Feitelijke gang van zaken: de tekst die is voorgedragen tijdens de
herdenking voor de Plantanus Hispanica op 11 januari 2014

Geachte aanwezigen,
We zijn hier vandaag bijeengekomen om de Plantanus Hispanica te herdenken, in de
volksmond ook wel ‘plataan’ genoemd. Deze stond, zoals we hier [wijs naar de
resterende stam] zien, ter hoogte van Samuel Morsestraat nummer 11 op het
perceelnummer 02801G0000, wat in eigendom is van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Zo’n 21 tot 22 jaar geleden werd deze plataan tezamen met drie broeders, een ten
noorden en twee ten zuiden, geplant op deze plek. Deze platanen groeiden tussen de
parkeerplaatsen en bezaten de beleidsmatige status van ‘sfeerbomen’. Dit betekent
dat zij volgens de gemeente worden gewaardeerd door hun visuele kwaliteiten.
Speciale cultuurhistorische waarden, natuurwaarden, boomwaarden, of andere belang
bezat de boom volgens de gemeente niet. Desalniettemin volbracht de plataan haar
taak als sfeerbewaker vol energie en vitaliteit.
Toen de boom echter een stamomtrek van zo’n 142 centimeter had bereikt, alsmede een
hoogte van twintig meter en de kroondiameter tot wel tien meter uitstrekte, bleek
dat haar functie niet meer voldoende was om op deze plek te mogen blijven staan. Ze
bleek last te hebben van een groeiafwijking naar het noorden, waardoor de
parkeerplaats aan dezer zijde onbruikbaar werd voor een regulier gevormd voertuig.
Aan de andere kant duwde haar wortels het straatwerk omhoog. Beide parkeerplekken
werden verdrongen.
Op 23 september jongstleden heeft de heer Van Gorkom, de voorman Groen binnen de
gemeente ’s-Hertogenbosch, een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van
de boom. De bezwaren van de houtopstand bestond uit verkeershinder, de groeiplaats
en de veiligheid voor de omgeving.
De aanvraag werd via de reguliere procedure behandeld en men kwam uiteindelijk tot
de conclusie dat boom gekapt moest worden omdat de ernstige scheefstand, ik citeer,
“één zijde het straatwerk omhoog drukt en aan de andere zijde (…) geen auto meer
kan staan. Op den duur kan de veiligheid van de weggebruikers in gevaar komen. Uit
nader onderzoek is gebleken dat de boombezwaren niet weg te nemen zijn, anders dan
door het kappen van de boom.”
Ondanks de goede conditie en een verwachtte levensduur van meer dan 15 jaar heeft
de gemeente ervoor gekozen de functie parkeren een hogere prioriteit toe te kennen.
Begin december is de Plantanus Hispanica gekapt.
[stilte]
De gemeente heeft zichzelf echter niet alleen de opdracht gegeven om deze boom te
kappen, maar heeft zichzelf ook een herplantplicht opgelegd. Begin dit jaar zal er
een nieuwe plataan van dezelfde soort worden geplant met een omtrek van zo’n 20 tot
25 centimeter.
De boom zal dus worden opgevolgd door een jonger exemplaar. Maar dat betekent niet
dat we niet stil moeten staan bij het feit dat deze plataan hier meer dan twintig
jaar heeft gestaan.
Dank.

