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03.  ‘t WEERDJE 

Korte karakteristiek 
De wijk ’t Weerdje (1930-1970) wordt begrensd door de Europaweg, de Oude IJssel 
en de spoorlijn. Het is één van de kleinere woonwijken van de gemeente en ligt op 
steenworp afstand van de binnenstad. Het noordelijke deel (Worpplein en omge-
ving) geldt als de eerste vooroorlogse planmatige uitbreiding van Doetinchem.  

De groen-ruimtelijke structuur van de wijk wordt enerzijds gedragen door de bege-
leidende bomenstructuren langs de historische uitvalswegen naar Wijnbergen en 
Dichteren (Wijnbergseweg, Dichterseweg). Anderzijds zijn de robuuste groenstruc-
turen die de grenzen van de wijk vormen van grote betekenis: de open grasvlakte 
van de historische Bleek met zicht naar het centrum, de in breedte wisselende park-
achtige groenzone langs de spoorlijn en de groensingel langs de Europaweg/ Var-
kensweide. Deze laatste groenstructuur heeft tevens een ecologisch verbindende 
functie. Verspreid door de wijk liggen enkele groen ingerichte ‘pleintjes’ die – samen 
met de bomenstructuur langs de slingerende Burgemeester de Bruijnstraat – even-
eens belangrijk zijn voor het groenkarakter. 

Zowel het Canadapark, Sportpark-Zuid als de groene randzone van de Huet (geluids-
wal Europaweg) bieden de inwoners van de wijk op korte afstand uitstekende 
groene uitloopmogelijkheden. Als cultuurhistorisch waardevol groen zijn aan te 
merken het groengebied de Bleek en in de wijk voorkomende bijzondere bomen.  

Hoofdstructuur 
• Groenzone (De Bleek, Europaweg/Varkensweide, spoorlijn) 

• Bomenstructuur (Wijnbergseweg, Dichterseweg, Europaweg) 

• Bijzondere bomen (Dichterseweg, de Bleek, Wijnbergseweg, Burg. de 
Bruijnstraat) 

Nevenstructuur 
• Groengebied (Worpplein) 

 

 

Karakteristiek woonomgevingsgroen 
De wijk doet bomenrijk aan, met name de met linden begeleide Burge-
meester de Bruijnstraat en de Weerdjeslaan dragen hieraan bij. Het me-
rendeel van de bomen staat in groenvakken en beschikt hierdoor over 
een prima groeiplaats.  

De toegepaste sierbeplanting is sober van aard, beperkt tot enkele soor-
ten en doet geregeld wat ‘versleten’ aan. Sporadisch komt in kleinere op-
pervlakten het beplantingstype bosplantsoen voor.  

Siergazon, hagen en vaste planten komen beperkt of niet voor binnen het 
woonomgevingsgroen.  

Aandachts- en verbeterpunten voor het omgevingsgroen zijn:  

1. Renoveren van versleten beplantingsvakken. 

2. Omvormen van kleine vakken bosplantsoen naar sierheesters. 

3. Enigszins vergroten van de variatie aan toegepaste sierheesters (al 
dan niet aanvullen met solitaire sierheesters). 

4. Groeiplaatsen van bomen in verharding verbeteren (in beperkte 
mate voorkomend). 

Kengegevens 

    

Beplanting 20.290 m2 

Gras 44.580 m2 

Totaal oppervlak 64.870 m2 

Totaal bomen 611 stuks 

Totaal inwoners 1.053 stuks 

Totaal woningen 589 stuks 

Groen per woning 144,54 m2 

  

Bomen per inwoner 0,78 stuk 

  
Holterweg	 De Bleek	Dichterseweg	
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03.  ‘t WEERDJE – inspiratie voor versterking en uitbreiding groenstructuur 

 

 

A. De Bleek******: (op basis van 

historisch onderzoek) versterken 

uitstraling van de Bleek als cul-

tuurhistorisch belangrijk groen-

gebied (inrichting, beplantings-

keuze) in afstemming met de 

evenementenfunctie van het ge-

bied, de ecologische verbindings-

functie en de ontwikkelingen in 

het project Oude IJssel als onder-

deel van het Aanvalsplan Bin-

nenstad 

 

B. Worpplein**: verwerven particu-

lier terrein en inrichten als groen 

pleintje met een (neo)formeel op-

zet en een attractieve cultuurlijke 

beplanting passend bij de jaren 

’30 architectuur van het Worp-

plein  

C. Dichterseweg: (bij renovatie/her-

inrichting) matig ontwikkelde 

bomenstructuur vervangen door 

nieuwe boomstructuur. Aanslui-

ten op karakter oude verbin-

dingsweg door te kiezen voor toe-

passing landschappelijke boom-

soort (eik, linde, iep)  

D. Baron van Dieststraat: benutten 

aanwezige ruimte voor aanplant 

van solitaire boom die kan uit-

groeien naar een toekomstig mo-

numentaal exemplaar 

 

B 

C 

A
C 

D 

E 
F 
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03.  ‘t WEERDJE – inspiratie voor versterking en uitbreiding groenstructuur 

 

E. Burgemeester de Bruijnstraat: be-

nutten aanwezige ruimte voor 

aanplan van solitaire boom die 

kan uitgroeien naar een toekom-

stig monumentaal exemplaar 

 

F. Dichterseweg: onderzoeken moge-

lijkheid om na mogelijke afbraak 

van het verzorgingstehuis ’t 

Weerdje de vrijkomende gronden 

geheel of deels toe te voegen aan 

het bestaande groen en in te rich-

ten als buurtpark  

 

 

Met sterren (*) is tijdens een expertmeeting aangegeven welke voorstellen als kans-
rijk 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. 

 
 

E 

F 


