
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Het Weurtsche 

   Straatje                                 

1000-1100 

             

De uiterwaarden zijn door de eeuwen 

heen ontstaan als gevolg van een 

wisselwerking tussen mens en rivier. 

De eerste uiterwaarden lagen  

vroeger meer zuidwaarts, tussen de 

huidige Waaldijk en de Van 

Heemstraweg. Vanaf de elfde eeuw 

werd vanuit Weurt en Beuningen veel 

land onder de ploeg gebracht. Er was 

landhonger ontstaan om meer vee te 

kunnen houden en zo ook meer mest  

te krijgen voor de akkers. Om dit alles 

 

mogelijk te maken moesten kleine 

dijken of kaden worden aangelegd 

om het opdringen van water vanuit 

de Waal tegen te gaan. 

Eerst waren dit zijwendes (kleine 

kades aan de oostkant van de 

dorpen) later voorwendes evenwijdig 

aan de rivier. 

Zo’n dijkje is het Weurtsche Straatje. 
Pas in de tweede helft van de 14e 

eeuw kwam er een aaneengesloten 

dijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

   1 Zomer Weurtsche Straatje 

 

                                                                 



 
 

 

 

 

 

 2 Winter Weurtsche Straatje .   3 Uitkijktoren aan het eind van het straatje.

Deze dijk werd iets teruggelegd en 

het Weurtsche Straatje herdoopt tot 

zomerkade. Het begrip ‘straatje’ kan 
verraden dat het dijkje ook een 

agrarische functie kreeg. Het woord 

kan in ons rivierengebied synoniem 

zijn met veedrift, een weg waarover 

het vee naar de weiden werd 

gedreven. Zo’n weg werd doorgaans 
omzoomd door meidoornhagen om 

te voorkomen dat het vee de drift 

verliet en het land van de buurman 

betrad. Ook de mensen zelf 

gebruikten het pad als route. Veel 

steenfabrieksarbeiders namen dit 

pad als ze vanuit het dorp naar hun 

werk op de in de uiterwaarden 

gelegen steenfabrieken liepen. 

Doordat het straatje buiten gebruik is 

geraakt zijn de aanwezige hagen 

uitgegroeid en hebben bijzondere 

plantensoorten er zich kunnen 

vestigen en ontwikkelen. Zo zijn er 

een bijzonder mooie Spaanse Aak 

(veldesdoorn), gebiedseigen 

meidoorns en veel wilde rozen 

gevonden.  

De provincie wil recreatie in de 

uiterwaarden bevorderen en heeft bij 

de inpassing van een wandelpad over 

dit straatje extra moeite gedaan om 

deze soorten te behouden en te 

beschermen. De recreatie is gericht 

op: contact met de rivier, 

natuurbeleving en het herbeleven 

van de historie van dit gebied. Een 

geschiedenis die nog tastbaar en 

voelbaar aanwezig is als je over dit 

Weurtsche Straatje wandelt. 



 
 

4 Kaart van de Weurtse uiterwaarden naar een ontwerp van  

Dirk Oomen. 

 

 

5 Alle esdoorns hebben gevleugelde vruchten, maar bij de Spaanse 

 aak of veldesdoorn staan ze in elkaars verlengde. 

 

 

 

 

 

Uitgelicht 

Heggenvlechten is een eeuwenoude 

techniek die boeren gebruikten om 

heggen ondoordringbaar te maken. 

De komst van het prikkeldraad 

maakte het vlechten overbodig. Een 

gevlochten meidoornhaag diende 

vroeger vooral als vee- en 

wildkering. Het is ook een 

schuilplaats voor veel vogels en 

kleine dieren. Het vlechten gebeurt 

met levende struiken en is dus niet 

hetzelfde als het vlechten van dood 

hout tussen palen. Je kunt jonge 

heggen vlechten, maar ook oude 

heggen die er slecht uitzien. Door ze 

te vlechten, verjongen ze en gaan ze 

een nieuw leven tegemoet. De 

heggenvlechters maken bij hun 

werk gebruik van een hiep. Dit is 

een soort hakbijl of handslagmes. 

Het heggenvlechten van de 

meidoornhagen past erg goed bij 

het kenmerkende cultuurhistorisch 

landschap van de uiterwaarden. Het 

ambacht is officieel erkend als 

cultureel, immaterieel erfgoed. 
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