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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Motie bomen in de binnenstad 2303889  27 februari 2019 

Geachte heer Groeneveld, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 27 november 2018 hebben wij uw brief ontvangen waarin u vragen stelt over de uitvoering van 

de motie met betrekking tot de plaatsing van 300 bomen in de (binnen)stad. Met deze brief duidt 

het college dat, in lijn met de geest van de motie, bij nieuwe ontwikkelingen in de stad er naar 

wordt gestreefd om (netto) méér bomen aan te planten dan dat er wordt gekapt en dat bij 

herinrichting gestreefd wordt naar een groenere aanplant dan er oorspronkelijk was. 

 

Belang van groen 

In de motie vraagt uw raad om te komen tot een plan van aanpak van ten minste 300 bomen met 

een stamdiameter van minimaal 10 cm te planten in de (binnen)stad.  

Het college is het met uw raad eens dat een groenere stad voor meer beleving zorgt. Bovendien 

levert het toevoegen van groen in het kader van de klimaatadaptatie een duidelijke meerwaarde 

door bijvoorbeeld hittestress te verminderen. Het planten van 300 bomen met een stamdiameter 

van 10 centimeter in het centrumgebied is echter niet haalbaar. In deze brief licht het college dit 

toe en geeft ook aan op welke wijze een ruimer gebied wél kan worden voorzien en ook is voorzien 

van meer bomen. 

 

Geen apart plan 

Het college wil graag in de binnenstad meer bomen planten, maar stuit op veel problemen bij het 

maken van een separaat plan voor het centrum van de binnenstad voor 300 bomen met een 

stamdiameter van 10 centimeter. Allereerst omdat bij het planten van zoveel bomen van dit 

formaat ook rekening gehouden moet worden met andere aspecten. Zo hebben bomen grote 

invloed op de mogelijkheden voor het houden van evenementen (denk daarbij bijvoorbeeld aan de 

Lambertuskermis, de carnavalsoptocht en de Nacht van Hengelo) en bijvoorbeeld de warenmarkt. 

Ter illustratie: een oppervlakte zo groot als het marktplein zou ruimte bieden voor ongeveer 25 

bomen.  

Daarnaast zijn geschikte plekken voor bomen in het centrum beperkt wegens de ondergrondse 

infrastructuur (kabels, leidingen, riolering) die in zeer grote mate aanwezig is.  

 

Wat kost het? 

Het leveren en aanbrengen van 1 boom van deze omvang kost circa €1.000.  
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Hoe zorgen we voor extra groen in de binnenstad? 

Bij alle herinrichtingsplannen die in uitvoering zijn en in uitvoering komen, is de opdracht om waar 

mogelijk te zorgen voor extra groen, en extra bomen te planten. Uiteraard binnen de financiële 

kaders van het project. Denk daarbij aan de herinrichting Enschedesestraat, Deldenerstraat en 

Mitchamplein. Ook de ontwikkelingen op het Industrieplein, waarbij ook veel groen terug komt is 

hiervan een goed voorbeeld. Voor de Enschedesestraat krijgen we voor het extra groen dat geplant 

wordt een financiële bijdrage van de provincie. 

 

In reeds gerealiseerde projecten zijn veel bomen aangeplant. Om hier inzicht in te geven treft u  

hieronder een klein overzicht aan  (de aantallen zijn op tientallen afgerond).  

Geerdinksweg en Oelerweg: 100 bomen 

Enschedestraat en Kuipersdijk: 70 bomen 

Industriestraat: 20 bomen 

Laan Hart van Zuid: 60 bomen 

Watertorenlaan: 30 bomen 

Watertorenpark: 70 bomen  

 

Het college probeert door middel van bovenstaande voorbeelden de vergroening door te voeren en 

voert op deze manier de motie uit. Het college is van mening dat het planten van extra bomen en 

groen niet alleen voorbehouden is aan het centrumgebied van de (binnen)stad. Voldoende 

kwalitatief goed groen is namelijk van belang voor álle wijken en buurten. Op dit moment zijn er, 

naast de kredieten voor de projecten, alleen middelen om het bestaande groen in de stad te 

kunnen onderhouden.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

 

 


