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[WELKOM]

Sommige mensen noemen Woerden ‘Het best bewaarde 

geheim’. Ik ben van mening dat Woerden geen geheim moet 

blijven. Woerden mag trots zijn op wat ze is. Ik ben trots op 

Woerden.

 

Met dit paspoort in mijn hand hoef ik geen lang verhaal te 

vertellen. In vogelvlucht krijgen de drie kernwaarden van 

Woerden: Groene Hart, Historisch Hart en Kloppend Hart, 

betekenis in concrete thema’s. Tekst en beeld geven de lezer 

in één oogopslag een helder beeld van onze gemeente.

 

Een bezoek aan Woerden overtreft dit natuurlijk wel. 

Op www.BeleefWoerden.com vindt u alle mogelijkheden 

hiervoor. En voor wie zich verder wil oriënteren, staan achterin  

dit paspoort relevante websites. Wie weet, ontmoeten we 

elkaar binnenkort in Woerden?!

 

Victor Molkenboer

Burgemeester gemeente Woerden

VOORWOORD
BURGEMEESTER



Woerden heeft een identiteit. De stad Woerden en haar 

dorpskernen Harmelen, Kamerik en Zegveld vormen met 

elkaar een unieke gemeente in het Groene Hart van Holland.

Het merkpaspoort beschrijft die identiteit. Aan de hand van 

drie kernwaarden en negen kernwoorden laat het paspoort 

zien waar Woerden voor staat en wat de gemeente te bieden 

heeft.

Het merkpaspoort is voor Woerden gemaakt. Inwoners, 

ondernemers, gemeentelijke diensten, scholen, verenigingen 

en stichtingen kunnen het merkpaspoort gebruiken om zich 

van de identiteit bewust te worden, de identiteit consequent 

uit te dragen en de identiteit als fundament en inspiratiebron 

te hanteren.

VOOR WOERDEN

Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. Het kloppend hart, waar stad en land elkaar ontmoeten. 

Waar koeien grazen en kazen worden gemaakt. De gemeente heeft met haar dorpskernen een uniek 

en open landschap dat samengaat met een eigentijds en historisch stadshart. 

[WOERDEN]



Woerden is een sterke, karakteristieke en toegankelijke 

gemeente, midden in het Groene Hart. De combinatie 

van stad en dorpskernen is krachtig genoeg om zichzelf te 

ontwikkelen, heeft het vermogen om boven het gemiddelde 

uit te stijgen en alles in huis om volwaardig de titel hoofdstad 

van het Groene Hart te dragen. 

De stad is rijk aan historie, de omliggende eigentijdse wijken en 

dorpskernen zijn rijk door het landleven van het Groene Hart. 

Woerden kenmerkt zich door rust in de natuur en dynamische 

en bruisende centra vol winkels, restaurants en evenementen.

Woerden is er voor iedereen. Dankzij haar ligging en infra-

structuur is ze dichtbij en eenvoudig toegankelijk. De betrokken- 

heid van inwoners en bedrijven versterkt het open en 

sociale karakter van de gemeente.

Deze elementen vormen de basis voor een krachtige 

identiteit en mooie toekomst. En het fundament voor een 

duidelijke profilering van Woerden: hoofdstad van het 

Groene Hart.

TROTS OP WOERDEN

[GROENE HART] 
[HISTORISCH HART]

[KLOPPEND HART]
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[INFOGRAPHIC]



Het Groene Hart is een nationaal landschap. Het heeft 

een rijke geschiedenis, vele monumenten en een open, 

groen en puur veenweidenlandschap met talrijke recreatie-

voorzieningen.

Woerden ligt midden in het Groene Hart en wordt daarom 

ook wel betiteld als de toegangspoort voor een culturele en 

recreatieve ontdekkingsreis. In de gemeente is het authentieke  

en oorspronkelijke van Holland terug te vinden. Van grazende 

koeien tot het maken van kaas, van boerenlandleven tot een 

bruisend stadscentrum met winkels en terrassen.

Bewoners en bezoekers zoeken in het Groene Hart steeds 

vaker de natuur op. Een stadslandelijke trend waar onderne-

mers op inspelen door fietsroutes, vaarroutes, 

arrangementen en uiteenlopende recreatievoorzieningen 

te ontwikkelen. 

GROENE HART

[GROENE HART]



De titel hoofdstad van het Groene Hart past bij Woerden. 

Op planologisch, cultureel-historisch, economisch en 

bestuurlijk gebied laat de gemeente zien dat ze alles in huis 

heeft om de titel volwaardig te dragen.

Op de plek waar de Limes en de Oude Hollandse Waterlinie 

elkaar kruisen, ligt een krachtige gemeente. Met haar 

aangrenzende snelwegen en knooppunt van openbaar 

vervoer biedt Woerden een uitstekende verbinding tussen 

de randsteden.

Vanwege de centrale ligging zien ondernemers en bestuurders 

de gemeente Woerden als een uitstekende locatie om zich te 

vestigen of om hun ondernemingen te laten groeien. Ook de 

cultuurhistorische waarde van kaas, kaasmarkten en de 

600 jaar oude koeienmarkt dragen bij aan de titel. 

Als hoofdstad van het Groene Hart spreekt Woerden de ambitie 

uit om zich de komende jaren vanuit eigen kracht verder te 

verbinden met het natuurlandschap en tegelijkertijd verbindingen 

te zoeken met andere gemeenten. Samen met hen wenst zij de 

kernwaarden van het Groene Hart verder uit te dragen.

HOOFDSTAD VAN HET 
GROENE HART



Woerden en streekproducten zijn onafscheidelijk met elkaar 

verbonden. Het landleven in het midden van het Groene Hart 

biedt een rijk assortiment en staat garant voor authenticiteit. 

Op de markt komen vraag en aanbod samen. Boeren, 

kwekers, telers en producenten verkopen kaas, zuivel, vlees, 

groente, fruit, brood, jams, geleien en chocolades wekelijks op 

de streekmarkt en direct aan lokale restaurants.

Kaas is van alle streekproducten het meest bekend. Bij meerdere 

zelfkazende boeren is het traditionele kaasmaakproces te 

beleven. Kaas uit Woerden is over de hele wereld geliefd en 

wordt daarom ook wel ‘Het Woerdense Goud’ genoemd.

> Beleven

Aan de Oude Rijn staat het meer dan 100 jaar oude kaas-

pakhuis van Reypenaer. Hier zijn de nog rijpende kazen voor 

bezoekers te zien en te proeven.

STREEKPRODUCTEN
Het landschap van Woerden en haar dorpskernen kenmerkt zich 

door het 1000 jaar oude ontginningsgebied [cope-gebied] met 

vele boerderijen, uitgestrekte weilanden en historische wateren.

De Oude Hollandse Waterlinie en Oude Rijn zijn bepalend voor 

het historisch stadsbeeld van Woerden. In de 18e eeuw is de 

stervormige ‘Singel’ rondom de stad gegraven, deze vormt de 

omlijsting van het centrum van Woerden waardoor de vesting-

stad duidelijk zichtbaar wordt.

Het buitenleven zorgt in combinatie met een bruisend 

stadscentrum voor een ‘stadslandelijke’ uitstraling. 

Markante locaties als Kasteel Huize Harmelen, Kasteel 

Woerden, de Pastorie in Zegveld of het Gemaal Kamerik 

Teylingens geven extra allure aan het Woerdense landschap.

> Beleven

Rust en sportiviteit, Woerden biedt het. De gemeente is 

de toegangspoort tot het Groene Hart, waar vaar-, fiets- en 

wandelroutes het buitenleven laten zien. Van monumentale 

boerderijen, de Boerinn in Kamerik tot het Ooievaarsdorp en 

De Blauwe Meije in Zegveld.

LANDSCHAP



Woerden heeft een rijke historie. De geschiedenis laat zich vertellen door middel van 42 verhalen die te vinden zijn op 

www.verhaalvanwoerden.nl. De vier meest markante staan gezamenlijk voor de kernwaarde Historisch Hart.

[HISTORISCH HART]

HISTORISCH HART

1)  Woerden is ontstaan rond 

het jaar 40, toen de Romeinen 

langs de rivier de Rijn het 

fort (Castellum Laurium) 

vestigden. 

De contouren van dit fort 

worden tegenwoordig weer-

gegeven in het plaveisel van 

het Woerdense Kerkplein.  

2)  In 1371 kreeg Woerden  

een stadswal en een stads-

gracht, wat een jaar later 

leidde tot het toekennen van 

stadsrechten.  

De oorspronkelijke vorm van 

deze stadswal is terug te 

zien in de huidige binnenring 

en de oorspronkelijke hoogte 

bij de Hogewal en bij molen 

De Windhond.

3)  Woerden was in 1575 een 

van de eerste steden die de 

Hollandse Waterlinie inzette 

als verdediging. Woerden 

hield de Spanjaarden buiten 

de deur en werd aangenaam 

verrast door een wonder, 

het ‘Wonder van Woerden’, 

dat is beschreven en te zien 

op een van de glas-in-lood-

ramen van de Petruskerk.

4)  1672 is het rampjaar waarin 

vestingstad Woerden werd 

bezet door de Fransen. 

Woerden wordt vernield en 

geterroriseerd. De toren van 

de Grote Kerk (huidige Petrus 

Kerk) brandde af en de  

westelijke kant van de stad 

werd verwoest door het vuur. 

[1371]
[40]

[1575] [1672]
> Beleven

Kasteel Woerden, de Petruskerk en het oude stadhuis zijn voor bewoners en toeristen opengesteld. 

Het Gilde Woerden organiseert diverse stadswandelingen om de historie van Woerden te beleven.



De Romeinen spelen een grote rol in het ontstaan en de  

ontwikkeling van Woerden. De prachtige verhalen en 

archeologische vondsten en ontdekkingen dragen bij aan het 

karakter van de stad.

Het Woerdense Castellum Laurium was een van de 

Romeinse forten van het Nederlandse deel van de Limes 

(Oude Rijn). Deze vormde de oorspronkelijke noordgrens van 

het Romeinse rijk tussen het huidige Katwijk en Millingen (GLD).

De prominente aanwezigheid van de Romeinen is op 

verschillende manieren in de stad terug te zien. In de bestrating  

van het Kerkplein, op de Romeinse tentoonstelling in het 

Stadsmuseum en in het ‘Drive-in-museum’ van parkeer-

garage Castellum. 

> Beleven

De Romeinse tijd beleven kan op een van de twee Romeinse 

schepen. De Per Mare ad Laurium en de Fiducia zijn replica’s 

waarop vaartochten gemaakt kunnen worden.

DE ROMEINEN
De stad Woerden is een vestingstad. Omdat Woerden vrijwel 

vanaf haar ontstaan in oorlogsgebied lag, is al in 1372 voor 

een wal om de stad gekozen. Enkele tientallen jaren later 

werd het huidige Kasteel Woerden gebouwd. 

Na het rampjaar 1672 kwam Woerden binnen de Oude Hollandse  

Waterlinie te liggen en dat leidde tot een grote uitbreiding van 

de vestingwerken in de 17e en 18e eeuw. Zo werd een tweede 

gracht gegraven volgens de inzichten van Menno van Coehoorn 

en kwamen er een arsenaal, een kazerne en een kruittoren in de stad. 

De historische binnengracht is grotendeels gedempt, maar bij 

de Hogewal zijn de bastions en een grachtdeel nog zichtbaar. 

De watertoren en het oude stadhuis aan de Westdam zijn 

gebouwd op een ravelijn en ook molen De Windhond staat 

nog op het oorspronkelijke bastion.

> Beleven 

De buitengracht is nog volledig te bewonderen. Daarnaast 

zijn in de binnenstad de kazerne en het Arsenaal in volle 

glorie te zien.

VESTINGSTAD



In 2022 bestaat Woerden 650 jaar. In de aanloop naar dit 

lustrum groeit het besef van de belangrijke historie van de 

stad. Tegelijkertijd zorgt de weg naar het feestelijke jaar voor 

meer sociale samenhang.

Het ontvangen van stadsrechten, de handel in koeien en 

kaas, de komst van het spoor en station, de herindeling van 

het centrum, de ontwikkeling van de haven, de herinrichting 

van het Arsenaal en de gemeentelijke herinrichting maken 

gezamenlijk het Woerden van vandaag.

De komende jaren zal de gemeente Woerden zich verder als 

hoofdstad van het Groene Hart ontwikkelen en zal de samen-

leving zich opmaken voor het vieren van 650 jaar stad.

650 JAAR STAD



Woerden is met 50.000 inwoners een krachtige maar toch 

persoonlijke gemeente. De stad kent dorpse allures en samen 

met de dorpskernen Harmelen, Kamerik en Zegveld vormt dit 

een prettige leefomgeving. Dat ideale formaat komt tot uiting 

in de sociale samenhang van inwoners en ondernemers. 

Woerden heeft daarmee een kloppend hart.

Samen bereik je meer. De samenwerkingsverbanden die 

gemeente, ondernemingen, stichtingen en verenigingen met 

elkaar aangaan, zijn kenmerkend voor Woerden. Er worden 

initiatieven ontplooid die stad en dorpskernen karakter 

geven en uitmonden in een gezond ondernemersklimaat, 

bruisende evenementen en maatschappelijke acties. 

Dankzij haar centrale ligging in het Groene Hart is Woerden 

tegelijkertijd het kloppend hart voor activiteiten die de positie 

van het natuurlandschap versterken.

KLOPPEND HART

[KLOPPEND HART]



Woerden bruist. Dankzij de sfeervolle uitstraling en 

uitstekende bereikbaarheid is Woerden een geliefde 

plek voor bewoners en bezoekers.

Met circa 300 winkels, een warenmarkt en een streekmarkt 

biedt Woerden diversiteit op het gebied van winkelen. 

Met druk bezochte restaurants, cafés, een bioscoop en 

cultureel centrum ‘Het Klooster’ voor muziek, dans en theater 

heeft Woerden een aantrekkelijk aanbod om uit te gaan.

Het gehele jaar door worden er veel activiteiten georgani-

seerd. Evenementen als Zegvelderie, Kameryck Klassiek, 

Septembermarkt Harmelen, Koninginnedag Kamerik en zo’n 

60 unieke evenementen laten Woerden gezamenlijk bruisen.

BRUISEND

Babypop 

Bockbierfestival

Graskaasdag

Havendag 

Internationale Meerkamp

Intocht Sinterklaas

Jazz’n Woerden

Kameryck Klassiek

Koeienmarkt

Koninginnedag

Nachtcultuur

Nacht van Woerden

Nationaal Veteranen Treffen

Open Monumentendag

Septembermarkt

Shantyfestival

Straattheaterfestival

Taptoe

Tour de Terras

Triathlon 

VakantieWeek Kamerik

Woerdense Vakantieweek

Zegvelderie 

Zomerfeest avond



In Woerden is sociale cohesie een groot goed. De verbinding

tussen bewoners, ondernemers en verenigingen leidt tot

spraakmakende initiatieven en sociale evenementen.

 

Zo sleutelen leerlingen tijdens de Woerdense Techniek 3-daagse, 

draait men vele rondjes op de ijsbaan, organiseren service-

clubs en vele anderen evenementen voor goede doelen,

ondersteunt het VSBfonds vele nieuwe initiatieven en houdt

stichting Make a Wish kantoor in Woerden.

 

De gemeente wil deze sterke samenleving door middel van 

korte lijnen en snelle aanpak ondersteunen. Zowel voor stad 

als dorpskernen stimuleert zij de ontplooiing van verbindende 

activiteiten.

VERBINDEND

Ondernemerschap is kenmerkend voor Woerden. Dankzij de  

gunstige ligging aan water, spoor en wegen biedt de gemeente  

een aantrekkelijke plek voor vestiging en bedrijfsgroei. 

Naast het faciliteren van de zeven bedrijfsterreinen rond stad 

en dorpskernen, spant de gemeente Woerden zich in om het 

klimaat voor winkels, agrariërs en recreatieve ondernemingen  

te optimaliseren.

Het gezonde ondernemersklimaat wordt versterkt door gilden,  

collectieven en ondernemersverenigingen. Gezamenlijk wordt 

er gesproken, nagedacht en worden voorstellen gedaan om 

het ondernemerschap te stimuleren.

ONDERNEMEND

24 uur van Woerden 

Beursvloer Woerden 

BIZ Bedrijventerrein Polanen

BIZ Middelland Noord

BIZ Stadshart Woerden

Cultuur Platform Woerden

Dorpsplatform Kamerik

Fotografencafé 

Gildenpatroons 

Graskaasdag

KUVO

Make a Wish

Ondernemend Harmelen

OndernemersKring Woerden

Ondernemersv. Zegveld 

Oranjeverenigingen

Roemeniëmarkt

Samen voor Woerden

Serviceclubs

Sleutelclub Kamerik

VSBfonds

Woerdens Techniek Talent

Wijkplatforms

ZOOOM (ZZP-vereniging)



Woerden is aan verandering onderhevig. De haven is 

gemoderniseerd, het station is vernieuwd en de fietsen-

stalling vergroot. Strand Cattenbroek zal in gebruik worden 

genomen. De rondweg om Harmelen wordt aangelegd. 

De plannen voor de uitbreiding van Kameryck en de 

verbouwing van het Arsenaal (Stadshotel) zijn in gang gezet.

Ontwikkelingen op planologisch, economisch, cultureel en 

bestuurlijk gebied zullen van invloed zijn op de identiteit van 

Woerden. Woerden groeit.

VOOR DE 
TOEKOMST



Beeldbank

www.woerdenmarketing.nl

Informatieve websites

www.beleefwoerden.com

www.toerisme-woerden.nl

www.woerden.nl

www.harmelen.nu

www.platformkamerik.nl

www.kamerikopdekaart.nl

www.zegveld.net

www.lokaaltotaal.nl/woerden

www.groenehart.nl

www.woerdenbuitenstebinnen.nl

www.streekmarkt-woerden.nl

www.kaasboerderij-janmaat.nl

www.limesreis.nl

www.waterliniewerelderfgoed.nl

www.kameryck.nl

www.kasteelhuizeharmelen.nl

www.deblauwemeije.nl

www.deboerinn.nl

www.verhaalvanwoerden.nl

www.gildewoerden.nl 

www.rhcrijnstreek.nl

www. rijksmonumenten.nl/monumenten/

alle+rijksmonumenten/woerden

www.waterliniewerelderfgoed.nl

www.stadsmuseumwoerden.nl

www.romeinsschipwoerden.nl

www.kasteelwoerden.nl

www.shhv.info

www.facebook.com/WoerdenBruist

www. cultuurlokaal.nl

www.hartvoorwoerden.nl

www.samenvoorwoerden.nl

www.beursvloerwoerden.nl

www.woerdenstechniektalent.nl

www.okwwoerden.nl

www.ondernemendharmelen.nl

Gemeente Woerden

Blekerij 14

3447 AA  Woerden

T. 14 0348

www.woerden.nl

Toeristen informatiepunt Woerden [TIP]

Meulmansweg 27

3441 AT  Woerden

T. 0348-799100

info@toerisme-woerden.nl 

Stichting Woerden Marketing

De Bleek 6

3447 GV  Woerden

info@woerdenmarketing.nl
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Een uitgave van Woerden Marketing 
in opdracht van de Gemeente Woerden
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