
Ontstaan
Het landschap op zowel de flanken van de Utrechtse 
Heuvelrug als die van de Veluwe was het gebied waar de 
eerste mensen zich na een nomadisch bestaan vestigden. 
Zij vestigden zich op de overgang van hoog naar laag, van 
droog naar nat. Op de Veluweflank liggen dekzandruggen 
en oude bouwlanden. Een dekzandrug is een opgestoven 
hoogte van zand ontstaan door wind in de ijstijd. Ze zijn 
relatief arm. Op de dekzandruggen lagen essen. Dat zijn 
akkers of bouwlanden die eeuwenlang in gebruik zijn 
gebleven en met mest werden opgehoogd. De oude 
gronden bestaan uit relatief grote eenheden die al vroeg 
bewoond zijn geraakt. Op de zandgronden ontstonden 
esdorpen of brinkdorpen. Op de zandgronden werd de kern 
van het dorp gevormd door een dorpsplein (de brink). De 
brink is een open ruimte in een dorp of aan de rand daarvan 
waar de boerderijen omheen gegroepeerd staan, meestal 
beplant met eiken. De brink diende oorspronkelijk om het 
vee in te verzamelen en was dus een gemeenschappelijke 
veebocht (omwald kamp waar het vee de nacht door
brengt). Vaak lag op de brink een poel.

Hier graag een fotobijschrift

Esdorp- en brinkenlandschap
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Huidig landschapsbeeld
Op de flank van de Veluwe liggen hogere zandgronden met 
daarop veel kernen en oude bouwlanden. Oorspronkelijk 
had ieder dorp en buurtschap zijn eigen beeld en identiteit 
maar tegenwoordig is er weinig onderscheid. Garderen, op 
de Veluwe, is nog steeds een typisch esdorp, midden op de 
es. De Garderense enk is een mooi voorbeeld van een 
dekzandrug met oud bouwland. Ook bij Kootwijk vind je dit 
landschapstype. De dekzandruggen liggen van oost naar 
west op de Veluwe en zijn langgerekt. Kleinere dekzand
ruggen zijn herkenbaar aan dwars op de Veluwe lopende 
wegen, bebouwing en beplanting langs de randen.



Gebiedskenmerken  
esdorp- en brinkenlandschap

Algemeen
Kenmerken van esdorp en brinkenlandschap zijn de  
bolle ligging, grote open percelen met randbeplantingen 
(houtwallen), laanbeplantingen en steilranden. Tegenover  
de openheid van de es staat de beslotenheid rond de 
bebouwing. De wegen volgen het  hoogteverschil en 
hebben daardoor een bochtig verloop. De kavels zijn 
onregelmatig blokvormig. Er zijn onverharde wegen.

Grondgebruik
Bouwland op de es en grasland tussen de bebouwing.

Bebouwing
De plaats van de bebouwing volgt het hoogteverschil, de  
es en de weg. De bebouwing staat niet haaks ten opzichte 
van de weg en de voorzijde van de boerderij is niet altijd op 
de weg gericht. De bijgebouwen staan eveneens niet altijd 
haaks ten opzichte van elkaar. Boerderijen, voormalige 
boerderijen, woningen en overige bebouwing staan als het 
ware in een lint, een groene zone met doorzichten.

Beplanting
Houtwallen, laanbeplanting, bosjes. Langs dreven en 
wegen: bomen zoals eiken, beuken, lindes en kastanjes. 
Hagen langs onverharde wegen. Geen beplanting op de 
essen. Oude bouwlanden dienen open worden gehouden. 
Langs de rand van de es: houtsingels. 

Wat planten?
De meest voorkomende 
streekeigen boom en struik
soorten voor het esdorp en 
brinkenlandschap en de plek 
waar u ze het beste aan kunt 
planten. 

Houtwal en houtsingel
Zomereik aangevuld met ruwe 
berk en lijsterbes, en struiken 
zoals meidoorn, hazelaar, 
veldesdoorn, honds roos, 
vuilboom, Gelderse roos en 
inheemse hulst langs een 
perceel. 

Struweelhaag
Gecombineerde doornenhaag 
van meidoorn, sleedoorn, 
egelantier en hondsroos als 
perceelsrand. Of een gemengde 
haag met hazelaar, vogelkers, 
Gelderse roos, veldesdoorn, 
rode kornoelje, meidoorn, 
sleedoorn, kardinaalsmuts  
en hondsroos.

Geriefhoutbosjes
Gewone es, inheemse zwarte 
populier, hazelaar en berk.

Knotbomen
Eiken en essen in drogere 
gebieden.

Hoogstamboomgaard
Hoogstamfruitbomen met appel 
(Goudrenet, Notarisappel,  
Zoete Bloemée), peer (Clapps 
favourite, Beurré Hardy), pruim 
(Reine Claude, D’Anthan, 

Reine Victoria) omhaagd door 
meidoorn.

Haag rond of bij de voortuin
Meidoorn, veldesdoorn, 
haagbeuk, liguster, beuk.

Haag rond of bij de  

fruitgaarde/moestuin
Meidoorn of veldesdoorn.

Oprit
Zomereiken, op korte  afstand 
van elkaar.

Voor de gevel
Leilinde, (lei)perenboom of 
knotlinde (zonzijde).

Solitaire boom op het erf
Hoog stam fruitbomen, sierappel 
of sierpeer, zomereik, linde, 
tamme kastanje, berk, walnoot 
of kers (meikers).

Naast het woonhuis
Boom of bomen zoals een tamme 
kastanje, linde of walnoot. 

Struiken
Sering, boerenjasmijn, hulst, 
bessen. 

Tip
Houd de es open en maak de rand 
zo groen mogelijk. Plant er eiken 
of leg houtwallen en houtsingels 
aan. Draai de erfinrichting van een 
boerderij die met de achterzijde naar 
de weg gekeerd staat niet om. Plant 
langs stallen en schuren bomen en 
struiken in houtwallen of houtsingels.  

Meer informatie over aanplant en beheer
www.landschapsbeheergelderland.nl
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