
  
 

 
 

Inspraaktekst Houtopslag & Veiling Amsterdam 

Namens de “Circulaire ProefTuin van West”, een programma van Ondernemersvereniging Tuinen van 

West, maak ik gaarne gebruik van de mogelijkheid die u biedt om in te spreken. 

Ondernemersvereniging Tuinen van West fungeert als Gebiedsproducent; dat is een proef van de 

gemeente, die hiermee meer bevoegdheden en taken uitbesteedt aan deze actieve organisatie. Het 

gaat onder meer over organisatie van evenementen en het beheer van evenemententerrein ‘de 

Polderheuvel’, en diverse beheer-activiteiten in de openbare ruimte (700 ha!). Daarnaast is de 

Circulaire ProefTuin van de vereniging erkend door de gemeente als één van de ‘living labs’ in de stad 

waar innovaties worden gestart, kennis wordt gedeeld en van waaruit goede voorbeelden kunnen 

worden opgeschaald naar andere delen van de stad. In ‘Tuinen van West’ zijn in de afgelopen jaren 

drie beheerconferenties georganiseerd die geresulteerd hebben in 3 intentieverklaringen ondertekend 

door beheerpartijen en de gemeente waaronder die van ‘7 Uitgangspunten voor een Duurzaam 

Beheer’ en ‘Lokaal Hout’. Bijgaand.   

Onze reactie op de Update over Houtopslag & Veiling Amsterdam willen we verdelen in 3 items: 1. 

Het proces; 2. De inhoud; 3. Concrete vragen  

1. Het proces  

Met enthousiasme lazen we over de samenwerkingsovereenkomst tussen Tauw, Copijn en het 

Ingenieursbureau met als doel een duurzaam en groen Amsterdam, waarbij niet 

vraaggestuurd maar vanuit vertrouwen wordt samengewerkt aan de opgave op basis van 

kennisdeling en krachtenbundeling. Wat zou het mooi zijn om ook vanuit die gedachte te werken 

aan de ambitie van ‘Hout in de Stad’, als onderdeel van een duurzame en circulaire stad. Dit des 

temeer omdat er al in 2 Proeftuinen – namelijk die met Stadshout en de Circulaire ProefTuin van 

West –  ervaring en kennis is opgedaan, gedurende de laatste jaren.  

Niets is minder waar: er is niet - aangehaakt op dat wat er is;  er is niet samengewerkt met 

partijen die hun verantwoordelijkheden al nemen op dit thema en er is geen transparant en open 

proces geweest. Dit zijn alle drie doelstellingen van het gemeentelijke project: Dialoog met de 

Stad.  

Er zijn drie momenten gedeeld: de markconsultatie met verslag daarvan in januari/februari; 

update1 in april en update2: een B&W besluit op 9 juli – 3 dagen ná de kennisname in de 

gemeenteraad! Op suggesties vanuit de keten is geantwoord: ”nogmaals dank voor de input en 

informatie die ik heb mogen ontvangen” maar, zoals Stadshout heeft geschreven namens vele 

partijen op 30 april, herkennen we geen van onze ingebrachte punten en ontbreekt voor ons het 

overzicht en inzicht in de te maken stappen, voorstellen en besluiten. Beide proeftuinen zijn niet 

zorgvuldig geconsulteerd, het is tot nu toe eenrichtingverkeer geweest. De gemeenteafdeling, 

V&OR, poneert haar eigen plan, probeert het wiel opnieuw uit te vinden en geeft erg weinig 

informatie over inhoud en proces.  

 

 



  
 

 
 

Nu komt de climax: er wordt een hele nieuwe Proeftuin opgetuigd in het Amsterdamse Bos! Twee 

universiteiten worden ingeschakeld om opnieuw en fris te gaan denken hoe alles vorm te geven. 

Daarnaast worden de partijen uit de bestaande keten aan de zijlijn gezet.  

We weten ook uit ervaring dat de verantwoordelijkheden over het groen erg versnipperd zijn over 

veel gemeentelijke afdelingen, zoals het Ingenieursbureau, Verkeer en Openbare Ruimte, 

Duurzaamheid, Stadswerken en de (voormalige) Stadsdelen en we verbazen ons dat deze 

uitkomst van één afdeling komt en dat één wethouder het besluit neemt.     

Dit past ons niet als Amsterdam, als ambitieuze Circulaire Hoofdstad die de donuteconomie 

omarmt: dit is niet circulair, doelmatig en rechtmatig, noch Barmhartig; misschien wel Heldhaftig 

en Vastberaden! 

2. De inhoud 

Zoals reeds opgemerkt: over de achterliggende inhoud en de planvorming is weinig bekend. Er is 

geen inventarisatie van alle partijen in de keten bekend en ook geen analyse of evaluatie van de 

samenwerkingen met de proeven met Stadshout en in Tuinen van West. De gemeente kijkt naar 

Rotterdam en Leeuwarden.  

Wij zijn benieuwd naar de inhoudelijke argumenten en documentatie waarom de werkwijze van 

één Veiling voor alle houtstammen en één Houtdepot met één houtzagerij voor de hele stad, 

geschikter is dan wat wij tot nog toe samen met marktpartijen uit de keten ambiëren: het hout 

van stammen vanuit de (onvermijdelijke) kap In stadsgebieden zoals Tuinen van West, ter plekke 

(voor een afgesproken prijs) achterlaten. Dat spaart transportbewegingen. In Tuinen van West is 

een eigen houtzagerij opgericht: daar kan het stamhout gezaagd worden door Houtzagerij Tuinen 

van West, daar kan het hout drogen en daar kunnen meubels en andere producten van gemaakt 

worden. Dat kan ook met andere gebiedsdelen en andere partijen in de stad afgesproken worden, 

zoals Stadshout en andere bestaande (en nog op te  richten nieuwe) houtzagerijen en 

meubelwerkplaatsen en broedplaatsen van kunstenaars. Is het commercieel en centraal 

vermarkten door de gemeente wel de juiste uitkomst van een circulaire ambitie?  

De samenwerking met de partijen uit deze korte keten, in dit geval de aannemers is juist op gang 

gekomen en natuurlijk altijd voor verbetering vatbaar, maar de motivatie van alle partijen is daar!  

Waarom opnieuw beginnen met een centraal gemeentelijk bedrijf?  

Daarnaast is er ook weer in Tuinen van West als voorbeeld, veel belangstelling voor de snippers, 

die anders dan naar de biomassacentrale, benut kunnen worden voor de stadslandbouw en 

andere buiten-bedrijven. 

Daarover is ons deze week nog een mail gestuurd na een ongerust telefoontje van onze zijde. 

Tevens ontvingen we op 24 augustus een Protocol voor de Houtopslag en Veiling. Daar komt nog 

een informatiebijeenkomst over, wordt gezegd. Kortom dit is haastwerk en alweer geen 

gezamenlijke gedachtenvorming!  



  
 

 
 

3. Concrete vragen 

1. Hoe verhoudt de nieuwe werkwijze zich tot de twee genoemde intentieverklaringen in de 

Circulaire ProefTuin van West?  

2. Kan er inzicht gegeven worden in alle bestaande partijen in de keten die een rol gaan 

spelen in dit proces?  

3. Kunnen de bestaande (markt)partijen in de keten geconsulteerd worden in vormgeving 

en besluitvorming van de opgave, met als uitgangspunten samenwerking en verbetering 

van bestaande ervaringen? ( en dus met mogelijk een andere uitkomst dan de Veiling en één 

stamhout-Depot). 

4. Als aan de keuze tot de HoutVeiling wordt vastgehouden kan dan over het recent verzonden 

Protocol  van de Veiling nog consultatie en overleg plaatsvinden? 

5. Is het zeker dat één stamhout-Depot in het Amsterdamse Bos (met nieuwe inrichting), tot 

minder transportbewegingen, CO2 en optimalisering van de kosten leidt kortom duurzamer, 

economisch en organisatorisch efficiënter is dan enkele bestaande depots en afspraken met 

bestaande partijen per gebiedsdeel?  Mogen wij inzage hebben in de analyse die hiertoe 

gemaakt is? 

6. Is het juridisch juist dat opbrengsten van de Veiling van alle bomen van de stad, naast de 

organisatie en uitvoeringskosten, alleen gaan naar de bomen en het beheer van het 

Amsterdamse Bos?  

7. Hoe voorkomt deze werkwijze van Veiling dat het stamhout buiten de afgesproken grens 

terecht komt?  

Overigens staat in de laatste Raadsinformatiebrief naast de stad Amsterdam ook de MRA 

genoemd. Is het de bedoeling dat ‘ons’ stamhout ook naar Lelystad en Hilversum gaat? Wat 

wint Amsterdam daarmee qua vervoersbewegingen, CO2 besparing? 

8. Mogen bestaande houtzagerijen voor lokaal hout gepasseerd worden door de oprichting van 

een nieuw centraal gemeentelijke houtzagerij? Waarom niet op de ervaring van Stadshout (en 

andere partijen) voortbouwen en met hen verder gaan? 

9. Kunnen de doelen en procedures omtrent de houtsnippers ook nog besproken worden met 

bestaande aannemers en afnemers? En kan er samen gekeken worden hoe naast de beoogde 

goede prijs (voor wie?), de beste waarde behaald kan worden?    

10. Wat gebeurt er eigenlijk met het stamhout en het snoeimateriaal van alle bomen die gekapt 

worden op private terreinen? 

Namens Tuinen van West (in het bijzonder de Circulaire ProefTuin van West) zijn wij bereid om 

mee te denken, onze ervaringen te delen en ruimte te bieden aan wensen van de gemeente op 

alle circulaire onderwerpen die passend zijn in ons profiel van groen, natuur, cultuur en 

(stads)landbouw. Wij hopen in de verdere afhandeling door de gemeente een vergelijkbare 

ambitie te herkennen om samen een duurzaam en circulair Amsterdam (beter) vorm te geven!   

 

Norinda Fennema – Ondernemersvereniging Tuinen van West 

Cilian Terwindt – Circulaire ProefTuin van West 


