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08.  DE HUET – SPORTPARK ZUID 

Korte karakteristiek 
De wijk De Huet (1970-1990) wordt begrensd door de Liemersweg, Europaweg, spoorlijn 
Winterswijk-Arnhem en de Wehlsebeek. Sportpark Zuid (1970) ligt direct ten noorden 
van de wijk en beslaat grofweg het gebied tussen de Oude IJssel, Europaweg, Liemers-
weg en Energieweg. 

Zowel de woonwijk als het sportpark zijn gelegen in het voormalige uiterwaardengebied 
van de Oude IJssel. De inpassing van oude waterlopen, vergraving ervan tot grote vijvers, 
aanleg van nieuwe waterpartijen, de toegepaste beplanting en ingepaste oude land-
schappelijke beplantingen zijn bepalend voor de sfeer in beide gebieden en maken de 
historische oorsprong ervan herkenbaar.  

De hoofdstructuur van de Huet wordt gedragen door het centraal gelegen park de Huet, 
waarbinnen de (deels tot vijvers vergraven) Wijnbergse Loopgraaf de ruggengraat vormt 
en verbindt met de groenstructuren buiten de wijk. In aanvulling hierop zijn de door-
gaande groenzones langs de spoorlijn Doetinchem-Arnhem, de Wehlsebeek, de Platten-
burgstraat en Liemersweg (inclusief de groene geluidswal) bepalend. Als nevenstructuur 
zorgen de vele groenzones in de verschillende buurten voor een fijnmazige groenstruc-
tuur die tezamen met doorgaande bomenstructuren langs de doorgaande buurtverbin-
dingswegen in bijzondere mate bijdragen aan het groene karakter van de wijk als totaal. 
Met de ontwikkeling van de Wehlse broeklanden krijgt de wijk langzamerhand steeds 
betere uitloopmogelijkheden naar het aangrenzende buitengebied. 

Sportpark Zuid heeft een zeer ruime parkachtige opzet met een centraal gelegen vijver 
en een stelsel van robuuste houtsingels waarbinnen de vele sportaccommodaties zijn 
opgenomen. Vanwege de centrale ligging biedt het sportpark zowel voor de Huet als ook 
de binnenstad aantrekkelijke uitloopmogelijkheden.  

Hoofdstructuur 
• Park (groenstrook de Huet) 

• Groenzone (spoorlijn Doetinchem-Arnhem, Wehlsebeek, ge-
luidswal Liemersweg, Plattenburgstraat)  

• Bomenstructuur (Liemersweg, Europaweg) 

• Bijzondere bomen (o.m. Gentiaanveld, Kruizemuntveld, Kal-
moesveld, park de Huet, Wildenborch, Holtmate, Koemate) 

Nevenstructuur 
• Groengebied (verspreid door alle buurten, Plattenburgstraat)  

• Bomenstructuur (Wolborgenmate, Slotlaan, Sikkeldreef, Krui-
denlaan) 

 

Karakteristiek woonomgevingsgroen 
Het overgrote deel van de woonbuurten (fase 1-5) vormt een typisch voor-
beeld van de ‘bloemkoolwijk’ met kleinschalige opgezette hofjes, wooner-
ven en kronkelende straten, bereikbaar vanaf een doorgaande ringweg. 
Vormgeving (kleinschalig, willekeurig verspreid liggend) en soortkeuze (af-
wisseling van cultuurlijk en natuurlijk groen (bosplantsoen) van beplantin-
gen) spelen in op het bedoelde informele, besloten karakter waarbij de 
menselijke maat centraal staat. Bomen staan veelal in de verharding en 
hebben hierdoor onvoldoende (ondergrondse) groeiruimte. De oorspronke-
lijke (erg) kleine, smalle stroken siergroen zijn inmiddels vaak bij de tuinen 
getrokken ofwel bestraat. De Kruidenbuurt (fase 6/7) wijkt duidelijk af van 
dit beeld met een geometrische, meer ruimtelijke opzet, waarbij het groen 
geclusterd is tot grotere eenheden. Bomen staan hier over het algemeen in 
gras of beplanting en een cultuurlijk beplantingsbeeld (gazons, sierheesters) 
overheerst. 

Aandachts- en verbeterpunten zijn:  

1. Verbeteren groeiplaatsen van bomen in verhardingen c.q. planten in 
groenvak. 

2. Bij herinrichting clusteren van kleinschalig groen met oog voor de 
oorspronkelijke karakter van de wijk. 

3. Koesteren bosplantsoen als karakteristieke beplanting. 

4. Terughoudend omgaan met het (verder) uitgeven van openbaar 
groen (Kruidenbuurt).  

Kengegevens 

    

Beplanting 299.731 m2 

Gras 408.902 m2 

Totaal (incl. water/paden) 818.314 m2 

Totaal bomen 4.169 stuks 

Totaal inwoners 9.183 

Totaal woningen 3.888 stuks 

Groen per woning 210.47 m2 

  

Bomen per inwoner 0,45 stuk 

  
Park de Huet	 Plattenburgstraat	
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08.  DE HUET – SPORTPARK ZUID – inspiratie voor versterking en uitbreiding groenstructuur 

 

 

 

 

 

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 belangenafweging vindt plaats bij uitwerking ervan. 

A. Klaverdreef**: (in combinatie met reno-

vatie fietspad) noordelijke deel waterloop 

en groenzone ecologisch inrichten verge-

lijkbaar met het zuidelijke deel (beplan-

tingssingel) en via wandelroute verbin-

den met Loopgraafbos (aandacht voor 

oversteekplaats Liemersweg)  

B. Buitengebied noord*****: realiseren 

nieuwe groen-ecologische verbinding 

tussen het groen van de Huet met de 

Wiel en omgeving. Combineren met 

wandelroute vanuit de wijk 

 

C. Spoorzone*: (in combinatie met spoor-

verdubbeling) doorzetten groen-

ecologische verbindingszone langs het 

spoor in westelijke richting als onderdeel 

van Wehlse Broeklanden 

 

D. Sikkeldreef: slecht ontwikkelde deel van 

de bomenstructuur (Lijsterbes) herin-

richten met goede groeiplaatsen en keuze 

voor inheemse boom (streefbeeld Wolbor-

genmate) 

 

E. Sportpark Zuid**: opstellen groenvisie 

en -beheerplan. Ecologische potenties 

worden onvoldoende benut, structuur 

van houtsingels staat onder druk, waar-

door oorspronkelijke ruimtelijke kwali-

teit verloren dreigt te gaan 
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