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INSTRUCTIE  historisch straatnaamonderzoek Culemborg 

In deze instructie vindt u informatie over het verrichten van onderzoek naar de historie van 
straatnamen van Culemborg en de verwerking van deze gegevens in een toegang in Mais Flexis.  
 

Toegang 5000 
De historische straatnamen worden vastgelegd in een speciale toegang in het archiefbeheersysteem: 
toegang 5000. Deze is als volgt opgebouwd: 
Huidige gemeente 

-Plaats 
  -Bestaande straatnamen 
  -Niet meer bestaande straatnamen 
  -Verdwenen straten  

 
Algemene instructie 
Zie ook de algemene instructie voor straatnaamonderzoek. 
 

Gegevens in excell bestand 
Voor Culemborg zijn de dossiers over straatnaamgeving reeds doorgenomen en verwerkt in een 
excell document. De gegevens uit dit document moeten worden overgenomen in toegang 5000 
Ga hierbij als volgt te werk: 
1. Staat er een vaststellingsdatum (raadsbesluit) in het document genoemd: neem deze over in het 
veld ‘vaststellingsdatum’. 
2. Staat er een vorige straatnaam vermeld? Neem deze over in het veld ‘oude straatnaam’. 
3. Kijk dan in de excell op het tweede tabblad of deze straatnaam daar vermeld staat en of daar meer 
gegevens over opgenomen zijn. Maak vervolgens een record van deze oude straatnaam aan onder de 
rubriek: niet meer bestaande straatnaam’.  Vul daar als huidige straat in: de huidige straatnaam. 
4. Neem ook de gegevens over die er staan over het uitbreidingsplan. Vermeld dit als ‘plan (bijv) 
Terweijde’ in het veld ‘opmerkingen’.  
5. Idem met gegevens over de achtergrond van de straatnaam. Deze vul je in in het veld ‘toelichting 
strnaam’. Gebruik hierbij standaardzinnen. Deze worden hier als bijlage toegevoegd. 
6. Als er geen gegevens over de vaststelling van de straatnaam bekend zijn, handel je als volgt: 
- Is het een straat die al lang in het dorps- of straatbeeld aanwezig is, vul dan een NNK in 
- is het een straat die bij een uitbreiding van de plaats hoort, dan kijk je naar het bouwjaar van de 
woningen in de BAG Viewer. Meestal is een straatnaam ongeveer 1 a 2 jaar vóór de bouw van de 
uitbreiding vastgesteld. Je vult dan een jaartal in dat twee jaar vóór het bouwjaar van de eerste 
woningen ligt, met toevoeging ca (circa). In de opmerkingen vermeld je dan de bouwjaren van de 
woningen. Dus bij woningen vanaf 2014 noteer je : 
- vaststellingsdatum: ca 2012 
- opmerkingen: de woningen in de straat dateren van 2014. 
 
Na het verwerken van het excell bestand 
Na het verwerken van het excell bestand, kun je nog veel aanvullende gegevens gaan verzamelen.  
1. Om te beginnen met literatuur. In de serie ‘Culemborg zoals het was’, is een deel verschenen over 
de straten. De informatie hierin kun je in de records gaan verwerken. 
2. Plattegronden: met oudere plattegronden kun je vergelijken hoe de straatnaamgeving en de loop 
van straten vroeger was. Concreet voor Culemborg: zie vooral de plattegronden van 1889. Deze kun 
je vinden door op de website bij ‘beelden’ in te vullen: Culemborg 1889. Ook het bestuderen van 
deze plattegronden geeft veel informatie die je kunt gaan verwerken. Je kunt de loop van huidige 
staten vergelijken met die op deze kaarten. 
3. Omnummeringslijsten van huisnummers. Vóór 1920  had Culemborg een huisnummering per wijk: 
wijken A t/m G. De wijken A t/m E zijn te koppelen aan straten, de wijken F en G waren buitengebied 
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en daar was nauwelijks straatnaamgeving vóór 1920. Voor de wijken A t/m E wordt momenteel de 
omnummering gereconstrueerd. Deze gegevens kun je gaan invullen in het veld wijknummer. 
Bijvoorbeeld: (fictief): bij Herenstraat: wijk C 20-30. 
4. Oude prentbriefkaarten / prentbriefkaartenboekjes geven vaak informatie over straten. 
5. Beeldbank van het RAR : teksten bij beschrijvingen van foto’s en inventarisnummers. 
 

 
Voorbeeld van een straatnamenkaart van een straat waarbij gegevens bekend waren, deze zijn 
overgenomen uit het excell bestand  
 
 

 
 
Voorbeeld van een ingevulde straatnamenkaart aan de hand van het excell bestand, hier waren geen 
gegevens bekend. Het gaat om een uitbreidingswijk, de informatie komt uit de BAG Viewer. 



 
3 INSTRUCTIE                                                                         historisch straatnaamonderzoek  Culemborg 

Bij twijfel 
Plaats bij twijfel over een naam of een ander gegeven een NNK. Deze worden allemaal 
gecontroleerd.  
 

Vragen? 
Neem bij vragen contact op met: 

- Harriëtte, tel.nr. 1163 Mail: hvdoremaele@rarivierenland.nl 
- Beatrijs tel.nr 1175. Mail: bvdijk@rarivierenland.nl 
- Charlotte tel.nr. 1162 Mail: cvbeek@rarivierenland.nl 
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