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Tijdens de voorlaatste ijstijd was Nederland bedekt met landijs. De door 
opstuwing ontstane stuwwallen, drumlins en grondmoreneruggen liggen 
nog als hogere opduikingen in het landschap, zoals het schiereiland van 
Winschoten en de hoogtes van Ulsda, Wagenborgen en Noord- en 
Zuidbroek. Aan het begin van de jaartelling was bewoning schaars. In de 
Karolingische tijd zijn de menselijke activiteiten in het Oldambt toe-
genomen. Ook bij Wagenborgen en bij Ulsda vinden we zulke oude 
bewoningskernen. De pleistocene hoogten werden in gebruik genomen 
als akkercomplexen (essen) of dorpsweiden, de zogenoemde ga(r)sten. 
De basis voor de dorpskern vormt de hoger gelegen rug die het aanzien 
van een wierde heeft. De Hoofdweg van Wagenborgen is de oude weg 
van Delfzijl naar Slochteren en werd rond 1600 Heerenwegh genoemd. 
De Hoofdweg en de oostelijker gelegen Kerkstraat vormen de oude 
bewoningsassen van het dorp. Later werd de bebouwing voortgezet 
langs de Boelmanweg. Dit lag niet meer op de glaciale rug.
In het laaggelegen gebied rondom Wagenborgen lagen vroeger diverse 
kleinere kolken, maren en meren (Stolderijkolk, Rotkolk, Janjemeer, 
Proostmeer, Hondshalstermaar). Door ruilverkaveling en verbeterde 
waterhuishouding is het grootste deel verdwenen. Rond het dorp liggen 
een aantal dorpsbosjes, zoals het Wagenborgerbos aan noordzijde, het 
Zeevaartterrein aan oostzijde van het dorp en de parkachtige bosschages 
rond het voormalige Groot Bronswijk.
De te onderzoeken lokatie ligt als een apart van het dorp gelegen 
bewoningskern waarschijnlijk op een zavelige ophoging iets ten westen 
van de rug van Wagenborgen. Het erf is duidelijk georienteerd op deze 
verhoging en is over de langsas opgebouwd met de kop naar het 
noordoosten. Van oudsher lag het los van het dorp en was het sterk in 
zichzelf gekeerd. Uitbreidingen hebben de plek bijna in het dorp 
opgenomen.
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Door de aanwezige beplanting en de structuur van het erf en bouwwerken is er nu veel niet zichtbaar van het erf. De 
voorkant van het erf op het noordoosten is dankzij de meer rijke beplanting en zwaartepunt duidelijk te herkennen ten 
opzicht van de achterzijde. De achterzijde zal in vroegere tijden meer toegankelijk zijn geweest en vormde wellicht de 
meest drukke zijde van het erf. Door leegstand en gebrek aan beplanting vormt deze zuidwestelijke zijde nu een anonieme 
en afstandelijke kant van het erf. 
De huidige constellatie en de wens en noodzaak recht te doen aan het historische beeld geeft mogelijkheden voor de 
opbouw/doorontwikkeling van het huidige erf dat niet al te zeer afwijkt van het huidige beeld terwijl het toch de 
karakteristieken respecteert. Daarvoor is de opbouw aan de westzijde van belang. Tegelijkertijd kan de ervaring van het  
losstaande erf weer prominent vormgegeven worden. 
Uitgangspunt van een inpassing blijft een los van het dorp liggend carré wat gekenmerkt wordt door een groene mantel 
met het zwaartepunt aan de noordzijde. De koppeling met de openbare ruimte is de toegang in de noordwesthoek. 
Daarbinnen ligt een intern geörienteerd erf wat uitkijkt en gericht is op de landerijen aan de oostzijde. Aan de zuidzijde is 
er contact tussen het erf en de openbare ruimte. Het aanzicht van de zuidzijde van het erf vanaf het wandelpad verhoogt 
de sociale veiligheid.
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Treurbeuk

Treurberk

Uit opname van de beplanting (medio mei 2017) blijkt dat de meest noordelijke beplantingszone grotendeels bestaat uit 
spontane, laagwaardige opslag (wilg, esdoorn, meidoorn, vlier, lijsterbes). Deze heeft de bestaande gracht grotendeels 
overwoekerd. De westelijke singel kent enkele opvallende elementen zoals een uit de kluiten gewassen Treurbeuk en een 
treurberk. Onder deze bomen is een vrij open beplanting die kenmerken heeft van een stinzenflora. Aan de zuidzijde en 
oostzijde van het erf is geen belangwekkende of substantiele beplanting aangetroffen. 

De wagenschuur gelegen in de zuidwesthoek is waard om te behouden. Dit element is in staat het verhaal van de plek te 
vertellen en biedt een goed geleding van de wand. Tevens blijft door het behoud het erfaanzicht redelijk gelijk.
De nieuwe opbouw en inrichting van het erf achter deze coulis kan in abstractie als volgt weergegeven worden. De 
noordzijde refereert naar de orifiginele kop van het erf. Het is een zware, gevarieerde beplantingstructuur die veel 
afwisseling kent. Het noordelijke interne gedeelte van het erf is kleinschalig en redelijk besloten. Hierdoor wordt massa 
gecreeerd. De zuidzijde is open en lichter. De hoekpunten van het erf worden gemarkeerd en aan de oostzijde wordt 
scheiding tussen de verschillende bebouwingselementen aangeduid.

voorkant:
kleine kamers

achterkant:
grote ruimtes

kop:
redelijk gesloten, gevarieerde
en opvallende  beplanting. 
 

toegang:
los van straat, ingang op zijkant
 

scheiding en geleding
bebouwingswand
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Concept beplantingsplan

Gezien het voorlopige karakter van de ontwikkeling en de verkennende fase warin het project verkeert geven we hier een 
concept beplantingsplan bij. Dit beplantingsplan biedt nog ruimte voor verbeteringen en aanvullingen maar laat wel zien 
welke richting het uiteindelijke plan op gaat. Aan de noordzijde wordt een rijke, gevarieerde singel aangelegd die bestaat 
uit opvallende elementen. Daaronder zal een heesterlaag komen bestaand uit streekeigen soorten. De naar het dorp 
gerichte zijde bestaat uit een rij lindes met dezelfde ondergroei. De oprit naar het erf komt niet in het verlengde van de 
straat maar wordt duidelijk geproportioneerd als aparte oprit. Samen met het voetpad zijn het elementen die aan de 
westzijde begeleid worden door lage heggen. De zuidzijde wordt ook door een heg afgescheiden van de openbare 
ruimte.
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