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02.  SCHÖNEVELD 

Korte karakteristiek 
De wijk Schöneveld (1950-1960) wordt begrensd door de Kennedylaan, Varsseveldseweg, 
Oostelijke Randweg en de spoorlijn Doetinchem-Winterswijk. De stedenbouwkundige opzet 
is zodanig dat de wijk ‘met de rug’ naar het aangrenzende buitengebied ligt, hetgeen ver-
sterkt wordt door de Oostelijke Randweg die een sterke ruimtelijke barrière vormt. Via de 
Vossenstraat en de Holterweg beschikt de wijk echter over rechtstreekse verbindingen naar 
de aangrenzend gelegen bos- en natuurgebieden (Ruige Horst, de Zumpe en de Vijverberg), 
die mede de functie als uitloopgebied voor de wijk vervullen. 

De drager van de groenstructuur in de wijk is de brede, parkachtige groenstrook langs de 
Van Hogendorplaan die richting de Kennedylaan de kans biedt om – in combinatie met in 
een groene setting gelegen tuincentrum en speeltuin – een robuuste ‘groene as’ te vor-
men. Ook zorgen de bomenstructuren langs de Zuivelweg en de historische Holterweg voor 
belangrijke groene lijnen. Het overige structuurbepalende groen is geconcentreerd aan de 
randen van de wijk in de vorm van een robuuste bomenstructuur langs de Kennedylaan en 
Varsseveldseweg en een in breedte wisselende groenzone langs de Oostelijke Randweg. 
Laatstgenoemde groenzone kent een sterke afwisseling in karakter en gebruik variërend 
van cultuurlijk naar natuurlijk en van natuurspeelterrein, parkachtig tot agrarisch.  

Cultuurhistorisch waardevolle groenobjecten in de wijk bestaan uit de erfbeplanting en 
aangrenzende weide behorende bij een ingepaste boerderij (Holterweg), een ouder bos-
perceel (Varsseveldseweg) en verspreid door de wijk voorkomende oude bomen. Getals-
matig geldt Schöneveld als één van de groenarme wijken van Doetinchem. Dit wordt met 
name als zodanig ervaren in noordelijke deel van de wijk (Staatsliedenbuurt), waar beperkt 
ruimte is voor groenvakken en/of bomen.   

Hoofdstructuur 
• Groenzone (Kennedylaan, Van Hogendorplaan, Oostelijke 

Randweg/voormalige spoorlijn Doetinchem-Zelhem) 

• Bomenstructuur (Zuivelweg, Kennedylaan, Varsseveldse-
weg) 

• Bijzondere bomen (Holterweg, Zuivelweg, Spoorstraat, Van 
Limburg Stirumlaan, Van Hogendorplaan, Varsseveldseweg) 

Nevenstructuur 
• Bomenstructuur (Holterweg) 

 

 

Karakteristiek woonomgevingsgroen 
Straatbomen in verharding of kleine plantvakken zijn de belangrijkste groen-
elementen. In de buurten Schöneveld-zuid en Holterhoek zijn daarnaast de 
ruimere groene particuliere tuinen en niet-gemeentelijk groen (scholen, wo-
ningbouwvereniging) belangrijk voor het groenbeeld. Met name de buurt 
Schöneveld-noord heeft erg weinig groen en doet hierdoor het meest stenig 
aan.  

In zijn algemeenheid gelden als aandachts- en verbeterpunten:  

1. Bestaande groenvakken en bomen zoveel mogelijk behouden. 

2. In principe geen groen afstoten. 

3. Nadruk leggen op toepassing van cultuurlijke struik- en boomsoorten 
in de wijk en inheemse soorten in de overgangsgebieden naar buiten.  

4. Bij renovatie/herinrichting streven naar uitbreiding van het aantal bo-
men en groenvakken.  

5. Specifiek voor Schöneveld-noord geldt daarbij om actief op zoek te 
gaan naar de aanplant van extra bomen en na te gaan of er meer 
groen gecreëerd kan worden door verhardingen om te vormen naar 
groenvakken.  

6. Belangrijke kans om dit deel van de wijk een groener aanzicht te geven 
ligt in het stimuleren van groene voortuinen met extra bomen.  

Kengegevens 

    

Beplanting 19.470 m2 

Gras 23.925 m2 

Totaal oppervlak 43.395 m2 

Totaal bomen 733 stuks 

Totaal inwoners 2.892 stuks 

Totaal woningen 1.306 stuks 

Groen per woning 33,23 m2 

Opgave Aanplant extra groen 

Bomen per inwoner 0,25 stuk 

Opgave  Aanplant extra bomen 
Holterweg	 Van Hogendorplaan	
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02.  SCHÖNEVELD – inspiratie voor versterking en uitbreiding groenstructuur 

 

A. Van Hogendorplaan**: ontwikke-

len naar doorgaande robuuste 

‘groene as’ in aansluiting op het 

groen van de Kennedylaan met 

aandacht voor toegankelijkheid 

vanuit de Staatsliedenbuurt 
 

B. Vossenstraat: accentueren als 

‘groene poort’ naar het robuuste 

ecologische groengebied de Ruige 

Horst in aansluiting op de groen-

zone langs de Van Hogendorplaan 

 

C. Groenzone noord-/oostrand**: de 

groenzone ontwikkelen tot één 

aaneengesloten uitloopgebied met 

een overwegend landschappelijk-

ecologisch karakter en plaats voor 

diverse recreatieve functies; aan-

dacht voor behoud essenlandschap, 

boerderij, roekenbos en verbetering 

functioneren faunapassages 
 

D. Holterweg/Piersonlaan: historische 

boerderijen accentueren door sti-

muleren instandhouding c.q. 

aanplant bijpassende landschappe-

lijke beplanting (b.v. hoogstam-

fruit, eik, linde) 
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02.  SCHÖNEVELD – inspiratie voor versterking en uitbreiding groenstructuur 

  

E. Zuivelweg****: versmallen weg-

profiel en aanleg doorgaande 

groenstrook met bomen ter ver-

sterking van de hoofdgroenstruc-

tuur 

 

 

 

 

 

Met sterren (*) is tijdens een expertmeeting aangegeven welke voorstellen als kansrijk 
worden gezien. Hoe meer sterren des te kansrijker. 

Bij deze voorstellen zijn kansen vanuit het groen geredeneerd. Een meer integrale be-
langenafweging vindt plaats bij uitwerking ervan. 
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