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Kaart van eenige landerejen gelegen omtrent Wageningen gemaakt door 
ordre van den heer C.I. Wyborch, heer van Hoenlo...waarop sijn Ed[e]le den 
tiend is competerend verdeeld in vier blokken, [ca. 1750], M. Beyerinck
(bron: GeldersArchief )

Wageningen Sectie C: Buurtse Enk, 1812-1818
(bron: GeldersArchief )



Eerste Honingblokpad
Het Honingblokpad is een onverhard pad tussen de Hol-
landseweg en de Dolderstraat op de Wageningense Eng. 

De eerste aanzet van het pad is al te herkennen op een 
kaart uit ca. 1750. Hierop is de zuidelijke helft van het pad 
ingetekend; de noordelijke helft van het tracé is herken-
baar als perceelsscheiding. Op de kadastrale kaart uit 
1812-1818 is het huidige, volledige tracé van het Honing-
blokpad te zien. Dit tracé blijft in de volgende eeuwen 
nagenoeg onveranderd. 

Het pad is van cultuurhistorische waarde aangezien het 
onderdeel uitmaakt van de oude ontsluitingsstructuur van 
de Wageningse Eng. 
 

Topografische kaart 1894 (bron: topotijdreis.nl)

Topografische kaart 1985 (bron: topotijdreis.nl)

Topografische kaart 1932 (bron: topotijdreis.nl)



Wandeling over het pad vanaf de Hollandseweg naar de Dolderstraat
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Situatie en opgave
Na regenbuien en vorstperioden in combinatie met het 
gebruik van het pad door agrarisch verkeer en doorste-
kend en/of bezoekend autoverkeer verandert het pad in 
een modderpoel. Dit maakt het pad lastig begaanbaar 
voor wandelaars, fietsers en bezoekers van De Nieuwe 
Ronde. Erosie door afstromend regenwater verergert de si-
tuatie en zorgt voor overlast op het fietspad langs de Hol-
landseweg. Stofvorming zorgt bij aanhoudende droogte 
voor ongemak. Deze problematiek speelt vooral aan de 
noordzijde van het pad; de zuidzijde is over het algemeen 
goed begaanbaar.

Het pad bestaat uit zand dat plaatselijk gemengd is met 
gebroken puin en split om de stabiliteit te vergroten en 
gaten te dichten. De gemeente Wageningen herstelt het 
pad herhaaldelijk met puin en split. Uit inventariserende 
grondboringen blijkt dat zowel de noord als de zuidzijde 
van het pad bestaan uit hetzelfde materiaal met een soort-
gelijke opbouw. De puinlaag is niet substantieel en is ten 
hoogste 10cm dik. De zuidzijde is in een betere staat dan 
de noordzijde. De toplaag is goed verdicht en het gras in 
de middenberm vormt een stevige zode. De afwatering is 
goed en is er nauwelijks draaiend, zwaar landbouwverkeer 
dat het pad stuk rijdt. De noordzijde heeft zwaar te lijden 
onder draaiend landbouwverkeer vooral omdat het pad 
plaatselijk als kopakker gebruikt wordt. De hellende lig-
ging zorgt plaatselijk voor uitspoeling. 

Doel van het project is de begaanbaarheid van het pad, 
voor met name wandelaars en fietsers, zo duurzaam 
mogelijk te verbeteren terwijl de cultuurhistorische- en 
landschappelijke waarde en de ongedwongen charme van 
het pad behouden blijven. 

Kapotgereden berm en erosiegeultjes in het pad bij de entree aan de 
Hollandseweg

Kapotgereden pad en bermen vanaf de Hollandseweg tot aan De Nieuwe 
Ronde (kijkend richting Dolderstraat)

Kapotgereden pad en bermen vanaf de Hollandse weg tot aan De Nieuwe 
Ronde (kijkend richting Hollandseweg)

Tussen de Nieuwe Ronde en de Dolderstraat is het pad in goede conditie 
(kijkend richting Hollandseweg)



Landschappelijk streefbeeld



Randvoorwaarden
• het pad is van (cultuur)historische waarde als onderdeel van de oude ontsluitingsstructuur van de Wageningse Eng
• het pad is zowel in het lengte- als in het breedteprofiel een continue geheel en dient daarin niet onderbroken te wor-

den
• de continuïteit van het pad komt voort uit de doorlopende begrenzing van het pad door grasbermen aan weerszijden
• het informele, landelijke karakter van het pad dient behouden te blijven. Een verharding met asfalt, beton of elemen-

tenverharding is daarmee uitgesloten
• autoverkeer en informeel langsparkeren is mogelijk, maar wordt niet gefaciliteerd

 

Landschappelijk streefbeeld
• doorzetten van het profiel aan de zuidzijde over het gehele lengteprofiel
• handhaven van de continue grasberm aan weerszijden van het pad
• kappen van opschot en snoeien van bramenstruiken voor een betere ruimtelijke beleving van de Wageningse Eng

Continue grasbermen langs het pad



Ingrepen
Om de toegankelijkheid van het pad te verbeteren zijn twee typen ingrepen noodzakelijk. Technische ingrepen op het pad 
zelf en flankerende maatregelen, zowel fysiek als regulerend, in de directe omgeving van het pad. Allereerst proberen we 
de belangrijkste oorzaken - (draaiend) landbouwverkeer en afstromend/stagnerend water -  van de spoor- en kuilvorming 
aan te pakken. 

1. Beperken (draaiend) landbouwverkeer en afstromend water
Verkeer, met name draaiende landbouwvoertuigen, beschadigt het pad en veroorzaakt kuil- en spoorvorming. Er zijn vier 
mogelijke opties om (draaiend) verkeer te beperken.
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1. pad afsluiten voor alle verkeer. De percelen dienen 
via een alternatieve route ontsloten te worden. Slag-
bomen en fietssluisen blokkeren beide ingangen. 
Ook De Nieuwe Ronde is niet meer bereikbaar voor 
autoverkeer. Het nu karakteristieke dubbele spoor zal 
overgroeien en plaatsmaken voor een wandelspoor. 

2. pad alleen toegankelijk maken voor autoverkeer 
op het deel Hollandseweg-De Nieuwe Ronde. Het pad 
is ter hoogte van De Nieuwe Ronde afgesloten door 
middel van een slagboom. Op het terrein van De 
Nieuwe Ronde is een keermogelijkheid gefaciliteerd. 
Van de Hollandseweg tot De Nieuwe Ronde bestaat 
het pad uit een dubbelspoor, vanaf De Nieuwe Ronde 
tot de Dolderstraat overgroeit het pad op den duur 
en maakt het plaats voor een enkel wandelspoor. 
Waar mogelijk worden de percelen via een andere 
route ontsloten. 

3. het pad eenrichtingsverkeer maken. Inhaalma-
noeuvres via de bermen zijn niet meer nodig. Het 
gehele pad bestaat uit een dubbel rijspoor. Waar 
mogelijk worden de percelen via een andere route 
ontsloten.

4. het pad tweerichtingsverkeer laten. Waar mogelijk 
worden de percelen via een andere route ontsloten.



In het licht van de randvoorwaarden zijn opties 1 en 2 niet wenselijk. Deze onderbreken de continuïteit van het pad in het 
lengteprofiel; het pad ziet er niet hetzelfde uit over de gehele lengte. Optie 3 en 4 zijn beide geschikt, waarbij de voorkeur, 
na overleg met de gemeente Wageningen uitgaat naar optie 4. Bij deze optie zijn geen aanvullende verkeersborden nodig 
die het beeld verrommelen; het aantal inhaalmanoeuvres is gering. 

Alternatieve toegangen tot percelen
Om het landbouwverkeer terug te dringen stellen we alternatieve routes naar de verschillende percelen voor. Beschadigin-
gen aan het pad lijken vooral te komen door betreding van percelen A, B, en C. Deze percelen zijn goed te bereiken via drie 
alternatieve routes.  De overige percelen lijken met minder of met minder zwaar verkeer betreden te worden, er is althans 
minder schade zichtbaar. Met de heer Breunissen, eigenaar van perceel C, is afgesproken dat hij het perceel alleen via de 
Zoomweg zal betreden en verlaten. Met de andere eigenaren wordt contact gezocht. 
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Verbrede akkerranden
Bij met name de percelen die in gebruik zijn als akkerland is het van belang dat het pad niet meer gebruikt wordt als 
kopakker. Draaien op het pad is funest, zelfs als het pad in de toekomst goed gefundeerd is. De agrariër/loonwerker mag 
alleen op de eigen kavel draaien.  Behalve afspraken te maken met de betrokken landeigenaren/pachters over de toetre-
ding van het perceel en het draaien op het eigen perceel adviseren wij ook een fysieke barrière in te richten in vorm van 
een verbrede akkerrand, eventueel met greppel en een draadafscheiding. Deze heeft een dubbele werking: het weerhoudt 
de toegang tot het perceel vanaf het pad en vangt het afstromende water in. Daarnaast vergroot een brede akkerrand de 
ecologische potentie van de Wageningse Eng. 
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De akkerrand krijgt een gelijke behandeling over de volledige lengte van het pad. Dat betekent dat de perceeleigenaren 
overtuigd moeten worden van de ingreep. Aangezien dit relatief veel verschillende eigenaren zijn zal deze ingreep pas in 
de toekomst, na overleg, vorm kunnen krijgen. Voor die tijd kan volstaan worden met een brede grasstrook (1.4m vanuit 
het rijspoor) in combinatie met een eenvoudige draadafrastering die de toetreding tot de percelen vanuit het pad fysiek 
hindert. 



Referentiebeelden bloemrijke akkerrand

Pad nabij entree Hollandseweg: huidig Pad nabij entree Hollandseweg: streefbeeld



2. Herprofileren van het noordelijke deel van het Honingpadblok

Het noordelijke deel van het Honingblokpad, tussen de ingang van De Nieuwe Ronde en de Hollandseweg wordt opnieuw 
geprofileerd om:
• het beeld van het zuidelijke deel van het pad, twee rijsporen met een middenberm van gras, ook hier door te zetten
• een steviger fundament te maken voor het incidentele landbouwverkeer en zo kuilvorming te beperken
• latere herstel en beheerswerkzaamheden te beperken in omvang en complexiteit

Principeprofiel karrespoor 





Verbreden inrijstrook, plaatsen landbouwgoot Verbreden inrijstrook Plaatsen landbouwgoot

3. Aanvullende ingrepen

Langs het pad staan verschillende spontaan opgekomen en uitgeschoten struiken en bomen. Om de ruimtelijkheid en de 
openheid van de Eng te vergroten stellen wij voor deze te kappen op een enkele grote boom na. Vooral nabij De Nieuwe 
Ronde staat veel opschot dat een lang diagonaal zicht over de Eng blokkeert (zie ook landschappelijk streefbeeld). Al het 
opschot kan verwijderd worden, de grote boom blijft staan. De bramen worden bijgesnoeid. 



Kappen en verwijderen opschot Vrijzetten boom, kappen en verwijderen opschot Vrijzetten boom, kappen en verwijderen opschot

Vrijzetten boom, kappen en verwijderen opschot Snoeien bramenstruik t.b.v. informeel langsparkeren


