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GERRIT HAVERKAMP, JAN ZWIENENBERG

Een van onze belangrijkste 
activiteiten is de bomenin-
ventarisatie van de wijk Klein 
Driene. Deze wijk is een zo-
genaamde wederopbouwwijk 
die in de periode 1955-1960 
gebouwd is en een bijzondere 
groenstructuur heeft. Over 
deze wijk ging het gerucht 
dat er bij de aanleg be-
wust was gekozen voor een 
rijk bomensortiment: een 
stadsarboretum. Ondanks 
veel archiefonderzoek zijn 
de oorspronkelijke tekenin-
gen (nog) niet boven tafel 
gekomen. Bezoeken aan de 
wijk leerde ons al snel dat er 
inderdaad een rijk sortiment 
is. In 2013 zijn we gestart 
met de inventarisatie van 
het eerste deel van de wijk. 
Hierbij kregen we alle hulp 
van de gemeente en de Wo-
ningcorporatie Welbions.
Vooruitlopend op ons inven-
tarisatieverslag kunnen we 
concluderen dat de toenma-
lige woningcorporaties en de 

gemeente een rijk, op elkaar 
afgestemd sortiment hebben 
gebruikt en dat deze sorti-
mentskeuze bij vervanging 
ook redelijk gecontinueerd 
werd. Bij vervangingen en 
aanvullingen van het bo-
menbestand wordt inmiddels 
ons advies gevraagd en kun-
nen wij een wensenlijstje 
indienen.
We hebben gemeente en wo-
ningcorporatie voorgesteld 
om samen een intentiever-
klaring betreffende de toe-
komst van het bomenbestand 
op te stellen. De gemeente-
lijke monumentencommissie 
en het wijkorgaan ondersteu-
nen dit plan.
In samenwerking met de 
monumentencommissie en 
het wijkorgaan hebben we 
al meerdere rondleidingen 
gehouden. Steeds was er 
een goede opkomst. Er is 
een provinciale subsidie be-
schikbaar om dit arboretum 
te ontsluiten met een App en 

een folder waarin ook routes 
komen. Binnenkort beslissen 
we samen met KNNV Hengelo-
Oldenzaal in welke vorm dit 
uitgevoerd gaat worden.

Naast excursies op verschil-
lende plekken in Hengelo 
mogen twee andere activi-
teiten niet onvermeld blijven. 
Naar aanleidingen van opmer-
kingen onzerzijds over het 
snoeibeleid en de uitvoering 
hiervan, zijn wij uitgenodigd 
voor gesprekken. Dit heeft 
geresulteerd in een breed 
gedragen plan van aanpak 
voor de optimalisatie van de 
bomensnoei.

Een boeiend project in 2014 
was de keuze van de mooiste 
boom van Hengelo. Dit was 
een actie van de regionale 
krant Tubantia/Twentsche 
Courant. Wij hebben een top 
10 opgesteld en zijn twee 
maal op de fiets met geïn-
teresseerden door de stad 

Actief bezig met bomen in 
de stad 
Actief bezig zijn met bomen in Hengelo (Ov.) is een boeiende bezigheid met verschillende 

invalshoeken: onderzoek, educatie en (beleids-)advisering. 
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gefietst. Burgers konden 
daarna een stem uitbren-
gen. De meerderheid heeft 
gekozen voor Fagus sylvatica 
‘Purpurea Tricolor’ op het Dr. 
A. Kuyperplein. Deze boom 
uit 1930 is bijna 20 meter 
hoog en heeft een stamom-
vang van 306 cm. De boom 
staat op gemeentelijke lijst 
met bijzondere bomen.
In onze bomenrubriek in 
het mededelingenblad van 
KNNV Hengelo-Oldenzaal 
hebben we over deze boom 
geschreven.
Veel van deze activiteiten 
doen we met de KNNV of IVN 
pet op. Dit zijn organisaties 
die hun basis in de plaatse-
lijke samenleving hebben. 
Onze kennis over bomen 
heeft echter veel meer een 
NDV achtergrond. Met toe-
stemming van het bestuur 
vermelden wij daarom in toe-
nemende mate het NDV logo 

bij onze publicaties.
Voor de komende jaren lig-
gen er de nodige activiteiten 
op ons te wachten. In 2016 
richten we ons vooral, samen 
met Leo Schoolkate, op het 
arboretum op het landgoed 
Singraven. In 2017 is het 
tweede deel van Klein Driene 
aan de beurt en tussentijds 
zijn er natuurlijk excursies en 
gesprekken over bomen. □

Fagus sylvatica ‘Purpurea Tricolor’, in 

2014 gekozen tot de mooiste Boom 

van Hengelo
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Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' 

in detail
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