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Achter mij ziet een dia-presentatie van een gedeelte van alle ontwerpen, tekeningen, inspiratiekaarten
die Bos op het Plein in de afgelopen drie maanden mocht ontvangen. Allemaal pleinen, met bomen,
met groen, met water en plekken waar mensen graag willen zijn. U ziet inzendingen van technisch
tekenaars, gewone Hengeloërs, studenten van Saxion, het Fijnplein, voorbeelden uit het buitenland en
ook een ontwerp van een Hengelose architect.
Hijsch is van tafel. Wat nu? Welke opties heeft Hengelo?
1. Niets doen? Het plein laten zoals het is...?
2. Opnieuw architecten en stedenbouwkundigen uitnodigen om een plan te maken, natuurlijk wel
eerst nadat er naar de Hengeloërs is geluisterd...?
3. Een aantal ideeën van Hengeloërs als stadsbestuur samenvoegen tot 1 plan en dat
uitvoeren...?
4. Het plan uit 2007 ‘We zitten op goud’ van de plank halen, waarover mijn collega Edwin Meijnen
straks zal spreken...?
5. Of: Community Processing, waarbij de gemeenteraad vooraf kader stellend is en betrokkenen
is in het proces, net als alle andere Hengeloërs die zich geroepen voelen om mee te denken en
te werken aan een nieuw besluit? Daar hoort u straks Rufi van Rooy uitgebreid over.
Ik hoop natuurlijk dat we als Hengeloërs consensus bereiken over een Bos op het Plein. Waarom ben ik
dat ook weer begonnen?
Waarom een bos? Mensen willen recreëren op het plein, een deel wil dat graag doen dm horeca en
veel terrassen, een ander deel, en ik behoor tot die groep, ziet liever bomen, water, spel, en bankjes.
Nu u en het college inzet op een evenementenplein met vertier en een horecawand, een plein wat
hopelijk zorgt voor welvaart en economie, zou het marktplein kunnen zorgen voor een andere waarde
die mensen kennen in het leven: welzijn. Een plek waar je ‘wel’ kunt zijn, maar waar je niet per se geld
hoeft mee te brengen om er te kunnen genieten.
Waarom bomen? Bomen verminderen stress bij mensen. U heeft vast gemerkt dat life-coaches hun
werk veel vaker in het bos doen? Steeds meer wandelcoaches zoeken het bos op en dat is niet zonder
reden. Misschien heeft u gelezen dat mensen met burn-out geadviseerd worden om dagelijks te
wandelen in een bos? Er is wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat mensen die dagelijks
minimaal 30 minuten tussen bomen zijn, gelukkiger zijn. Wat dat betreft is Hengelo met haar
vergroening op de goede weg. Maar en dat zal u niet verbazen. Wat mij betreft veel te voorzichtig. En
het kan nog toekomstgerichter: een Bos op het Plein als een klein Vondelpark of klein Centralpark biedt
Hengelo toekomst, want…..
Bos zorgt voor mensen. Het welzijn van mensen verbetert met een Bos op het plein,
binnenstadsbewoners genieten van groene verbindingen tussen het Prins Bernhardplantsoen, het park
achter de kerk, de Enschedestraat en de markt. Deze week hielp het klimaat me bij dit een betoog van
vanavond: het wordt steeds warmer in Nederland. Weerdeskundigen, wetenschappers voorspellen dat
mediterrane temperaturen als die van afgelopen week, normaal worden in Nederland.

Bomen zijn duurzame ‘airco’s’. Ze verkoelen de stad, door hun bladerdek vangen
ze zonlicht op, maar ook houden ze de grond en zelfs gebouwen koel. Stel we
hadden een Bos op het Plein gehad en de markt stond gisteren onder de bomen,
waren de marktkooplui dan ook zo vroeg gevlucht? Ik denk het niet.
Bomen zorgen voor frisse lucht! Niet onbelangrijk: bomen zorgen voor zuurstof. Een enkel volwassen
boom kan in 1 seizoen evenveel zuurstof produceren als 10 mensen in een jaar inademen. En u weet:
mensen zorgen voor Reuring. Het meest uitgesproken verlangen van de coalitie en bepaalde politici
dit voorjaar. Reuring daar gaan we voor.
Bovendien zorgen bomen voor schone lucht. Onze luchtkwaliteit, in Twente helemaal niet zo heel
geweldig als u weet, verbetert aanzienlijk wanneer bomen de luchtvervuiling aanpakken. En dat doen
ze. Ze halen koolstofmonoxide, zwaveloxide en stikstofoxide uit de lucht. Dat allemaal naast CO2.
Bomen zorgen voor grond onder onze voeten, ze zorgen voor een schone grond. Bomen slaan
giftige stoffen op en degraderen zodat ze minder gevaarlijk zijn. Bomen verminderen overstromingen,
het zijn sponsen, ze reguleren een overvloed aan water. U weet dat we in ons klimaat naast hitte te
maken krijgen met steeds meer heftige regenbuien.
En voor mensen die toch liever gaan voor economie, komt hier hun toppunt: Bomen zorgen voor
waardestijging van omringend vastgoed. Zo werkt een Bos op het plein ook nog eens positief op de
economie van de stad, het plaatje is rond vindt u niet?
Garanderen kan ik het niet, maar het zou best heel goed kunnen zijn, dat wanneer we Hengelo een
prachtig groen hart geven, de stad in zijn totaliteit aantrekkelijk wordt en dat de winkels en de horeca
daar volop van mee kunnen genieten. Die reuring daar geloof ik wel in.
Er zijn tal van onderzoeken, wetenschappers die bovenstaande zullen bevestigen. Zelfs de architect
van het Hijschgebouw, de heer Geuze van West8 bevestigt bovengenoemde al eerder in een
interview in 2007. Andere steden in Nederland zijn ons allang voor gegaan.
Maar toen ik in februari van dit jaar mensen vertelde dat ik droom van een klein Central Park in
Hengelo, werd ik voor gek verklaard.
Terwijl!
Tilburg heeft er een, ik verwijs naar een krantenartikel van 23 juni jl. Nijmegen doet het, aan de
Waalkade,
Utrecht doet het bij het station,
in Parijs worden nieuwe bossen aangelegd,
Tokyo heeft ontdekt wat het voor de stad betekent,
Kopenhagen doet het.
Ik noem er maar een paar, er zijn er veel meer.
Zij doen het.
Wanneer doet Hengelo het?

