet zoveel voor in
vergelijking met de stadsbrand van 1524. Op deze
zwarte dag wordt vrijwel de hele stad in de as gelegd,
alleen de toren van de Maartenskerk wordt gespaard.
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1. Gamersepoort
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2. Waterpoort
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Veltpoort
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3. Bosschepoort

4. Oenselepoort

Stadspoorten Zaltbommel
Met de bouw van de muur krijgt de toegang tot de stad
een nieuw aanzien. Poorten vormen de nieuwe entree,
een ontmoetingsplaats en een plek waar nieuwelingen
gescreend worden.
De Steigerpoort en de Bossche Poort zijn het drukst,
aangezien deze op de route Utrecht – ’s-Hertogenbosch
liggen. Ten westen van de Bossche Poort ligt de
Veltpoort, deze poort heeft voor de bouw van de nieuwe
muur in het verlengde van de weg naar ’sHertogenbosch gelegen.
De Bossche Poort heeft tevens de functie van
gevangenis.

5. Steigerpoort
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Zaltbommel anno 1550
De 16e eeuw is een eeuw van onrust. Op de grens van
Gelderland, Holland en Brabant wordt veel gevochten.
Dan weer behoort de stad aan de hertog van Gelre, dan
weer valt ze in Brabantse handen.
In 1511 wordt de stad door Dirk van Haaften veroverd
voor Karel, hertog van Gelre. Na dit beleg wordt de stad
wederom versterkt. De aanleg van een tweede gracht
met daartussen een middenwal met rondelen duurt tot
1544.
Zaltbommel wordt in 1557 een Hanzestad, maar helaas
zal er voor haar nooit een belangrijke rol zijn weggelegd.
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Zaltbommel anno 1625
Eind 16e eeuw kiest de stad de kant van Willem van
Oranje en krijgt ze te maken met de Spanjaarden. In
1599 wordt de stad langdurig door hen belegerd.
Men is dan juist begonnen met de bouw van de nieuwe
vestingwerken (vanaf 1596), die de stad beter zullen
moeten beschermen. Vanaf 1600 gaat het weer
voorspoedig met de stad. De handel loopt goed en de
nieuwe haven bewijst haar diensten. Er wordt flink
gebouwd en verbouwd in de stad, de rijke families willen
hun woningen een imposante uitstraling geven.

De bloeiperiode duurt echter slechts een krappe eeuw.
In 1707 komt het Pannerdenskanaal (MaasRijn/Nijmegen) gereed, waardoor de Waal minder
bevaren wordt. Bovendien ontstaat er bij Zaltbommel
een zandbank wat de situatie er ook niet beter op
maakt. Pas na 1750 gaat het weer wat vooruit. Er is ten
westen van de stad een nieuwe haven aangelegd en
steeds meer boeren gaan over op de tuinbouw.
De vestingwallen hebben hun functie inmiddels
verloren, maar worden niet aangetast. Het grootste
gedeelte van de stadspoorten is in 1673 al door de
Fransen verwoest.
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Zaltbommel anno 1875
In de 19e eeuw wordt de rijksstraatweg Utrecht-Den
Bosch aangelegd en in 1870 is de spoorlijn gereed.
Ondanks deze infrastructurele verbetering gaat het niet
zo goed met de stad. Er heerst een landbouwdepressie
en nieuwe fabriekjes worden gesubsidieerd in een
wanhopige poging de mensen genoeg werk te
verschaffen.
Na 1900 gaat het langzaam iets beter. In 1933 kan ook
het autoverkeer van een brug over de Waal gebruik
maken. De stad lijdt geen grote schade aan de oorlogen
en economisch gaat het weer vooruit. Zaltbommel en
omgeving richt zich steeds meer op tuin- en kasbouw en
na 1950 komt het toerisme op.

Nu komt ook het moment dat uitbreiding binnen de
vesting niet meer mogelijk is, de stad groeit explosief en
ten zuiden van de stad worden grote nieuwe wijken
aangelegd. De vestingelementen worden intact
gehouden en vormen een parkachtige buffer tussen het
middeleeuwse centrum en de nieuwe buitenwijken.

Waalkade

Martinus Nijhoff brug

Zaltbommel anno 2004
In 1995 is de Martinus Nijhoffbrug gereed en wordt het
silhouet van de stad met twee pijlers ‘verrijkt’, die
evenhoog de lucht inschieten als de toren van de
Maartenskerk. De afslag van de snelweg wordt verlegd
en het gebied langs de A2 wordt commercieel uitgebuit.
Moderne kantoorgebouwen schieten uit de grond en er
wordt wederom een nieuwe woonwijk aangelegd.
De extreem hoge waterstand in 1995 leidt tot groot
dijkverzwaringsproject en ook de Waalkant van
Zaltbommel moet worden versterkt. Er wordt een
nieuwe, wandelaarvriendelijke, boulevard aangelegd.

Tenslotte lijkt het eindelijk tijd te worden het
bestemmingsplan, stammende uit 1970, te gaan
herzien. Hieruit zullen in de loop van 2005 de eerste
nieuwe plannen voortvloeien met betrekking tot het
centrum van de stad.

zaltbommel

Zaltbommel in Nederland
Ligging van Zaltbommel in het midden van Nederland.
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Steden en waterwegen Nederland
Ten oosten van de randstad en te midden van een
aantal grote steden: Rotterdam, Breda, Tilburg, Den
Bosch, Nijmegen, Arnhem en Utrecht. Zaltbommel ligt
centraal in het land.
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Uur cirkel Zaltbommel
De belangrijkste wegen rond Zaltbommel.De rode cirkel
geeft aan tot waar je binnen een uur met de auto kan
komen. Natuurlijk mits het verkeer niet vast staat.
Binnen deze cirkel liggen Rotterdam, Amsterdam, Den
Bosch, Nijmegen, Tilburg, Arnhem,Utrecht en Breda.
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Schematisch weergegeven: Zaltbommel te midden van
de grote steden. Gelegen aan de A2 tussen Utrecht en
Den Bosch en aan de rivier de Waal.

jonge klei op veen op klei
jongere klei
jonge klei op veen
dekzand-verspoeld zand
rivierafzettingen: komkleien
rivierafzettingen:
stroomgordelzand/grind

Grondsoorten
Zaltbommel ligt op een jongere kleigrond.
Hierdoor zal er voor fundering geheid moeten worden tot
aan de steviger zandgrond.

Luchtfoto Zaltbommel
Rechts op de foto het oude centrum van Zaltbommel
aan de rivier de Waal. Om dit oude centrum heen
liggen de stadswallen. Deze stadswallen zijn nog altijd
volledig onbebouwd. Er heeft vroeger wel een molen
gestaan op bolwerk De Kat maar die is in 1918 weer
afgebroken. Sinds 1829 bevindt zich op het bolwerk
Ravelijn een kerkhof. De stadswallen liggen als een
groene strook tussen het oude centrum van Zaltbommel
en de uitbreidingen van de stad. Het parkachtige gebied
wordt zeker in het weekend druk bezocht door mensen
die een mooie wandeling om het centrum maken.
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Bebouwing Zaltbommel
Aan de noordkant ligt het oude centrum, in het oosten
voornamelijk industrie en snelwegarchitectuur. In het
zuidwesten liggen woonwijken. Deze zijn allemaal na
1920 gebouwd. Tot die tijd heeft de stad binnen de
stadswallen gelegen. Daarna is de grootte van de stad
binnen een eeuw meer dan verdubbeld. Van 1940 tot
1970 is de stad van 4000 naar 7000 inwoners gegaan.
Nu heeft de stad 12.000 inwoners.
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Snelweg en Spoorlijn
Sinds 1870 ligt er een spoorlijn ten oosten van
Zaltbommel. Het station kon door de helling van de
brug niet ter hoogte van het centrum komen te liggen en
werd een stuk zuidelijker geplaatst. Van 1910 tot 1923
reed er een paardentram van het station naar het
Centrum. Later is het station verplaatst naar het
noorden waardoor het iets dichter bij het centrum ligt.
In 1933 is het veer opgeheven nadat de Waalbrug is
gebouwd. De hoofdverbinding van Utrecht naar Den
Bosch die door het centrum van de stad liep werd
hierdoor verplaatst.
Ten oosten van de stad en ten westen van de spoorlijn
is de A2 gekomen. Ter hoogte van het station lag de
afslag Zaltbommel. Met de komst van de Martinus

Nijhofbrug in 1995 zijn de op- en afritten van de
snelweg anderhalve kilometer verplaatst naar het
zuiden. Het gebied tussen de afrit en de stad is
uitbreidingsgebied voor woningen, fabrieken en
kantoren.

1000m
Secundaire wegen Zaltbommel
Opvallend is dat het oude centrum maar door drie
toegangswegen te bereiken is.
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Ontwikkelingsbeeld 2020
In rood weergegeven: een aantal geplande
ontwikkelingen op bovenlokaal niveau. Dat wil zeggen
grootschalige bedrijven, kantoren, winkelgebieden en
clustering van horeca en culturele activiteiten.
Gebied 1: huidige bedrijfsactiviteiten worden
grotendeels beëindigd en het terrein moet ingericht
worden als overloopgebied voor de rivier de Waal. De
rand van het gebied kan nog worden ingericht met
woningen en voorzieningen.
Gebied 2: De gemeente Zaltbommel wil de relatie tussen
het NS station en de Binnenstad verbeteren. Ze wil het
gebied ten westen van de A2 gebruiken voor
woningbouw. Tussen deze woningbouw en de

1000m
snelweg een aantal woon-werk locaties. Het gebied
tussen de snelweg en de spoorlijn wil ze voornamelijk
voor kantoren gaan gebruiken, maar ook bovenlokale
functies als zwembad, gemeentehuis zouden daar hun
plek moeten krijgen.
Gebied 3: Dit bedrijventerrein is verouderd en voldoet
niet aan de huidige eisen. Het terrein moet worden
verbeterd en efficiënter benut.
Gebied 4: Men wil deze zuidelijke rand van de
binnenstad intensiever gaan gebruiken voor sociaalculturele activiteiten. Dit in het belang van het imago
van de binnenstad op bovenlokaal niveau.

Het Maarten van Rossummuseum

Theater de Poorterij

Projecten voor de sociaal-culturele
clustering
-Het huidige gebouw van de bibliotheek is te klein.
Uitbreiding is op de huidige locatie niet mogelijk.
Nieuwbouw aan de zuidrand van de stad is een
oplossing. Bovendien zou dat een toevoeging zijn voor
het sociaal-culturele clutser.
-Het huidige gebouw voor jeugdwerk aan de
Nieuwstraat is te klein, de bouwtechnische staat van
het gebouw is slecht en renovatie kostbaar. Ook hier
zou nieuwbouw aan de zuidrand een oplossing zijn.
-In de binnenstad kan men betaald parkeren. Er is
vraag naar parkeerplaatsen voor lang parkeren, voor
mensen die in de binnenstad werken of komen
winkelen. Er wordt gedacht aan een ondergrondse
parkeerplaats.

In de binnenstad ontbreekt het aan natuurlijke
speelruimte voor kinderen. De gemeente wil veilige
speelruimte gaan inrichten. Voor de leeftijd 0-6 en 6-12.
-Het Maarten van Rossummuseum kampt met ruimtegebrek. Het rijksmonument is te klein om de collectie op
te slaan en ten toon te stellen. Er is gekozen voor
uitbreiding van het bestaande gebouw. Het blijft dus
ook op huidige locatie in de zuidrand.
-Jeugdcentrum Boemel is recentelijk gesloten.
De technische staat van het gebouw was slecht en er
was overlast naar de omgeving. Ook voor deze functie
wordt gezocht naar een locatie aan de zuidrand van de
binnenstad.

Luchtfoto
Van omstreeks 1950

500m
Kleurenkaart centrum

Bebouwing
Wegen
Groen
Water
Binnen de stadswallen is het aan de zuidkant erg groen
Dit geeft de stad een landelijk karakter. De stad was
nog niet helemaal vol gebouwd toen er werd besloten
buiten de stad verder te gaan bouwen.

Het water rond de bolwerken is goed te zien
en in het noorden de rivier de Waal. Het wit in het
midden is de locatie met de bebouwing in het zwart.
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Basiskaart centrum
In het rood het dubbelpand op de locatie.
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Pleinen centrum
Foto 1: het Marktplein.
De Gamersestraat wordt naar het oosten toe steeds
wijder waardoor het marktplein ontstaat. Op dit plein
wordt dan ook elke dinsdag ochtend markt gehouden.

Foto 3: Waalkade.
Na de hoge waterstand in 1995 is de dijk verzwaard en
ligt er een boulevard tussen het centrum en de Waal.
Deze boulevard loopt uit op een openbaar plein.

Foto 2: Klein vierkant pleintje wat verder geen speciale
functie heeft.

Foto 4: Kerkplein.
De ruimte die over is gebleven tussen de kerk en de
huizen er omheen. Het is meer een restruimte dan een
ontworpen plein.
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500m
Culturele instellingen centrum
De culturele voorzieningen liggen vooral aan de
zuidelijke rand van de binnenstad.
1. Heemtuin.
2. Het Maarten van Rossummuseum
3. Cultureel centrum,
4. Theater de Poorterij
5. De Bibliotheek
verder ligt er op de stadswal nog een muziektent.

De gemeente Zaltbommel wil de zuidelijke rand van de
binnenstad nog intensiever gaan benutten voor sociaalculturele functies, hierdoor zou een sociaal-cultureel
cluster ontstaan dat bijdraagt aan het imago van de
stad.
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Landmarks centrum
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Gemeentehuis.
Gasthuis.
Rooms-katholieke kerk.
St. Maartenskerk.
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foto 4
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Winkelgebieden centrum
Het grootste gedeelte van de winkels ligt in de
Boschstraat, de Gamersestraat en in de Gasthuisstraat.
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Bereikbaarheid en parkeren centrum
De drie toegangswegen tot het centrum.
1. Steenweg
2. Oenselsestraat
3. Koningin Wilhelminaweg

p

: De parkeer voorzieningen die rond het winkelgebied liggen, aan de westkant van het centrum.

waal

500m
Nollikaart centrum
Op deze kaart is de verdichting rond het oudste gedeelte
van het centrum goed te zien. Hoe dichter naar de rand
van de stad hoe minder het gebied bebouwd is.
Opvallend is dat men op een gegeven moment verder is
gaan bouwen buiten het stadscentrum en niet eerst de
binnenstad heeft volgebouwd. Hierdoor heeft het
centrum van Zaltbommel tot op de dag van vandaag nog
een ‘idyllisch’ karakter.

Luchtfoto bouwblok
Luchtfoto van het bouwblok met in de rechter
bovenhoek Ruiterstraat 14 & 16. Het is het grootste
bouwbok van het centrum van Zaltbommel.
De foto is gemaakt vanaf de toren van de
St. Maartenskerk op 11 februari 2004.
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Het bouwblok.
Het bouwblok wordt omsloten door:
1. Ruiterstraat
2. Langestrikstraat
3. Nieuwstraat
4. Boschstraat.
In het rood zijn weergeven de huizen aan de
Ruiterstraat 14 & 16 met de bijbehorende schuur aan
de Langestrikstraat en de voor en achtertuinen van deze
panden.

wonen
diensten
winkels
kantoor
horeca
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Functionele opbouw bouwblok
In de Boschstraat zijn veel winkels met erboven en
ertussen woningen op de hoek is een café. In de
Nieuwstraat zijn aan de noordkant enkel woningen en
aan de zuidkant zit het Theater de Poorterij, de
Bibliotheek en twee kantoren. De Langestrikstraat is
meer een steeg en hier vinden we enkel wat woningen,
de hoekhuizen hebben hun voordeur naar de andere
straten gericht. In de schuur van ruiterstraat 16 heeft
mevrouw Edens op dit moment een antiekwinkel.
In de Ruiterstraat zit een kantoor, een balletschool en
woningen. Op Ruiterstraat 14 woont componist en
pianoleraar Hugo van Neck.

bijzonder
hoog
matig
laag
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Waardestelling bouwblok
De huizen aan de Boschstraat hebben gemiddeld een
matige waarde met af en toe een pand met hogere
authentieke waarde en één bijzonder pand.
De huizen aan de Nieuwstraat zijn gemiddeld iets hoger
van waarde.
Aan de Langestrikstraat staan duidelijk de minst
waardevolle panden wat te verklaren is uit de ligging en
de breedte van de straat.
De Ruiterstraat heeft van het blok de hoogste waarde
met aan de noordkant van de straat bijna alleen panden
van bijzondere waarde.
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Zichtassen rondom
Foto 1: Ruiterstraat in noordwestelijke richting zie je
overal boven uit de rode pijlers van de Martinus
Nijhof brug. Deze moderne brug vormt een groot
contrast met het beeld van de historische
binnenstad
Foto 2: Langestrikstraat. Hoewel het een smal straatje
is zie je over de hele lengte in noordwestelijke
richting de toren van het oude gasthuis.
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foto 4

Foto 3: Boschstraat met aan het einde de Waterpoort.
Dit is op de foto helaas niet goed te zien.
Foto 4: Nieuwstraat , deze straat komt uit op de
voorkant van de st. Maartenskerk met de
bekende toren.

parkeren
verkeersrichting
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Verkeersrichting en parkeren
Alle wegen om het bouwbolk zijn éénrichtingsverkeer,
behalve de Nieuwstraat die van twee kanten
toegankelijk is. Verder kan er in de Ruiterstraat
geparkeerd worden aan één kant van de weg, hiervoor is
wel een parkeervergunning nodig. De Nieuwstaat is voor
een groot deel betaald parkeren en voor een deel
onbetaald parkeren. Dit kan aan beide zijden.
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Zichtposities object
Omdat de panden van de Ruiterstraat 14&16 niet aan
de straat liggen kun je niet vanuit de hele straat de
panden zien liggen. Hier is met geel aangegeven vanaf
welke plekken je de panden kunt zien.
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Straatprofielen
Plaatsen waar de straatprofielen zijn getekend.
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Straatprofielen
Profiel 1 is gemaakt over de ruiterstraat 14&16, hier is
te zien dat de twee panden zoals gezegd van de straat
af liggen, waardoor ze een tuin aan de voorkant hebben.
Profiel 2 is ook de Ruiterstraat maar dan het normale
straatprofiel. Een stuk smaller dan bij Ruiterstraat
14/16.
Profiel 3 is de Boschstraat. De winkelstraat van
Zaltbommel is eigenlijk een relatief smalle straat.
Profiel 4 Nieuwstraat. Is breder dan de rest en
tweerichtings- in plaats van éénrichtingsverkeer.
Bovendien kan er geparkeerd worden aan twee kanten
van de weg.

Profiel 5 Langestrikstraat. Vroeger de straat met arme
huisjes. Het is een smal straatje, wat minder belangrijk
is dan alle andere straten.

Introductie Ruiterstraat 14 en 16
De gevels vanaf de Ruiterstraat gezien: links nr. 16,
rechts nr. 14.
Opvallend de diepe voortuin met de enorme
kastanjeboom. De schuur links is eigendom van de
bewoners van nr. 16 en op de achtergrond is de toren
van de St. Maartenskerk (rond de 70m hoog) te zien, die
op ruim 100m afstand van de locatie staat.

14
16
schuur

Beeld vanaf de torenspits van de Maartenskerk.
Duidelijk is te zien dat het geheel uit verschillende
volumes bestaat: vijf woonvolumes en de schuur.
Links Ruiterstraat 14: een breed en ondiep voorhuis
met trapgevel en daarachter een smaller achterhuis.
Rechts nr. 16: eveneens een ondiep, maar smaller
voorhuis met daarachter een achterhuis van gelijke
breedte en hoogte.
Tussen de twee achterhuizen in bevindt zich nog een
tussenvolume tegen de achterkant van voorhuis nr. 14
en met de achtergevel op gelijke lijn met het achterhuis
van nr. 16.
Tenslotte langs de Strikstraat de schuur.

voorgevel

rechter zijgevel

achtergevel

linker zijgevel

19m2
7m2

62m2

25m2
40m2
6m2

34m2

62m2
37m2
30m2
17m2

plattegrond laag 0

21m2

8m2

11m2
19m2

186m2

13m2

5m2

33m2

26m2
8m2

plattegrond laag 1

13m2

35m2

16m2

plattegrond laag 2

11m2

11m2
14m2

15m2

30m2

6m2

27m2
8m2

plattegrond laag 3

2,4m
1,7m
1,7m

1,9m

2,0m

1,7m
4,2m
2,5m

2,5m

3,0m

3,5m

2,8m
3,2m
1,8m

doorsnede a-a (voorhuizen)

1,9m

1,8m

1,3m
1,2m
1,8m

1,9m

2,3m

4,2m

3,2m
2,6m

3,2m

2,8m

doorsnede b-b (achterhuizen)

In de doorsnedes is te zien hoe de merkwaardige
scheiding tussen de twee woongedeelten verloopt.
Verder zijn de hoogtes van de vloer tot aan de
moerbalken aangegeven, nota bene: tussen de balken is
er een grotere hoogte.
In rood zijn de hoogtes aangegeven die volgens het
bouwbesluit niet voldoen aan de minimale hoogte voor
een verblijfsruimte.

2,2m
2,8m

3,2m

2,4m
1,3m

1,7m

1,8m
3,2m

3,2m

1,8m

1,7m

2,0m

1,9m

1,7m

2,5m

2,6m

2,5m

2,8m

3,0m

3,5m

2,5m

doorsnede d-d (nr. 16)

doorsnede c-c (nr. 14)

1,9m

4,2m
2,8m
3,2m
1,8m

doorsnede e-e (schuur)

Voor de lengtedoorsnedes geldt hetzelfde als voor de
dwarsdoorsnedes: in rood de hoogtes die niet aan het
bouwbesluit voldoen voor een verblijfsruimte.
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1: Begane grond schuur: momenteel antiekwinkel van mevr. Edens
2: Eerste verdieping in het voorhuis van nr. 16: nu in gebruik als televisiekamer
3: Begane grond voorhuis nr. 16: grote ruime keuken met uitzicht op voortuin en
Ruiterstraat, nb de moerbalken liggen loodrecht op de gevel
4: Tweede verdieping nr. 14: ruime vierkante ruimte met één raam aan de
voorgevel
5: Begane grond voorhuis nr. 14: de haard tegenover de voorgevel, de ruimte wordt
momenteel als muziekkamer gebruikt
5: Plafond begane grond voorhuis nr. 14: vlak stucwerk aangebracht onder de
moerbalken
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1: Verdieping schuur: hoog, ruim en verrassend licht volume, houten
spanten duidelijk zichtbaar, nu in gebruik als antiekwinkel
2: Eerste verdieping achterhuis nr. 16: huidige slaapkamer
3 en 4: Begane grond achterhuis nr. 16: woonkamer met grote haard
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Ruiterstraat

Strikstraat

Kerkstraat

Boschstraat

100m

Geschiedenis Ruiterstraat
De Ruiterstraat is waarschijnlijk al voor het jaar
duizend ontstaan als een zijstraat van de kerkstraat, die
destijds de centrale as van de stad vormde. Later zou de
Boschstraat deze functie overnemen. De Ruiterstraat
vormt een verbinding tussen deze twee straten.
De Ruiterstraat verwerft, ondanks het feit dat het
‘slechts’ een zijstraat is, een zeker aanzien in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de strikstraat, waar
voornamelijk de armen hun huisjes bouwen.

Vanaf 1700 is uitgezocht wie de panden aan de
Ruiterstraat bewonen, echter over het precieze gebruik
is minder bekend.
Nog summierder is de informatie over bouwkundige
ingrepen. De enige geschreven of getekende bronnen
zijn enkele stadsplattegronden en flarden tekst uit
koopcontracten.
Aan de hand van deze informatie en bouwhistorisch
onderzoek ter plekke is een reconstructie gemaakt.

1530
-één volume
-dak parallel aan de weg

1550
-twee volumes
-daken parallel aan de weg

Noord

In het jaar 1524 wordt de stad door een felle brand
geteisterd, die ongetwijfeld ook de huizen aan de
Ruiterstraat ernstig aantast, het is dan immers
gebruikelijk houten huizen met rieten daken te bouwen.
Sommige bewoners hebben al wel het advies van het
stadsbestuur opgevolgd en de gevels in steen
uitgevoerd. Waarschijnlijk staan er ook op de kavels van
Ruiterstraat 14-16 zulke huizen met de kap evenwijdig
aan de straat. Het is niet verwonderlijk dat de eisen met
betrekking tot de brandveiligheid strenger worden.

De richting van de vloerbalken in de voorhuizen ligt
haaks op de straat. Het is daarom aannemelijk dat ook
de kapspanten die oriëntatie hebben gehad. Verder
heeft onderzoek uitgewezen dat de balken in pand nr.
14 ouder zijn dan de balken in nr. 16.
Later wordt gesproken over het afbreken van de haard
in nr. 14, waarschijnlijk heeft deze tegen de westgevel
aangelegen, t.p.v. de nok van het huis.
Dit zou voor nr.16 ook een logische positie zijn geweest,
hier zijn echter geen aanwijzingen voor gevonden.

1625
-drie volumes + drie huisjes
-daken haaks op de weg

1630
-vier volumes + drie huisjes
-2 voorgevels af
-ontsluiting via centrale gang
Noord

De kappen van Ruiterstraat 14-16 worden
waarschijnlijk in de 16e eeuw een kwartslag gedraaid. In
1630 wordt de gevel gemoderniseerd en krijgt een luxe
renaissancistische uitstraling. De panden worden door
verschillende huurders bewoond.
Niet lang na deze interventie wordt nr. 14 vergroot. De
centrale entree valt binnen de gevel van dit pand.
Het hoekhuis (nr. 18) heeft geen tuin, waardoor de
regenton in de tuin van nr. 16 komt te staan. Over dit
feit worden gedurende lange tijd steeds opnieuw
duidelijke afspraken gemaakt. Langs de straat is een
muurtje gebouwd om de loslopende varkens buiten de
tuin te houden. Tenslotte is er ten westen van de
woningen een L-vormige aanbouw, die waarschijnlijk
dient als schuur en stal.

1650
-vijf volumes + drie huisjes
-ontsluiting via centrale gang

1740
-vijf volumes + loods
-loods gebruikt m.b.t. “’s lands
magazijn”
Noord

Tussen 1727 en 1737 wordt het bezit van Cornelis
d’Utry tot Haeften, eigenaar van de panden nr. 14-16,
uitgebreid met vrijwel alle huizen aan de westkant van
de Strikstraat. Deze worden veelal afgebroken of voor
andere doeleinden dan wonen gebruikt. Rond deze tijd
wordt de schuur gebouwd, die als enig bijgebouw
bewaard is gebleven en waarin zich nu de antiekwinkel
van mevr. Edens zich bevindt.
In de tweede helft van de 18e eeuw wordt zijn bezit in
etappen verkocht. Bij de verkoop van nr. 14-16 in 1758
bestaat het bezit uit: ‘huys, stallen, koetshuys, hooven
neffens een huysje.’

In 1766 krijgt Goverd Verploegh, de nieuwe eigenaar, de
functie commies van ’s Lands Magazijn van Boemel. Of
er vanaf dat moment materiaal in één van de gebouwen
is opgeslagen en zo ja, wat voor materiaal, is niet
bekend.
Het bezit wordt wederom uitgebreid en bereikt haar
hoogtepunt in 1785, wanneer de kersverse weduwe van
Goverd, Anna Petronella de Roock, een deel van nr. 18
aankoopt. Waarschijnlijk wordt in deze tijd het pand nr.
14 verlengd ten opzichte van nr. 16.
Na haar dood in 1817 wordt het bezit in zevenen
gedeeld. Het huis wordt gekocht door Eduard van
Benthem, die het pand als één geheel bewoont. Het
wordt omschreven als: ‘Huisinge, Pakhuis Erve en Tuijn’

Authentieke deur

laag 0

laag 1

Gedurende lange tijd zijn nr. 14 en 16 één geheel
geweest, met de centrale toegang in de gevel van de
eerste.
Van daaruit wordt een gemeenschappelijke ruimte
betreden die de verschillende vertrekken ontsluit. Deze
ruimte fungeert tevens als centraal trappenhuis. Op de
eerste verdieping is nog een rest van deze trap terug te
vinden. Hier bevindt zich ook een authentieke deur
vanuit deze ruimte naar een vertrek in nr. 16.
Het overige gedeelte van de trap is bij latere
verbouwingen gesloopt.
Hier een reconstructie van het waarschijnlijke verloop
van de trap.

laag 2

1850-2004
-vijf volumes + aanbouw + loods
-duidelijke scheiding centrale gang
-loods gebruikt m.b.t.
metaalbewerkingsfabriek Enthoven
Noord

omstreeks 1740

2004

Vanaf 1839 komt de firma Enthoven op het terrein. De
nieuwe eigenaar krijgt toestemming het pakhuis te
vergroten, mits de keuken van nr. 16 in stand blijft of
elders wordt ondergebracht. Er wordt voor een
gecombineerde oplossing gekozen, het pakhuis en de
keuken blijven en er worden enkele fabrieksruimten
bijgebouwd. Waarschijnlijk wordt nu ook de helling van
de kap van het pakhuis aangepast.
Vader en zoon bewonen Ruiterstraat 14-16, wat ze
tegen 1860 vanbinnen drastisch verbouwen. De centrale
entree wordt in tweeën gesplitst, zodat ieder zijn eigen
voordeur heeft, er worden nieuwe trappen gebouwd en
per verdieping wordt een woningscheiding gemaakt.
Deze scheiding loopt totaal anders dan je vanuit de
gevel zou verwachten, maar zorgt wel voor een enigszins
eerlijke ruimteverdeling tussen vader en zoon.

In 1867 gaat het een stuk minder met de spijkerfabriek
en het bezit wordt verdeeld. Zoonlief krijgt alle
onroerende goederen, betreffende: ‘een klein huisje, een
groot huis met tuin, twee smederijen, twee
fabrieksruimten, twee pakhuizen en een koetshuis.’
Desondanks gaat het bedrijf in 1895 failliet. Het bezit
wordt keurig in afzonderlijke kavels verdeeld, met
muren afgescheiden en op de veiling verkocht. De twee
woningen komen in het bezit van een rijksveearts, die er
een praktijk begint. Hij bouwt nog een muur langs de
strikstraat, die een halve eeuw later echter over de volle
lengte omvalt. Hetzelfde gebeurt in 1983 opnieuw, het
heropgebouwde muurtje blijkt met zeer slechte kwaliteit
specie te zijn gemetseld.

In 1905 worden de panden aangesloten op het
drinkwaternet.
In 1919 wordt de praktijk over genomen door dierenarts
De Jong, die zijn intrek neemt in nr. 16. Nr. 14 wordt
verhuurd, wat tot tot vandaag de dag het geval zal
blijven.

het faillissement koopt de Amerikaan Gerhart het pand
en begint er een tegel- en pottenbakkerij. De begane
grond van de schuur wordt gebruikt voor kleiopslag en
ovens, de verdieping voor vormen en drogen. Deze
activiteiten lopen beter en wegens ruimtegebrek moet de
man het pand verlaten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het huis twee
dagen door SS-ers bezet en twee keer door artillerie
granaten getroffen. Bij de eerste aanval wordt de gevel
van nr. 14 geraakt, waarbij een deel van de topgevel en
het dak wordt weggeblazen. De tweede granaat slaat in
in de achtertuin van nr. 18, hierbij worden slechts veel
ramen vernield.

En zo belanden we bij de huidige bewoners van
Ruiterstraat nr. 16: de familie Edens. Mevrouw Edens
begint een antiekwinkel in de schuur en het achterste
gedeelte wordt door haar man als werkplaats gebruikt
voor het bouwen van boten.

In 1960 komt het pand wederom in het bezit van een
metaalbewerkings bedrijfje, waarvoor de schuur weer
omgebouwd wordt. Er zit echter geen toekomst in en na

<1630

1649
Bleau

De voortuin van het complex is iets uniek in de stad
Zaltbommel. Er zijn vrijwel geen andere panden die een
voortuin van deze afmetingen bezitten.
De enige historische bronnen zijn enkele plattegronden
van de stad. Hierop is te zien dat rond 1630 de voortuin
in het geheel geen uniek geval is.
Op de kaart van Bleau is een muur te zien langs de
Ruiterstraat, deze moest voorkomen dat de vele
loslopende varkens in de stad de tuin als wroetplaats
zouden gebruiken.

1825
Minuut
Theorieën over een voorplein en een toegang tussen 14
en 16 naar het achtergelegen binnengebied worden niet
ondersteund door concrete aanwijzingen. Ook een
tweede straatje parallel aan de Ruiterstraat strookt niet
met de gevellijnen van de overige bebouwing.
De veronderstelling dat de tuin puur een
prestigekwestie is ligt meer voor de hand.
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1: Den Haag, Pagehuis 1618-25
2: Haarlem, Frans Hals museum, 17e eeuw
3: Gorinchem, ‘Dit is in Bethlehem, 1566
4: Leiden, Stadhuis, Lieven-de Key, 1597

Maniërisme in Nederland
In de 16e eeuw komt het Maniërisme op. In Italië een
overgang vanuit de Renaissance, voor de landen ten
noorden van de Alpen heeft de ontwikkeling vanuit de
hoge Gotiek in een veel sneller tempo plaatsgevonden.
In Nederland wordt tussen 1565 en 1630 van het
Maniërisme gesproken.
Het Maniërisme kenmerkt zich door het zoeken naar
nieuwe manieren om zich te uiten, tot in het oneindige,
en het individu wordt nog belangrijker.
Er wordt afstand genomen van de klassieke regels en
nieuwe toepassingen bedacht, waarbij een mengeling
ontstaat tussen klassieke en inheemse vormen.
De zuilenorden gaan een belangrijke rol spelen en
worden gerelateerd aan bepaalde typen gebouwen,
bijvoorbeeld de slanke Ionische orde voor stadhuizen.

Palladio komt met de kolossale orde die de gevel meer
tot een eenheid moet maken.
In Nederland komt het Maniërisme tot uiting in een
nieuwe vormentaal gebaseerd op basis van nieuwe
traktaten, Coecke van Aelst, Vredeman de Vries.
Kenmerkend zijn toepassing van band-, rol- en
beslagwerk en renaissancemotieven, zoals frontons en
festoenen. In de gevel speelt het esthetische de
belangrijkste rol, pilasters volgen soms allerminst het
krachtenverloop (zie ‘Dit is in Bethlehem) en een echte
trend worden de gevelbeëindigingen, de trapgevel en de
topgevel.
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1: Gasthuisstraat
2: Ruiterstraat
3: Kerkplein
4 & 5: Gasthuisstraat

Maniërisme in Zaltbommel
In Zaltbommel is een aantal panden te vinden met
identieke kenmerken als Ruiterstraat 14-16.
Daarbij valt het volgende op:

- Een aantal panden heeft nog de oorspronkelijke
kruiskozijnen die een eenheid vormen met de
speklagen.

- Het aantal van en de afstand tussen de speklagen zijn
afhankelijk van de raamopeningen.

- De speklaag bevindt zich vaak onder het kozijn i.p.v.
op één lijn.

- De speklagen worden soms afgewisseld met een
waterlijst.

- Een spitse gevelbeëindiging.

- De ramen op de begane grond zijn hoger dan op de
rest van de verdiepingen.
- De positie van de deur ligt niet vast.

- De bovenzijde van de trapgevel wordt afgedekt met
simpele natuursteendelen.
- Boven de ramen zijn veelal geprofileerde segmentbogen
aangebracht.

Huidige situatie

Reconstructie

Maniërisme Ruiterstraat 14-16
Een aantal principes komt overeen met de panden aan
de Ruiterstraat. Zo worden de afstand tussen en het
aantal van de speklagen volgens de regels bepaald door
de raamopeningen. Verder zien we de kenmerkende
topbeëindiging in de vorm van een trapgevel en zijn de
ramen op de begane grond hoger dan in de rest van het
pand.
Daarnaast is er een aantal afwijkingen. Zo bevinden
zich enkele speklagen onder de raamopeningen, hebben
de gevels geen spitse beëindiging en zitten er geen
geprofileerde bogen boven de ramen.
Verder valt de natuurstenen afdekking van de top op.

Aan de hand van de Maniëristische gevelprincipes is een
reconstructie gemaakt. Zo wordt duidelijk hoe de gevel
er in 1630 uit heeft gezien.
De raamopeningen komen nu precies overeen met het
ritme van de speklagen en ook de kruiskozijnen volgen
dit ritme.
De gevel had waarschijnlijk een spitse beëindiging, in de
reconstructie te zien als een gemetselde makelaar.
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1: Oudewater-1600
2: Doesburg-1649
3: Groningen
4: Groningen-1300,1450
5: Zutphen-1630

Dubbelpanden
Vanaf ongeveer 1500 wordt het dubbelhuis toegepast.
Een eenvoudige manier om veel ruimte te creëren en
vooral gewild bij de lagere adel en bestuurders uit de
burgerkringen.
Er zijn twee varianten: het diepe tweebeukige huis en
het dwarse. De eerste wordt voornamelijk in de
stedelijke structuur ingepast, terwijl de tweede op het
land populair is.
Bij het dwarse dubbelpand is de voorste beuk meestal
iets breder en vormt het belangrijkste deel van de
woning. In de achterbeuk liggen de huishoudelijke
vertrekken, hier ontbreekt regelmatig een verdieping en
wordt vaak een afhangend dak toegepast.

Het diepe dubbelpand kent meerdere varianten.
Meestal is het hoofdhuis ouder en ontstaat het
dubbelpand bij een uitbreiding van de woning. De
zijbeuk wordt regelmatig in etappes gebouwd en heeft
dan niet altijd dezelfde diepte als het kernhuis. Vaak
verschilt ook de grootte en ordening van de ramen.
Indien er een gang naar het achtererf is, kan deze
eenvoudig volgebouwd worden waardoor een interne
scheidingsruimte ontstaat tussen het kernhuis en de
nieuwe nevenruimten.
In de meeste gevallen is de zijbebouwing smaller, maar
ze wordt wel vaak van een eigen topgevel voorzien in
dezelfde stijl als het hoofdhuis. Soms is er voldoende
ruimte en kunnen beide beuken van dezelfde topgevel
worden voorzien.
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5
1: Dubbel dwarspand aan de Karstraat
2: beeld vanaf Sint-Martinuskerk aan de Oliestraat (parallelstraat ten westen
2: van de Boschstraat die op de achtergrond is te zien)
3: Waterstraat 5-7 (verlengde Boschstraat)
4: Waterstraat 40-42
5: Ruiterstraat 14-16 (foto vlak voor de Tweede Wereldoorlog)
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Dubbelpanden in Zaltbommel
Zaltbommel kent als provinciestadje twee soorten
bebouwing. Aan de hoofdstraten vinden we diepe
panden met de kap haaks op de weg, de s secundiare
straten hebben een dwarsbebouwing (zie foto 1.)
Het stadje kent dan ook beide typen dubbelpanden.
Aan de Waterstraat is een dubbelpand te vinden dat
direct zo is gebouwd. Het huis heeft één kap en een
scheidingswand die doorloopt tot de zolderverdieping.
Verder is er over de stad verspreid een aantal
dubbelbeukige dwarshuizen te vinden. Opvallend is dat
ook in de Boschstraat tenminste één dubbel dwarshuis
heeft gestaan.

Bijzonder aan Ruiterstraat 14-16 is dat het
oorspronkelijk uit twee dwarspanden bestond en een
dubbelpand in de lengterichting vormde. Pas later zijn
de kappen gedraaid en ontstaat het type diepe (in dit
geval ondiepe), stedelijke dubbelpanden.
De hoofdentree en de centrale gang liggen in het
kernhuis en ontsluit via die weg de nevenruimten. Dit
in tegenstelling bij bijvoorbeeld een overbouwde gang
naar het achterterrein, waarbij de gang in het
nevenpand valt.
De voorliefde van bestuurders uit de burgerkringen voor
dit soort panden wordt bevestigd: een lange periode
heeft hier de burgemeester van Zaltbommel gewoond.

hoog
positief
indifferent
Waardestelling doorsneden
Waardestelling
De waardestelling heeft een opbouw in drie kleuren. Het
criterium voor de toekenning van de kleuren is
gebaseerd op de authenticiteit van de onderdelen.
Dit betekent dat het technische belang niet heeft
meegespeeld!
De onderdelen die voor zover onderzoek heeft kunnen
uitwijzen volledig authentiek zijn hebben een hoge
waarde. Dit geldt voor de beide achterhuizen, die nog
origineel zijn, en voor de kelder en studeerkamer die als
bouwvolume in de schuur zijn gelegen. De laatste zijn
resten van een vroegere bebouwing.

De twee kappen aan de voorzijde hebben een wijziging
ondergaan (kwartslag gedraaid) zij hebben wel een hoge
waarde, maar zijn minder oorspronkelijk.

Hetzelfde geldt voor de kapconstructie van de schuur.
De oorspronkelijke huisjesstructuur is verdwenen. Het
bovenste gedeelte is een nog latere wijziging en heeft
daarom de kleur geel.
Opvallend is de zijgevel van pand nr. 14, die eveneens
geel van kleur is. Deze muur heeft een zeer belangrijke
constructieve functie, maar is na beschadiging in de
Tweede Wereldoorlog geheel vervangen en dus
allerminst authentiek.

hoog
positief
indifferent
Waardestelling laag 0

hoog
positief
indifferent
Waardestelling laag 1

hoog
positief
indifferent
Waardestelling laag 2

nr. 14 voor

nr. 14 achter

Constructieprincipes
Nr14 achter
De sporenkap bestaat drie delen: de zogenaamde
binten. Het bovenste gebint wordt bovenin
bijeengehouden door een dwarsbalkje. Dit is het
vermelden waard, omdat de rest van de kap volgens een
standaard patroon is opgebouwd, echter het bovenste
gebit varieert per kap. Te zien is dat de twee vloeren van
zijmuur tot zijmuur overspannen. Haaks hierop liggen
de kinderbinten. Het hout in de gehele kap is grenen.
Nr14 voor
Te zien is dat deze doosnede uit een viertal vloeren
bestaat. Er is gekozen, mede dankzij de breedte van de
kap, om op zolder ook een aantal vloeren aan te
brengen. Duidelijk is te zien dat het bovenste gebint niet

juist is geconstrueerd. De sporen rusten enkel op de
nokgording, die in één keer overspant. De vloer van de
eerste en de tweede verdieping overspant haaks op de
twee zijwanden. Dit is het resultaat van een vorige
bouwfase, waarbij de kap haaks op de huidige richting
stond. De dekjukbalk van het onderste gebint is met
dendrochronologisch onderzoek gedateerd op 1538 en is
eiken. Waarschijnlijk is deze balk dan ook een
overblijfsel van een der oudere bouwfasen.

Schuur

nr. 16 voor

Nr16 achter
De grenen kap behorende bij deze doorsnede is ook een
sporenkap. Waar we bij de achterzijde van nummer 14
hebben gezien dat het bovenste gebint is voorzien van
een dwarsbalkje, kunnen we hier constateren dat er een
plankje is gebruikt om de beiden spantjes bijeen te
houden. De moerbalken van de twee vloeren liggen
haaks op de gevel. Deze onlogische keuze is tot op
heden onverklaarbaar.
Nr16 voor
Van deze kap wordt, net als die van nr. 14, aangenomen
dat de huidige richting haaks op die van een oudere
periode staat. Gevolg hiervan kan zijn dan de
moerbalken van de eerste verdiepingsvloer daarom
richting de gevel overspannen. De tweede
verdiepingsvloer kan van een later tijdstip zijn (de
huidige kaprichting). De rechterkant van de sporenkap

nr. 16 achter

eindigt in een goot die niet, zoals verwacht op de goot
staat, maar ernaast is gepositioneerd.
Schuur
Zoals we hebben kunnen zien is de kapconstructie van
de schuur in de loop der tijd gewijzigd. Wat we u zien is
een gordingenkap, daar er naar alle waarschijnlijkheid
voorheen een sporenkap op heeft gezeten. Bij de
verandering is het bovenste gedeelte van de kap
verlaagd, m.a.g. dat de goot nu hoger is geplaatst. De
verdiepingsvloer bestaat uit grote grenen moerbalken
met erop (nieuwere) kinderbinten.

nok
worm

nokgebint

jukdekbalk
stijl
worm

bovenscheergebint

jukdekbalk
stijl
korbeel

muurgebint

muurplaat
blokkeel
moerbalk
kinderbint
moerbalk
kinderbint

Terminologie kapspant
Hierboven de juiste benamingen voor de verschillende
onderdelen van een sporenkap volgens HaslinghuisJanse.

overspanning
dragende muur

Draagstructuur laag 0
Wat we hebben gezien bij de driedimensionale
constructieprincipes wordt hier nader verklaart in de
plattegronden. Lezend van links naar rechts:
Schuur
Te zien zijn de oudere resten van een woning
rechtsonder in de schuur. Het gevolg hiervan is dat een
deel van de moerbalken geheel de breedte overspant, en
een ander deel de draagstructuur van het oudere huisje
gebruikt. Omdat de bovenste en onderste gevel (die niet
blauw zijn gekleurd) ook uit massief metselwerk
bestaat hebben we te maken met vier stijve vlakken,
kortom: de schuur is ook stabiel. Ter voorkoming van
rotatie kan de verdiepingsvloer worden gerekend als stijf
vlak, hij bestaat immers uit messing en groef.

Nr. 16
De moerbalken van zowel het voor- als het achterhuis
overspannen haaks op de voorgevel, waarbij de
scheidingswand hiertussen voor beide kanten wordt
ingezet. In combinatie met de zijwanden is de woning
stabiel.
Nr. 14
De moerbalken van de verdiepingsvloer van dit pand
overspannen haaks op de voorgevel. Het achterhuis
heeft zijn draagstructuur hier haaks op staan. Omdat
de volumes worden omringt door metselwerkvlakken
zijn de afzonderlijke volumes (en dus het geheel) stabiel.
De vloeren zijn (hoogstwaarschijnlijk) stijve vlakken.

overspanning
dragende muur

Draagstructuur laag 1
Schuur
De schuur bestaat slechts uit één verdiepingsvloer, dus
we zien hier hoe de kap overspant. Deze overspanning is
dezelfde als die van de verdiepingsvloer. Ook hier geldt
wederom dat de bovenste en onderste gevel mee
functioneren in de stabiliteit van het geheel. De
kapspanten zijn in vier zijden stabiel door het gebruik
van schoren.
Nr. 16
Waar het voorhuis ter plaatse van laag 0 een
overspanning haaks op de gevel kende liggen de
moerbalken hier evenwijdig aan de voorgevel. Dit heeft
tevens tot gevolg dat de dragende wanden aan weerzijde

tot op de begane grond dragend zijn uitgevoerd. Het
achterhuis is het hetzelfde uitgevoerd als laag 0.
Nr. 14
Ook hier geldt dat de draagstructuur dezelfde is als laag
0.

overspanning
dragende muur

Draagstructuur laag 2
Nr. 16
Hier zien we overspanning van de kapspanten.
Interessant om te zien is dat zowel het voor- als het
achterhuis één spant heeft. Deze spanten stabiel
doordat ze “driehoeken” vormen. Haaks op de spanten
wordt dit gedaan door de windschoren. De drie
horizontale wanden zijn ook dragend uitgevoerd, echter
in mindere mate: hier rusten slechts de wormen en de
nok op.
Nr. 14
Te zien is een onverwachte richting van de kap: naar
aanleiding van de twee voorgaande lagen, zou men
verwachten dat de moerbalken ook in de richting noord-

zuid zouden overspannen. Echter door de genoemde
wijziging in het verleden heeft men er toch voor gekozen
om dit tamelijk brede kapspant te plaatsen.
De constructie van het achterhuis is op alle
verdiepingen totaal logisch uitgevoerd: alle lagen
kennen dezelfde richting van overspanning en dragende
muren. Ook hier geldt weer dat alle horizontaal lopende
wanden mee functioneren in de stabiliteit: alle wormen
en nokken dragen hierop.

krachtenafdracht

Draagstructuur doorsnede AA
We zien hier de krachtenafdracht van de verschillende
voorhuizen. Te zien is, van boven naar benenden, de
verschillende dat de verschillende horizontale lopende
dekjukbalken rusten op de spanten. Vervolgens dragen
de spanten hun kracht direct via de metselwerkwanden
hun krachten af naar de fundering. Bij het rechter
gedeelte (nr. 14) is goed te zien dat de moerbalken van
de twee verdiepingsvloeren haaks op de draagstructuur
van de kap lopen. Bij nr. 16 werkt slechts de bovenste
vloer in dezelfde richting. Gevolg hiervan is dat de onder
andere de voorgevel dragend is uitgevoerd. Meestal is dit
niet gewenst, en wilde men deze voorzien van zo veel
mogelijk openingen. In onze situatie is de voorgevel wel
dragend uitgevoerd en moet hij ook de nodige “body”
(metselwerkoppervlak) hebben.

Ook in de doorsnede van de schuur is goed het
overblijfsel van een oudere bouwsituatie te zien. De
moerbalken van het bovenste gedeelte overspannen in
de kortste richting, evenals het tongewelfje. Een deel
van de kapspanten rust aan de rechterzijde op het
hierboven besproken bouwvolume. Ook is hier weer
duidelijk te zien dat er een knik in de kap zit. Zeer
waarschijnlijk is dat de kap is verlaagd om de krachten
op de zijwand te verlichten (ofwel het verlagen van de
spatkrachten).

krachtenafdracht

Draagstructuur doorsnede BB
De achterhuizen van de verschillende panden hebben
elk weer hun eigen draagstructuur. Zoals gezegd is het
achterhuis van nr. 14 (meest rechter deel) het meest
degelijk opgebouwd: alle overspanningen rusten op de
twee aan weerszijden staande dragende wanden. Dit
principe geldt ook voor het volume dat tussen nr.14 en
nr. 16 is aangebracht. Tot op heden is het nog niet
geheel duidelijk of er deels eigen dragende wanden zijn
neergezet, of dat er gebruik is gemaakt van de
draagkracht van de (voormalige) dragende
buitenwanden aan weerszijden.
Enkel dat kap van het achterhuis van nr. 16 (tweede
van links) rust op de twee zijwanden, de twee
tussenliggende vloeren overspannen weer haaks op de
kaprichting.

Het linkervolume geeft de schuurconstructie aan de
achterzijde weer: hier hebben we niet meer te maken
met de overblijfsels van een huisje uit een oudere
periode en overspant alles dus direct over de volle
breedte van de schuur. Dit levert een flinke
overspanning op.

200x300

200x300
200x250

200x250

200x300
overspanning
dragende muur
Balkafmetingen
Overspanningen nr. 14
6500mm
200x250
6000mm
200x250
Overspanningen nr. 16
4700mm
200x300
5500mm
200x300
6300mm
210x350mm
Overspanningen schuur
6300mm
200x300
8500mm
200x300

6500mm

3000mm

Voorbeeldberekening balk 1
Niet alleen de ruimtelijke capaciteit van het gebouw
dient te worden geanalyseerd, ook de fysieke capaciteit
van de draagstructuur. In eerste instantie kan worden
aangenomen dat de draagkracht van de balklagen
voldoende is: ze vervullen immers al 400 jaar hun
functie. Ook in situaties waarbij constructies werden
gebruikt voor opslag. Er kan dus worden aangenomen
dat ze voldoen. Echter wanneer gedacht wordt aan
nieuwe functies is het toch interessant om één balk aan
een sterkte en doorbuigingsberekening te onderwerpen.
Gekozen is voor een moerbalk van de verdiepingsvloer
van het voorhuis van Ruiterstraat 14.

Moerbalk
200x250

Kinderbinten
95x95mm
hoh 500mm

Kinderbint 95x95 hoh 500mm: 0,034kN/m
Overspanning: 3000mm
Moerbalk 200x250: 0,19kN/m
Overspanning: 6500mm
Vloerhout: 0,12kN/m2
Per m balk = 0,5x0,12+0,034 = 0,094kN/m
Oplegreactie: 0,094x3/2 = 0,141kN per kinderbint
per m moerbalk 4x0,141 = 0,564kN/m
(Eigenlijk dient er gewerkt worden met puntlasten,
echter voor het gemak wordt hier gerekend met een
gelijkmatig verdeelde belasting a.g.v. kinderbinten.)

Per m moerbalk = 0,564+0,19 = 0,754kN/m
U = 5/384x(ql4)/(EI)
I = 1/12xbh³
I = 1/12x200x250³ = 2604x10~4mm4
U = 5/384x(0,754x6500~4)/(10000x26042x10~4) =
6,7mm
(dit is de doorbuiging a.g.v permanente belasting)
Maximale doorbuiging = 0,004x6500 = 26mm
Ubij = 26-6,7 = 19,3mm
Max veranderlijke belasting a.g.v. doorbuiging
2,16kN/m (per m2 vloerveld: 0,72kN/m2)

Sterkte hout fu;d = 21/1,2x0,7x1,0 = 12,25N/mm2
Òm;u;d = Md/W
W = 1/6bh² = 1/6x200x250² = 2083,2x10~3mm³
Md = 12,25x2083,2x10~3 = 25,5x10~6
Qd = 25,5/(1/8x6,5²) = 4,83
Max veranderlijke belasting a.g.v. sterkte
4,83-(1,2x0,754)/1,5 = 2,62kN/m (0,87kN/m2)
Conclusie: De doorbuiging is maatgevend en men dient
dus rekening te houden met een veranderlijke
vloerbelasting van 0,72kN/m2.
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aangetast metselwerk
reeds herstelde schade
vochtaanslag
bouwsporen

Gebreken/bouwsporen
voorgevel
1
Het metselwerk van de voorgevel heeft in de loop der
jaren de nodige schade opgelopen deze schade is in
bovenstaande figuur weergegeven.

nieuwer metselwerk is gepositioneerd. Aan de
bovenzijde van de rechtergevel is ook een oude scheur
te zien die al een keer is gerepareerd.
Hoogstwaarschijnlijk dateert deze scheur uit de oorlog.

Aangetast metselwerk
De bovenzijden (die niet origineel zijn) van de twee
maniëristische gevels bestaan uit een tweetal
gemetselde halve cirkels die danig verweerd zijn. Het
metselwerk en de voegen zijn verweerd door, met name,
water dat inregent.

Vochtaanslag
Onder alle ramen is duidelijk vochtschade te ontwaren.
De reden hiervan is dat de onderzijde van de kozijnen
slecht zijn gedetailleerd (zonder dorpel). Bij het
middelste gedeelte zijn alle trappetjes aangetast door de
regen: met name het voegwerk is uitgespoeld.

Herstelde schade
De topgevel van de schuur is waarschijnlijk (nadat de
gevel verlaagt is) een keer vernieuwd. Er is duidelijk een
horizontale lijn zichtbaar waarbij aan de bovenkant

Bouwsporen
De topgevel van de schuur is verlaagd.

2

1
1

3

2

2
aangetast metselwerk
reeds herstelde schade
vochtaanslag
bouwsporen

Gebreken/bouwsporen achtergevel
Aangetast metselwerk
Het metselwerk van de twee achtergevels aan de
linkerkant (nr. 14) is aangetast. Bij het voorste gedeelte
concentreert zich dit met name aan de bovenzijde het
vlechtwerk. Alle voegen zijn uitgespoeld, waardoor een
snowball-effect ontstaat: al het water van de topgevel
stroomt naar binnen. Omdat de vergaarbak of de goot
Bij foto 3 is metselwerk te zien dat bijzonder slecht is:
alle voegel liggen eruit. Waarschijnlijk door de slechte
bereikbaarheid is het niet nooit onderhouden.
bij foto2 waarschijnlijk een tijd gelekt heeft is het
metselwerk achter de hemelwaterafvoer tamelijk slecht.
Herstelde schade
Slechts een scheur t.p.v. de achtergevel van de scheur.

3
Vochtschade
Een deel van de schade zoals bij aangetast metselwerk
genoemd is ook vochtschade.
Bouwsporen
Aan de onderzijde van foto 3 is een dichtgemetselde
raamopening te ontwaren. Dit wijst erop dat de
achterzijde van Ruiterstraat nr. 14 er later tegenaan is
gebouwd.
Bij de schuur zijn twee schuine lijnen te zien. Deze
duiden op een situatie waarbij er nog een schuur
tegenaan heeft gestaan. De dichtgemetselde rechthoek
wijst waarschijnlijk op een doorgang naar deze
afgebroken schuur (een fabriekspand uit de tijd van
firma Enthoven).

1

1
2

aangetast metselwerk
reeds herstelde schade
vochtaanslag
bouwsporen
2
Gebreken/bouwsporen westgevel
Aangetast metselwerk
Geen
Herstelde schade
De zijgevel is, waarschijnlijk na de oorlog, hersteld.
Duidelijk is een wildverband van (oudere) stenen te
ontwaren. Foto 1 geeft een drietal typen metselwerk
weer (van links naar rechts): de maniëristische
voorgevel, oude zijgevel, de vernieuwde zijgevel.
Vochtaanslag
Geen

Bouwsporen
Het is in principe geen spoor, want het is nog letterlijk
aanwezig: het toiletje dat aan de zijgevel en op de
zakgoot met de buren is gepositioneerd. Na een blik
naar binnen via het pannendak bleek hij nog betegeld te
zijn.

Gebreken/bouwsporen doorsnede AA
Met de klok mee beginnend linksonder:

met een koppeling naar de voorgevel. T.p.v. dit anker is
een scheur ontstaan.

De kapconstructie van het voorhuis Ruiterstraat 14
bestaat uit sporen met daarop panlatten en daarop de
pannen: kortom een onbeschoten kap. Zoals te zien is
liggen de sporen niet allen meer even recht.

Ter plaatse van de scheidingswand voor- en achterhuis
zijn de overblijfsels van een raam te ontwaren.

De spantpoot van het voorhuis van nr. 16. Te zien is dat
de zakgoot excentrisch ten opzichte van de
scheidingsmuur ligt. De gootbodem die zichtbaar is
heeft in de loop der tijd last gehad van de nodige
lekkage.
De aansluiting van het dakvlak met de voorgevel van
het voorhuis van nr. 14. De sporen zijn ververstevigd

Een deel van het westelijke dakvlak van nr. 14 is in de
oorlog beschadigd. Dit is gerepareerd met een deels
gordingen, deels sporen. Ook is hij niet meer
onbeschoten: zie plaat underlayment.
Het hoogteverschil tussen voor- en achterhuis nr. 14 is
opgelost met dit trappetje.

Gebreken/bouwsporen doorsnede BB
Met de klok mee beginnend linksonder:
Een gording van de schuur is gebroken. Hij is
provisorisch gespalkt met wat multiplex. Oorzaak is
waarschijnlijk de verandering van een sporenkap naar
een gordingenkap in combinatie met te lichte
houtafmetingen.
De schuine stenen wijzen op het later dichtzetten van
een opening in de achtergevel van de schuur.
De aansluiting van Ruiterstraat 16 en de schuur
bestaat uit een zakgoot. Deze is onderhevig geweest aan
lekkage. Het gevolg hiervan is geweest dat het blokkeel
waarde goot op rust is gaan rotten.

Ter plaatse van de wand tussen het voor- en het
achterhuis van nr. 16 is een scheur ontstaan bij een der
muurankers. Deze is echter van een dusdanige maat
dat hij niet verontrustend is.
Een later aangebrachte gording/worm ter plaatse van
de scheidingswand voorhuis/achterhuis van nr 14.
heeft voor de nodige scheuren gezorgd.
Kijkend naar de achtergevel van het achterhuis nr. 14.
Duidelijk is de binnenzijde van de boog te zien die aan
de buitenkant boven het raam ook is te zien.
Rechtsboven is nog een scheur te zien die niet aan in de
gevel zichtbaar is: hij is niet door en door.

Metselwerk voorgevel
Het metselwerk van de voorgevel is uitgevoerd in een
staand verband: de lagen worden om en om afgewisseld
met koppen en strekken, waarbij de strekken elke keer
een halve strek verspringen.
Eigenschappen baksteenafmetingen:
10 lagen:
500mm
10 koppen: 985mm
De stenen zijn gevoegd met naar alle waarschijnlijkheid
een knipvoeg, daar deze ter plaatse van enkele
boogvakken boven de ramen nog licht traceerbaar is.

De voegen zijn erg slecht op veel plaatsen: ze zijn er uit
gespoeld. Bovendien is vrijwel nergens de geknipte voeg
meer te zien. De stenen zoals ze zijn toegepast zijn licht
poreus. De kans op vochtschade is hierdoor aanwezig.

Rc = 0,5
Rc = 0,2

Rc = 0,5

Rc = 0,3

Rc = 0,2

Rc = 0,2

Rc = 0,5

Warmteweerstand wanden
Met behulp van de eigenschappen van de
warmteweerstand van metselwerk in combinatie met de
dikte van de verschillende buitenwanden is de Rcwaarde uitgerekend. Omdat het gehele pand niet
geïsoleerd is zijn de waarden tamelijk laag. Bij de
verschillende kappen is dit natuurlijk hetzelfde: de
onbeschoten kappen isoleren niet. Mede omdat het daar
nog meer dan normaal wordt “geventileerd”.
Wanneer de verschillende ruimten niet worden
geventileerd kan condensatie of doorslaand vocht
zorgen voor schimmels (die vervolgens weer het
houtwerk kunnen aantasten).

Er zijn dus een aantal opties om condensatie te
voorkomen:
- Ventileren;
- Verwarmen binnenruimte;
- Beïnvloeden van luchtvochtigheid binnen.
In verband hiermee kan er ook voor worden gekozen om
te isoleren. Hierbinnen zijn ook weer twee opties: aan de
binnen of buitenzijde. Deze oplossingen hebben elk hun
voor- en nadelen. In relatie met een nieuwe functie zal
hier nader naar moeten worden gekeken.

bestaand

sporen vervangen door
geïsoleerde dakplaat

sporen met erop
geïsoleerde dakplaat

Gootdetaillering
Hiervoor is gesproken over na-isolatiemogelijkheden.
Hierboven staan een aantal oplossingen met betrekking
tot het dak en haar aansluiting op de wand.

Het interessante beeld van de onbeschoten kap is
vervangen door een vlak beeld. Afhankelijk van de dikte
van de dakplaat wordt de goot kleiner.

Het eerste figuur geeft de situatie weer zoals hij op het
moment is. Sporen met panlatten met daarop de
pannen zonder dakbeschot bedekken het dak. De
sporen eindigen op de muurplaat, die tevens de basis is
voor de gootconstructie. De binnentemperatuur op de
zolder is gelijk aan de buitentemperatuur.

In de derde situatie zijn de sporen behouden maar is er
óp een geïsoleerd pakket aangebracht. De oude sporen
zijn nog steeds aan de binnenzijde te zien, echter het
dakpakket is een stuk dikker geworden waardoor het
gootdetail compleet anders wordt.

In de tweede figuur zijn de sporen vervangen door een
geïsoleerde dakplaat. Hierin zijn (nieuwe) sporen
geïntegreerd.

Een der voorgaande genoemde details zal uiteindelijk
goedbeargumenteerd gekozen kunnen worden.

Nawoord
Stedenbouwkundig kan worden vastgesteld dat
Zaltbommel geografisch een centrale plaats inneemt.
Kenmerkend aan de stad zijn de stadswallen die altijd
onbebouwd zijn gebleven en een duidelijke barrière
vormen tussen het historische centrum van de stad en
haar uitbreidingen. De rust die daar heerst is ook te
vinden aan de Waalkant, waar de oorsprong van de stad
ligt.
De ontwikkeling van het centrum heeft jarenlang
stilgestaan. Zo is de huisvesting van de culturele
functies aan de zuidrand verouderd en te klein voor de
groeiende vraag naar eigentijdse voorzieningen.

Het dubbelpand, onderwerp van het afstuderen, heeft
een complexe structuur, ontstaan door verschillende
bouwfasen en eigenaren door de jaren heen. Dit geldt
niet alleen ruimtelijk maar ook technisch.
Hoewel deze analyse veel informatie geeft, zijn er nog
altijd vragen die hopelijk naar verloop van tijd ook
beantwoord zullen worden.
De gemaakte analyse is een degelijke basis voor het
onderzoeken van concepten, die zullen leiden tot een
ontwerp, zodat het verhaal dat Ruiterstraat 14 &16 heet
een nieuw hoofdstuk krijgt.
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