
De gemeenten Lingewaard, 

Neder-Betuwe en Overbetuwe 

maken deel uit van het rivieren-

landschap.

De meest dynamische kracht in 

dit landschap is de rivier. Ook al 

is de kracht van de rivier steeds 

verder beteugeld door de dijken, 

het landschap toont in zijn 

opbouw en in al zijn vormen de 

invloed van de rivier. 

Karakteristieke landschaps-

elementen in het rivieren-

landschap zijn de woerden. 

In deze brochure leest u wat een 

woerd eigenlijk is, welke soorten 

er zijn en wat hun waarde is 

voor het landschap. 

En kent u de bijzondere volks-

verhalen die bestaan rondom 

deze bijzondere locaties waar al 

vele eeuwen wordt gewoond?

Deze folder licht een tipje van 

de sluier op…
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Colofon
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Ottho Gerhard Heldring 
(17 mei 1804 – 11 juli 1876) 
was behalve dominee ook 
onderzoeker en schrijver.

Hij was van 1827 tot 1867 
predikant in Hemmen. 

Als bewoner uit het rivierengebied 
was hij geïnteresseerd in de 

verhogingen in het landschap. 

Hij vond er munten, beenderen en 
houtskool, voor hem een bewijs 

dat de woerden vroeger door 
mensen zijn gemaakt.

Verhalen en legendes

De woerd met de naam De Fliert (gemeente Overbetuwe) lag langs een zeer oude 
weg. Aan de westkant hiervan strekte zich een complex woerden uit dat dominee 
Ottho Heldring tijdens zijn wandelingen in 1838 afspeurde. Hij hoorde toen ook 
spookverhalen over de Zettense woerd waarin een geheimzinnige zwarte man 

over de weg liep, maar zonder iemand de stuipen op het lijf te jagen. Ook zouden 
hier ontmoetingen plaatsvinden met de weerwolf! Heldring zag een verband 

tussen die mystieke verhalen en plekken waar sporen van bewoning uit de tijd 
van Bataven en Romeinen voorkwamen.

veilige oorden 
bij hoogwater

Wonen op een woerd
“Ja, voor mij heeft het meerwaarde 
om een woerd te bewonen! Mij 
spreekt het aan om op zo’n oude 
bewoningsplek te wonen en te werken. 

Gedurende enkele eeuwen zijn ons 
tientallen, misschien wel honderden 
mensen voorgegaan, die tijdens hun 
leven deze plek mede hebben 
vormgegeven en bezield. 

Dit ‘cultuurhistorisch’ besef is al 
voldoende reden om de woerd(en) 
onder de aandacht te brengen en zo 
bij te dragen aan het behouden ervan.

Voor mij persoonlijk kreeg deze plek 
al direct een authentiek-historische 
waarde toen we in 1995 tijdens de 
hoogwater dreiging, de evacuatie 
hebben afgeslagen. Wij zaten hoog 
en droog op onze woerd!

Door de aandacht voor de woerden, 
onder andere door het rapport en 
deze folder, ben ik weer extra 
gemotiveerd om deze oorspronkelijke 
plek in z’n waarde te behouden en 
waar mogelijk te herstellen. 
Ik zie daarbij de woerd, met daarop 
het ‘ensemble’ van gebouwen en 
de (groene) aankleding en het 
omringende landschap als een 
samenhangend geheel.”

Peer Stevens,

eigenaar van woerd 

Den Ouden Dam in 

Kesteren, gemeente 

Neder-Betuwe

Meedoen
Particuliere initiatieven kunnen 
helpen om de cultuurhistorische, 
landschappelijke en ecologische 
waarden van woerden te behouden 
en te versterken. De drie gemeenten 
willen deze initiatieven stimuleren. 
De gemeenten informeren u graag 
over de mogelijkheden hiervoor. 

Lingewaard:
026 – 326 01 11
www.lingewaard.nl

Neder-Betuwe:
0488 – 449 900
www.neder-betuwe.nl

Overbetuwe:
0481 – 362 300
www.overbetuwe.nl
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Komwoerd (14de – 20ste eeuw) 
Het gaat hier om verhoogde erven van 
boerderijen die sinds de bedijking in of 
in de buurt van de kom waren verrezen. 
Deze hadden veelal komgronden in 
gebruik. Er zijn woerden die aan de rand 
van de kom ont stonden en woerden die 
in of bij het water rijke hart van de 
streek, rond de Linge, verrezen.

Oeverwalwoerd (15de – 19de eeuw) 
Tot deze categorie behoren de woerden 
van boerderijen, soms van hele buurten/
dorpen, op oeverwallen. Deze natuurlijke 
hoogten bleven vóór de bedijking 
meestal nog ge spaard bij over  -
s tromingen. Na de bedijking veranderde 
dat. Er kwamen steeds hogere water-
standen en almaar meer dijkbreuken 
en over stro min gen die gepaard gingen 
met verwoes tend ijsgeweld. Uiteindelijk 
moesten ook de boeren op de oeverwal 
hun erven gaan ophogen.

Dijkwoerd (15de – 19de eeuw)
In sommige delen van de Betuwe was 
de waterplaag zo groot dat de dijk 
interes santer werd voor bewoning dan 
de oeverwal. Dat gebeurde vooral in het 
smalle deel van de streek, bij Opheusden 
en Eldik-Ochten. In die vernauwing 
neigde het water zich bij over stromingen 
op te kroppen. Gewoond werd daarom 
bij voorkeur aan de dijk. De dijk voorzag 
ook in de behoefte aan een deug delijke 
verbinding in tijden van watersnood.

Uiterwaardwoerd (14de – 20ste eeuw)
Sinds de 13de eeuw bevonden de rivieren 
zich in het aarden keurslijf van de 
bedijking. Op sommige plekken werden 
kribben aangelegd waarmee werd 
geprobeerd dijken te ontzetten en land 
te winnen. Hierdoor ontstonden op 
den duur uiterwaarden. Hier en daar 
verrezen aan de kaden boerderijen en 
veerhuizen op heuveltjes. 

Cultuurhistorie
Vaak is van de woerden en hun om geving 
nog de fascinerende bewonings geschiedenis 
van het rivierengebied af te lezen. Op de 
verhogingen werd gewoond. Vanaf die 
plekken waren de drassige gronden 
ontgonnen en werd eeuwenlang het 
boerenland gebruikt. In de buurt bevinden 
zich veelal nog sporen van het onheil dat 
dwong tot ophoging van het woonerf: 
stille getuigen van dijk door braken, zoals 
wielen of resten van een verdronken dorp. 
Door de eeuwen heen hebben de bewoners 
van de woer den hun ‘voetsporen’ achter-
gelaten. Woerden zijn daarmee een typerend 
landschapselement van het rivieren gebied.

Ecologie
De invloed van de mens op de woerden is 
groot. Het beheer is veelal intensief en 
cultuurlijk. Dit betekent dat er weinig 
ruimte is voor spontane natuurlijke 
vegetatieve ontwikkelingen. Woerden 
hebben potentie voor een bijzondere en 
gevarieerde vegetatie. Met name omdat 
de omstandigheden (bodem, water-
huishouding) op korte afstand van elkaar 
verschillen.
Op een woerd in Heteren is veldgerst 
aangetroff en. Tegenwoordig schaars, 
maar vroeger kenmerkend voor het 
rivierengebied. Van nature staat veldgerst 
op de hogere delen in het komgebied. Om 
die reden past deze soort goed bij woerden.

Landschap
Het rivierenlandschap, waarin de woerden 
zijn gesitueerd, is globaal te verdelen in 
binnendijks- en buitendijks gebied. Direct 
aan de rivier liggen de buitendijkse gebieden, 
ook wel de uiterwaarden genoemd. Hier 
heeft het water vrij spel. De woerden in deze 
gebieden bieden bij een overstroming een 
veilig heenkomen aan dieren die in de 
uiterwaarden leven. Binnendijks, in de open 
komgebieden, is vaak sprake van (intensief) 
agrarisch grondgebruik. De uitgestrekte 
graslanden zijn van belang voor weidevogels, 
eenden en ganzen. Op de oeverwallen zijn 
oude dorpskernen en veel woerden 
gesitueerd en strekken zich ook de 
eeuwenoude landbouwgronden uit.

Wat zijn woerden

Woerden zijn veelal gedeeltelijk dan wel geheel kunstmatige hoogten, gelegen in het rivierenlandschap. Ze 

boden droge voeten in bange tijden waarin de dijken het nogal eens begaven en het rivierwater landinwaarts 

stroomde. Ze zijn ná de bedijking door mensen opgeworpen. Woerden zijn kenmerkend voor de identiteit van 

het rivierengebied. 

Waarom zijn woerden belangrijkWelke typen woerden bestaan er

Er liggen ruim honderd woerden in de drie gemeenten. We onderscheiden 

vier hoofdtypes; de benaming is afgeleid van het landschap waarin ze 

liggen.

Geschiedenis
De bewoners van het rivieren-
gebied hebben in het verleden 
een verbeten strijd gevoerd tegen 
het wassende water. Al in de 
prehistorie werden hier de hogere 
plekken opgezocht voor bewo-
ning. Het waren de natuur lijke 
hoogten die nog niet over-
stroomden. De rivieren hadden 
in het nog dijkloze landschap alle 
ruimte om hun weg naar de zee 
te vinden. Door de komst van de 
bedijking werden ze terug-
gedrongen naar een kleine ruimte. 
Bij dijk breuken volgden voortaan 
grote over stromingen. De natuur-
lijke hoge plekken bleken geen 
garantie meer te bieden voor 
droge voeten. Het werd nodig om 
de woonerven fl ink op te hogen. 
Dat gebeurde op afzonderlijke 
erven. Maar ook in dorpsverband. 
Hierbij moeten dorpelingen hecht 
hebben samengewerkt en 
ongeloofl  ijk veel aarde hebben 
verplaatst. Titanenklussen 
moeten dat zijn geweest. 

Maar op den duur kwam het 
water met overstromingen steeds 
hoger te staan. De moeizaam 
opgehoogde woonerven moesten 
nog verder worden verhoogd. Een 
trukendoos werd daarbij open-
getrokken, met oplossingen als 
het ophogen van schuurvloeren 
en -opritten en het bouwen van 
aparte heuvels voor vlucht-
schuren. Uiteindelijk restte 
menigeen niets anders dan vloed-
zolders in te richten voor vee en 
erfbewoners. Of het vertrouwde 
woonerf te verlaten en te 
verhuizen naar de dijk. Maar ook 
daar was het lang niet altijd veilig. 

Ideeën voor uitvoering
Hieronder staan twee concrete 
voorbeelden hoe de ontwikke-
lings   geschiedenis van woerd en 
omliggend landschap beter 
beleefbaar gemaakt kan worden.

Bijvoorbeeld door het accentueren van 
sloten in de omgeving, het herstellen 
van de boomgaard op de woerd en het 
behoud van oude bebouwing.

Bijvoorbeeld door historische 
laagtes rond de woerd te herstellen/
accentueren en in gebruik te nemen als 
waterberging.

Inspiratieboek
Lees meer achtergrond informatie 
over de woerden. U vindt ons 
uitgebreide rapport ‘Woerden, 
veilige oorden bij hoogwater’ 
op de websites van de drie 
gemeenten. Het rapport is ook 
bedoeld als inspiratie boek voor 
woerdbewoners over hoe bij de 
inrichting van de woerd en 
omgeving de cultuurhistorische, 
landschappelijke en ecologische 
waarden kunnen worden 
versterkt. 

Als voorbeeld zijn 24 woerden 
(acht per gemeente) uitgewerkt. 

Ook kunt u in het rapport zien 
waar woerden in de gemeenten 
liggen.
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Woerden zijn veelal gedeeltelijk dan wel geheel kunstmatige hoogten, gelegen in het rivierenlandschap. Ze 

boden droge voeten in bange tijden waarin de dijken het nogal eens begaven en het rivierwater landinwaarts 

stroomde. Ze zijn ná de bedijking door mensen opgeworpen. Woerden zijn kenmerkend voor de identiteit van 

het rivierengebied. 

Waarom zijn woerden belangrijkWelke typen woerden bestaan er

Er liggen ruim honderd woerden in de drie gemeenten. We onderscheiden 

vier hoofdtypes; de benaming is afgeleid van het landschap waarin ze 

liggen.

Geschiedenis
De bewoners van het rivieren-
gebied hebben in het verleden 
een verbeten strijd gevoerd tegen 
het wassende water. Al in de 
prehistorie werden hier de hogere 
plekken opgezocht voor bewo-
ning. Het waren de natuur lijke 
hoogten die nog niet over-
stroomden. De rivieren hadden 
in het nog dijkloze landschap alle 
ruimte om hun weg naar de zee 
te vinden. Door de komst van de 
bedijking werden ze terug-
gedrongen naar een kleine ruimte. 
Bij dijk breuken volgden voortaan 
grote over stromingen. De natuur-
lijke hoge plekken bleken geen 
garantie meer te bieden voor 
droge voeten. Het werd nodig om 
de woonerven fl ink op te hogen. 
Dat gebeurde op afzonderlijke 
erven. Maar ook in dorpsverband. 
Hierbij moeten dorpelingen hecht 
hebben samengewerkt en 
ongeloofl  ijk veel aarde hebben 
verplaatst. Titanenklussen 
moeten dat zijn geweest. 

Maar op den duur kwam het 
water met overstromingen steeds 
hoger te staan. De moeizaam 
opgehoogde woonerven moesten 
nog verder worden verhoogd. Een 
trukendoos werd daarbij open-
getrokken, met oplossingen als 
het ophogen van schuurvloeren 
en -opritten en het bouwen van 
aparte heuvels voor vlucht-
schuren. Uiteindelijk restte 
menigeen niets anders dan vloed-
zolders in te richten voor vee en 
erfbewoners. Of het vertrouwde 
woonerf te verlaten en te 
verhuizen naar de dijk. Maar ook 
daar was het lang niet altijd veilig. 

Ideeën voor uitvoering
Hieronder staan twee concrete 
voorbeelden hoe de ontwikke-
lings   geschiedenis van woerd en 
omliggend landschap beter 
beleefbaar gemaakt kan worden.

Bijvoorbeeld door het accentueren van 
sloten in de omgeving, het herstellen 
van de boomgaard op de woerd en het 
behoud van oude bebouwing.

Bijvoorbeeld door historische 
laagtes rond de woerd te herstellen/
accentueren en in gebruik te nemen als 
waterberging.

Inspiratieboek
Lees meer achtergrond informatie 
over de woerden. U vindt ons 
uitgebreide rapport ‘Woerden, 
veilige oorden bij hoogwater’ 
op de websites van de drie 
gemeenten. Het rapport is ook 
bedoeld als inspiratie boek voor 
woerdbewoners over hoe bij de 
inrichting van de woerd en 
omgeving de cultuurhistorische, 
landschappelijke en ecologische 
waarden kunnen worden 
versterkt. 

Als voorbeeld zijn 24 woerden 
(acht per gemeente) uitgewerkt. 

Ook kunt u in het rapport zien 
waar woerden in de gemeenten 
liggen.

Komwoerd

Oeverwalwoerd

Dijkwoerd

Uiterwaardwoerd

Woerden
veilige oorden bij hoogwater

Inspiratieboek
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De gemeenten Lingewaard, 

Neder-Betuwe en Overbetuwe 

maken deel uit van het rivieren-

landschap.

De meest dynamische kracht in 

dit landschap is de rivier. Ook al 

is de kracht van de rivier steeds 

verder beteugeld door de dijken, 

het landschap toont in zijn 

opbouw en in al zijn vormen de 

invloed van de rivier. 

Karakteristieke landschaps-

elementen in het rivieren-

landschap zijn de woerden. 

In deze brochure leest u wat een 

woerd eigenlijk is, welke soorten 

er zijn en wat hun waarde is 

voor het landschap. 

En kent u de bijzondere volks-

verhalen die bestaan rondom 

deze bijzondere locaties waar al 

vele eeuwen wordt gewoond?

Deze folder licht een tipje van 

de sluier op…

Woerden

Colofon

Deze brochure is gemaakt in opdracht van 

de gemeenten Lingewaard, Neder-Betuwe 

en Overbetuwe.
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Ottho Gerhard Heldring 
(17 mei 1804 – 11 juli 1876) 
was behalve dominee ook 
onderzoeker en schrijver.

Hij was van 1827 tot 1867 
predikant in Hemmen. 

Als bewoner uit het rivierengebied 
was hij geïnteresseerd in de 

verhogingen in het landschap. 

Hij vond er munten, beenderen en 
houtskool, voor hem een bewijs 

dat de woerden vroeger door 
mensen zijn gemaakt.

Verhalen en legendes

De woerd met de naam De Fliert (gemeente Overbetuwe) lag langs een zeer oude 
weg. Aan de westkant hiervan strekte zich een complex woerden uit dat dominee 
Ottho Heldring tijdens zijn wandelingen in 1838 afspeurde. Hij hoorde toen ook 
spookverhalen over de Zettense woerd waarin een geheimzinnige zwarte man 

over de weg liep, maar zonder iemand de stuipen op het lijf te jagen. Ook zouden 
hier ontmoetingen plaatsvinden met de weerwolf! Heldring zag een verband 

tussen die mystieke verhalen en plekken waar sporen van bewoning uit de tijd 
van Bataven en Romeinen voorkwamen.

veilige oorden 
bij hoogwater

Wonen op een woerd
“Ja, voor mij heeft het meerwaarde 
om een woerd te bewonen! Mij 
spreekt het aan om op zo’n oude 
bewoningsplek te wonen en te werken. 

Gedurende enkele eeuwen zijn ons 
tientallen, misschien wel honderden 
mensen voorgegaan, die tijdens hun 
leven deze plek mede hebben 
vormgegeven en bezield. 

Dit ‘cultuurhistorisch’ besef is al 
voldoende reden om de woerd(en) 
onder de aandacht te brengen en zo 
bij te dragen aan het behouden ervan.

Voor mij persoonlijk kreeg deze plek 
al direct een authentiek-historische 
waarde toen we in 1995 tijdens de 
hoogwater dreiging, de evacuatie 
hebben afgeslagen. Wij zaten hoog 
en droog op onze woerd!

Door de aandacht voor de woerden, 
onder andere door het rapport en 
deze folder, ben ik weer extra 
gemotiveerd om deze oorspronkelijke 
plek in z’n waarde te behouden en 
waar mogelijk te herstellen. 
Ik zie daarbij de woerd, met daarop 
het ‘ensemble’ van gebouwen en 
de (groene) aankleding en het 
omringende landschap als een 
samenhangend geheel.”

Peer Stevens,

eigenaar van woerd 

Den Ouden Dam in 

Kesteren, gemeente 

Neder-Betuwe

Meedoen
Particuliere initiatieven kunnen 
helpen om de cultuurhistorische, 
landschappelijke en ecologische 
waarden van woerden te behouden 
en te versterken. De drie gemeenten 
willen deze initiatieven stimuleren. 
De gemeenten informeren u graag 
over de mogelijkheden hiervoor. 

Lingewaard:
026 – 326 01 11
www.lingewaard.nl

Neder-Betuwe:
0488 – 449 900
www.neder-betuwe.nl

Overbetuwe:
0481 – 362 300
www.overbetuwe.nl


