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Geachte leden van de raadsfractie Groen Links,
Wij ontvingen uw brief, waarin u voorstelt om de boom, die deel uitmaakte van het decor van
theaterproductie Stork!, te behouden en een prominente plek te geven in de stad, in het kader van
het behoud van cultureel erfgoed en de historische waarde van de boom. De boom stond voorheen
bij het Vereenigingsgebouw.
Teveel veiligheidsrisico’s
Wij hebben de vraag voorgelegd aan de boomdeskundigen van Gildebor. Zij hebben afgeraden de
boom nog een plek te geven in de openbare ruimte. De boom is al enkele jaren dood en
gekandelaberd (sterk teruggesnoeid). Het hout is erg broos en aan het vergaan. Bij verplaatsing
ten behoeve van de theaterproductie viel één van de vijf grote 'armen' er al af en dit kan ook met
de andere zijtakken gebeuren. Ook zitten er inmiddels dwarsscheuren in de stam.
Plaatsing in de openbare ruimte, al dan niet als speelaanleiding, brengt teveel veiligheidsrisico’s
met zich mee.
Is conserveren een optie?
Behandelen met een conserveermiddel zal erg kostbaar zijn en de vraag is in hoeverre dat nog
mogelijk is, omdat het rottingsproces al diep in het hout zit. Ook dit wordt door de
boomdeskundigen Gildebor afgeraden, vanwege de kosten en de onzekerheid over slagingskans.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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