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05.  WONNINKHAGE 

Korte karakteristiek 
De buurt Wonninkhage (1960) wordt begrensd door de Bevrijdingsstraat, Anne Frank-
straat, De Gaarde en de Rozengaardseweg en vormt feitelijk in zijn geheel een groene 
stadsrand van de wijk Overstegen en een harmonieuze overgang naar het aangrenzende, 
natuurrijke buitengebied. 

De buurt kenmerkt zich door een zeer ruime, groene opzet bestaande uit een afwisseling 
van bos, grasweides en water. Hierbinnen zijn aan erven geclusterde groepjes vrijgelegen 
woningen gerangschikt. Het geheel ademt een lommerrijke, ontspannen sfeer en maakt 
de buurt tot een aantrekkelijk woongebied. 

Als groene stadsrand maakt het groen tevens integraal deel uit van de ecologische groen-
structuur van Doetinchem. Het groen legt de verbinding tussen enerzijds de (deels nog te 
ontwikkelen) oostelijke groen-ecologische stadsrandzone en anderzijds - via het natuurge-
bied ‘de Knoop’ -  natuurpark Overstegen en park Bezelhorst. 

Van bijzondere meerwaarde is dat de gehele noordrand van de buurt bestaat uit oud bos, 
dat via diverse wandelpaden toegang biedt tot het landschappelijk fraaie buitengebied van 
de Gaarde en de hieraan grenzende Grote beek. Deze waterloop met aangrenzende gron-
den is aangewezen als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk en hiermee van boven-
lokaal belang voor natuurwaarden.  

 

Hoofdstructuur 
• Groengebied (Beukenhage, Elzenhage, Wilgenhage) 

• Natuurgebied (de Knoop, Bevrijdingsstraat/Bezelhorstweg) 

• Bijzondere bomen (De Gaarde, Rozengaardseweg, Beuken-
hage) 

Nevenstructuur 
• Groengebied (Elzenhage – weide, Wilgenhage – weide) 

• Bomenstructuur (De Gaarde, Rozengaardseweg) 

 

 

Karakteristiek woonomgevingsgroen 
De buurt Wonninkhage verkeert in de bijzondere positie dat bijna al het 
groen deel uit maakt van een groter geheel en als gevolg daarvan betekenis 
heeft voor de groenstructuur. Woonomgevingsgroen is dan ook beperkt tot 
smalle grasbermen – soms met een boom – die de particuliere tuinen en 
openbare weg van elkaar scheiden. 

In zijn algemeenheid bestaat er het vermoeden dat er sprake is van illegale 
ingebruikname van bermen en sloten in het aangrenzende agrarische ge-
bied. Het is gewenst hiernaar nader onderzoek te verrichten. 

 

Kengegevens 

    

Beplanting 98.522 m2 

Gras 73.024 m2 

Totaal oppervlak 182.405 m2 

Totaal bomen 432 stuks 

Totaal inwoners 140 stuks 

Totaal woningen 72 stuks 

Groen per woning 2.533,4m2 

Bomen per inwoner 6,0 stuk 

  

  
Wilgenhage	 Natuurgebied ‘de Knoop’ 

laan	
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05.  WONNINKHAGE – Inspiratie voor versterking en uitbreiding groenstructuur 

 

A. Beukenhage/Elzenhage/Wilgen-

hage: De ligging van oud bos in de 

wijk stelt specifieke eisen aan het 

bosbeheer in verband met veilig-

heid, duurzame instandhouding 

en evenwicht tussen gebruik en 

natuurwaarden. Opstellen van 

bosbeheerplan met visie, doelen en 

maatregelen is gewenst 
 

B. De Gaarde *******: Ontwikkelen 

en versterken robuuste ecologische 

verbinding tussen Overstegen en 

de Grote beek  

 

C. Bevrijdingsstraat*: Onderzoeken 

mogelijkheid om verdwenen deel 

van beekloop te herstellen  

 

D. Wonninkhaagseweg/Grote 

beek**: Zone ontwikkelen als eco-

logisch-landschappelijke zone ter 

versterking ecologisch verbin-

dende functie Grote beek 

 

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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