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Bijlage 3 - Landschappelijke inpassing 

 

 

 

 

Cultuurhistorische beschrijving plangebied 

Cultuurhistorie: Vanaf 1910 bestond het gebied bij de planlocatie uit een stelsel van kleinere en grotere 

essen. Steilranden (kleine streepjes) waren duidelijk aanwezig en vooral aan de noordzijde van de 

Waninkdijk stond hakhout en/of knoteiken. Alle wegen waren slingerende zandwegen. Ook scheidde een 

zandweg twee essen en langs deze zandweg stond ook veel begroeiing. In 1930 zien we de spoorlijn liggen 

en is de Eigdeweg verlegd in een soort van parallelweg langs de spoorlijn. De spoorlijn heeft een deel van 

de es doorsneden en lag op de locatie waar nu de loods van de fam. Timmerije staat.  

In 1955 zien we dat veel hakhoutstructuren en overige begroeiing is verdwenen langs de esranden. De 

essen werden opener en de beleving van de openheid nam toe. In 1977 zien we dat nagenoeg alle 

zandwegen zijn verhard. De es is veel grootschaliger geworden door de ruilverkaveling en het verleggen 

van de wegen. De esrandbeplanting is veelal verwijderd aan de noordzijde en het is een grootschalig open 

gebied geworden terwijl dit cultuurhistorisch juist kleinschalig was. Veel zichtlijnen ontstonden en deze 

liepen ook over meerdere essen en escomplexen. De “open” essen werden niet meer als open beleefd het 

was immers een volledig open gebied geworden. Ook de randkampen om de escomplexen zijn door de 

ruilverkaveling grootschaliger en opener geworden. 
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Als advies voor mogelijke beplanting wordt het volgende gegeven: 
 
Vrij ondiep wortelende struiken zijn welke prima op de zwarte enkeerdgrond met een 
grondwatertrap VII kunnen groeien zijn : egelantier, hondsroos, sleedoorn, lijsterbes, gelderse roos, 
wilde kardinaalsmuts, rode kornoelje, wilde liguster en brem. 
 
Deze soorten in groepen van laag blijvende (kant akker) naar hoog groeiende (kant gebouw) planten 
ivm gelaagdheid. De strook is 10 meter breed en biedt ook de ruimte om de eerste paar meter  een 
ruigtekruiden ontwikkeling toe te laten en enige ruimte voor spontane ontwikkeling in de strook. 
 
Beheer dient dan gericht te zijn op de ontwikkeling van een blijvend gelaagd struweel door middel 
van laagdunning na eerste sluiting van de vegetatie. 
 

 


