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Aerdt, een hedendaags dorp met 
een oprecht verleden

Meer weten? Praktische hulp? 
Bezoek dan eens de website www.aerdt.info, daar bundelen we alle 
informatie. Je vindt er de dorpsagenda en kunt er lezen over het dorp, 
haar oorsprong en historie, de bezienswaardigheden, verenigingen, het 
wapenschild, volkslied en vlag (deze is ook te koop!).

Dorpsraad Aerdt
Wanneer het in ons aller belang is, zal de dorpsraad zich daar sterk voor 
maken. Deze actieve belangenvereniging, die al sinds 1997 bestaat, heeft 
problemen opgelost en nieuw initiatieven opgestart en ondersteund. En 
doen dit nog steeds. Je ontvangt, ongeacht je lid bent van de vereniging, 
jaarlijks haar nieuwsbrief en kunt deelnemen aan diverse thema 
avonden en activiteiten. Meer informatie of lid worden? Ga dan naar 
www.dorpsraad-aerdt.nl.
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Allereerst: Welkom!
Als nieuwe inwoner van Aerdt ben je een gelukkig mens. Je woont nu in 
een prachtig dorp en in een schitterende omgeving. Een rustig plaatsje, 
zeker, maar ook zeer actief. Sportief, sociaal of cultureel: er is hier altijd 
wat te doen. “Een maatwerk aanbod”, zo zou je het gerust kunnen 
omschrijven. Logisch, praktisch alles hier is het resultaat van eigen 
initiatieven. In dit “Aerdts paradijs” maken we onze dromen zelf waar. 

Namens alle verenigingen en organisaties heten wij je van harte welkom!

Het dorp Aerdt
Aerdt. Mooi, landelijk gelegen, ver van drukte en lawaai, toch op slechts 
enkele minuten van de A12 en binnenkort de A15, Zevenaar, Arnhem 
en Doetinchem. Een plek waar jij je snel thuis voelt; inwoner en deel van 
de gemeenschap. Wij willen je graag uitnodigen kennis te maken met 
alles wat Aerdt te bieden heeft. Met dit boekje geven wij je hierbij een 
kleine rondleiding door ons dorp. 

Historie
Het dorp Aerdt maakt sinds 1985 deel uit van de gemeente Rijnwaarden. 
Vanaf 2018 behoren we tot de gemeente Zevenaar. 
Het dorp met haar ongeveer 380 gezinnen is het op één na kleinste dorp 
op “‘t Gelders Eiland”, waarop verder de dorpen Pannerden, Herwen, 
Lobith, Tolkamer (met haar buurtgemeenschap Tuindorp) en Spijk te 
vinden zijn. 

Het dorp had voorheen een grote zelfvoorzieningsgraad. Dit moest ook 
wel gezien de geïsoleerde ligging van het dorp in die tijd. Inmiddels is 
Aerdt uitgegroeid tot een dorp met ca 900 inwoners, waarbij de termen 
uit het verleden als zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid nog steeds 
kenmerkend zijn voor de Aerdtse bevolking. 

Heden
Een klein dorp als Aerdt is gevoelig voor krimpeffecten en heeft 
sinds 2016 geen basisschool meer. De dichtbijzijnde basisscholen vind je 
in Herwen en Pannerden. Verderop in Zevenaar vind je de middelbare 
scholen, het treinstation, het gemeentehuis en grotere voorzieningen. 
Op kortere afstand in de directe omgeving, zoals in Pannerden, Lobith 
en Tolkamer vind je supermarkten, de bibliotheek, de welzijns-
organisaties, etc. Aerdt is samen met die dorpen te bereiken via de 
buurtbus. De dichtbijszijnde opstapplaats voor de streekbus is te vinden 
in Herwen. Daar vind je tevens de HERAC buurtsuper die gerund wordt 
door vrijwilligers. 

Voor een stukje vlees, groenten en fruit hoef je in de seizoenen echter 
niet ver te zoeken: In en rondom ons dorp zijn diverse adressen waar 
streekeigen producten aan huis worden verkocht. Appels, peren, kersen, 
noten, groenten uit de moestuin... Noem het maar op. Ga eens op 
ontdekkingstocht en je zult versteld staan!
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Verenigingen en vrijwilligers
Het dorp heeft een groot aantal actievelingen die zich voor de verenig-
ingen en organisaties inzetten, om zo samen de leefbaarheid van Aerdt 
te bevorderen en te behouden. Er is bijvoorbeeld een zeer actieve dorps-
raad die zich inzet voor de belangen van het dorp en haar inwoners.

Op het Toon van Uden sportpark aan de Loostraat kan naast voetbal, 
handbal en tennis ook beachvolleybal gespeeld worden. Bovendien is 
er voor de kinderen een kleine speeltuin aanwezig en kan er de schaak-, 
dam- en tafeltennissport beoefend worden. Aerdt heeft tevens een 
dorpshuis waar de activiteiten van de schutterij, plattelandsvrouwen, 
carnavalsvereniging, recreatiesport en andere groepen samenkomen. 

De inwoners die zich inzetten voor de toekomst maken dat ons 
pittoreske dorp niet klein te krijgen is en loeisterk zal blijven. 

Een jaar buitenleven
Nadat als aftrap van het nieuwe jaar in januari/februari de carnaval 
losbarst met haar pronkzitting, gecostumeerd bal en optocht volgt in 
april de bingo en in mei de moederdagactie van de drumfanfare. Als de 
kersen rijp zijn en de lokale fruitteler deze van de bomen plukt in zijn 
boomgaard, volgt in juli de Dag van Aerdt; met muziek, vertier en 
gezelligheid voor iedereen. 

Intussen is het gezellig druk in het dorp met toeristen en dagjesmensen 
die van de omgeving komen genieten, de kerk bezoeken en het trekpont-
je naar de Gangen door de Rijnstrangen overgaan om daar de ongerepte 
natuur te trotseren. Streekproducten zijn intussen overal mee te pikken: 
op de dijken, in de kern, zelfs op de veerpont over het Pannerdensch 
Kanaal! Vakantievierend verzamelen de dorpelingen zich op de 

Kom eens een kijkje nemen bij de verenigingsactiviteiten op het sportpark en in 
het dorpshuis, we vertellen je graag meer over onszelf!

De leeuw van Aerdt. Fier en uitdagend staat hij op één poot en steekt hij zijn 
lange tong uit. Vervaardiger: Ellen Welten-Louwers.



2017

campings, het sportpark en rondom recreatieplas De Bijland, als toerist 
in eigen achtertuin.  

Het schuttersfeest en de kermis zijn hoogtepunt en einde van de zomer, 
waarna de kleurrijke herfst haar intrede doet. De omgeving verandert, 
de temperatuur zakt, de activiteiten verplaatsen zich naar het dorpshuis. 
Daar wordt samen geluncht, biljart gespeeld, muzieklessen gegeven en 
geoefend door de dansgarde. Nadat de winter, met haar ganzen en rijp, 
is gearriveerd volgt ook Sinterklaas en Kerstmis. Het jaar voorbij, kijken 
we vanaf de dijk naar vuurwerk aan de horizon.

Bezienswaardigheden en omgeving
“Buiten Aerdtsen” zijn ook welkom van al dit moois mee te genieten. Zij 
vinden aan beide zijden van het dorp een camping, evenals twee 
Bed & Breakfasts. In de kern zelf zijn enkele bezienswaardigheden waar-
onder het dijkmagazijn (tevens de thuisbasis van de Heemkundekring), 

Kunstkring Het Gelders Eiland organiseert op zondagen exposities en concerten. 
De kerk is dan geopend van 14.00 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk.

Als nieuwe inwoner heb je inmiddels een indruk gekregen van onze 
gemeenschap en wat ons drijft. We hopen je te ontmoeten bij onze 
sociale activiteiten, bij de sportclub of in het dorpshuis.

Aerdt heeft veel en voor iedereen wat wils. Het zijn de ‘accessoires’ die 
het wonen hier mooi maken. Samen zorgen we voor elkaar.

de kerk met haar tentoonstellingen en een theetuin. 

Direct rondom het wijds opgezette dorp zijn verschillende wandel- 
en fietsroutes uitgezet. Aerdt ligt namelijk midden in het gevarieërde 
rivierlandschap en is gelegen aan de Oude Rijnstrangen, het voormalige 
stroomgebied van de Rijn voordat deze werd omgelegd. De stuwwallen, 
rietmoerassen, rivierduinen, ooibossen en graslanden zorgen voor een 
gevarieërd landschap en prachtige vergezichten.

Door actieve verenigingen blijft het dorp bruisen.


