Bomenlaan
Erve Spiele
Nieuwsbrief voor bewoners en belangstellenden

Inleiding
Samen met de directe bewoners en andere betrokkenen
willen we werken aan een nieuwe, fraaie bomenlaan in
Park Stokhorst. De kastanjes die de toegang naar Erve
Spiele vormden gaan in gezondheid achteruit. Uit voorzorg
zijn begin juni 24 bomen gekapt.
Op 8 juli j.l. is met ruim veertig bewoners besproken hoe
het herstel moet worden opgepakt en wat voor
vraagstukken daarbij beantwoord moeten worden.
Via deze nieuwsbrief willen we iedereen die niet aanwezig
kon zijn informeren over de keuzes en het vervolgtraject.

Oostlaan en Westlaan
Het deel van de laan dat is geveld noemen we de Oostlaan.
Het deel van de laan dat nog staat de Westlaan. Voordat
het werk voor een nieuwe laan kan worden uitgevoerd is
het nodig te weten wat bewoners willen. De aanwezigen
kregen 2 keuzes voorgelegd voor de Oostlaan namelijk:
1. Deze winter opnieuw planten
2. Wachten tot meer duidelijk is wat met de Westlaan
gebeurt.

Voor de Westlaan kregen de bewoners drie keuzes
voorgelegd:
1. Direct kappen
2. Niks doen en afwachten
3. Laten staan en poging doen voor behandelen
De keuze voor de
Westlaan leverde
flink wat discussie op.
Veiligheid staat voorop en als er iedere
keer bomen tussenuit worden gehaald,
omdat ze dreigen af
te knappen, ontstaan
er grote gaten in de
laan. Is dat dan fraai?
Besloten is om dit jaar
niet te kappen.
In december staat de
tweede inventarisatie
gepland over de
gezondheid van de bomen. Dat wordt afgewacht. Intussen
wordt ook gekeken welke behandelmethodes kansrijk zijn
en wat de kosten daarvan zijn.
Besloten is ook om de Oostlaan dit plantseizoen te
herstellen. Hiervoor zal een avond worden gepland.

De vraagstukken van behandelingen

De gemeente is van mening dat bij een aantal bomen het
einde van de levensduur nadert. Naast kastanjebloedingsziekte is er bij een aantal bomen sprake van
schimmels en zwammen, holtes in stammen en
overbelasting van zware takken. Om een goed beeld te
krijgen van de gezondheid zijn de dertig bomen aan de

westkant geïnventariseerd. De lijst staat in het online
dossier van de bomenlaan op www.enschede.nl
Behandelen van zieke bomen is serieus besproken. Wat is
het perspectief? Niemand geeft garantie op volledig
herstel. Deskundigen die een goede behandelmethode
claimen hebben veelal ervaring met een solitaire kastanje.
Er is nog geen ervaring opgedaan met een laan. Een
voorstel om de laan aan te bieden als experiment is een
optie.
afgesproken is dat de gemeente in het najaar een aantal
keuzemogelijkheden presenteert. In samenhang met de
tweede schouw van december kan dan een keuze worden
gemaakt over de toekomst van de Westlaan.

Tussentijds onderhoud

De gevelde laan geeft een rommelig aanzicht. Bewoners
hebben gevraagd of de stammen niet vroegtijdig
uitgefreesd kunnen worden. Dat blijkt niet haalbaar. Ten
eerste speelt de vakantietijd een rol om het werk
uitgevoerd te krijgen. Tweede reden is dat de kosten hoog
zijn. Het wegfrezen van de wortels, bodemverbetering en
aanplant in één aanbesteding is voordeliger dan in
opgeknipte delen.

Een nieuwe bomenlaan

Vanaf het eerste bericht is aangegeven dat de gemeente
zich gaat inspannen voor een nieuwe bomenlaan.
Bewoners willen graag spoed en ook weten welke bomen
geplant gaan worden. Ook dit is een vraagstuk voor
gemeente en bewoners samen. Bomen planten kan niet
eerder dan in het late najaar. Hoe de laan moet worden en
welke boomsoorten geschikt zijn wordt in een
ontwerpavond vastgelegd. De keuzes die worden gemaakt
zijn bepalend voor de Westlaan. Mocht die in de toekomst
volledig onhoudbaar zijn, dan wordt het ontwerp
doorgetrokken aan de westkant.
De ontwerpavond waarbij u van harte welkom bent wordt
gehouden op maandag 9 september om 19.00 uur in
servicecentrum Oost aan de Gronausestraat 300

Communicatie
We willen graag tijdig en volledig informeren. Onderdeel
daarvan is samen met betrokkenen keuzes maken in de
vragen die een dergelijke ingreep met zich meebrengt. Om
te informeren worden brieven ingezet naar 85 adressen die
grenzen aan de bomenlaan, deze nieuwsbrief, huis-aanhuis, facebook (Enschede Oost en Hart van Stokhorst) en
enschede.nl. Op de themapagina van stadsdeel Oost maken
we een dossier met daarin de belangrijkste stukken.
We moedigen aan berichten zoveel mogelijk te delen zodat
zoveel mogelijk inwoners in de wijk geïnformeerd worden.

Contact bij vragen

Bewoonster Eva Hartman tipt de website
www.beterebomen.nl.
Op deze website duidelijke informatie over alle
soorten ziekten bij bomen en inspiratie over
boomsoorten in lanen.
Mocht u in de aanloop naar 9 september tijd
hebben, kijk dan eens op deze site.

Het kan natuurlijk dat er dringende vragen zijn. U kunt altijd
contact opnemen per email via
stadsdeelbeheernoordoost@enschede.nl. Wilt u berichten
ontvangen via email dan kunt u uw adres mailen naar de
wijkregisseur Jeffrey Brinkman op j.brinkman@enschede.nl
Telefonisch kunt u het beste het algemene nummer
gebruiken van de gemeente: 053-481 81 81.

We zien en spreken u graag op maandag 9
september bij de volgende bewonersavond.

