
werkconferentie – het groene beheer

Circulaire ProefTuin van West

17 januari 2019

samen aan de slag!



welkom

Norinda Fennema

- secretaris Ondernemersvereniging TvW

- initiatief Flower Power @ Tuinen van West



week van de …

… circulaire economie!

toeval bestaat niet … of wel?



ondernemersvereniging

visie en speerpunten

- continuïteit en duurzaamheid

- innovatie: Circulaire ProefTuin van West

- sociaal-maatschappelijke meerwaarde 

- toekomst en evenementen Polderheuvel

- communicatie, verbinden en samenwerking



werkconferentie

7 duurzame uitgangspunten Circulaire Proeftuin

- stand van zaken 

- projecten 

- beheerproces – keten

- 2 voordrachten

- 3 werkgroepen

- nieuwe projecten

- tekenen intentieverklaring Circulair Terreinbeheer



programma

15:00 welkom + introductie
15:10 7 uitgangspunten + terugblik
15:20 voorstelronde
15:30 projecten – twee pitches + flora/ fauna
15:45 kansen + beheerketen
15:50 IB – aanbesteden + zelfbeheer
16:10 Circulair Terreinbeheer – beheer + bestek
16:30 werkgroepen
17:15 conclusies + reacties + tekenen
17:30 afsluiting + drankje



introductie



introductie

Cilian Terwindt

- stichting Urgenda/ buro4DStad

- Circulaire ProefTuin van West



Circulaire ProefTuin van West

vijf thema’s met projecten 
1. Tuinen van West energieneutraal in 2030
2. groen beheer – 7 uitgangspunten
3. lokaal houden van groene grondstoffen 

en beter benutten
4. waardevol water en algen
5. de lokale voedselketen

> en dwarsverbanden



Houtsnippers; 2400

Gras-maaisel; 1140

Snoeiafval; 1035

Slootbagger; 1000

Gewasresten; 824 Slootkantmaaisel en riet; 795

Vaste mest; 390

Kokosmatten afgewerkt; 300

Drijfmest; 260

Bladafval; 120

Digestaat; 110

Zaagsel; 80

Bierborstel; 14

GFT-afval; 4

Champost; 1

Mislukte kuil; 1
Vet, olie; 1

Witlofpennen; 
0,2

Overig; 21,715

Tuinen van West: Massa reststromen in ton/jaar

Re-Organise
2016-2018
HvA/ Circulaire ProefTuin van West



werkconferentie 06-07-2017

> korte termijn

> langere termijn



korte voorstelronde



korte voorstelronde

Amsterdam Nieuw-West ondernemersvereniging

Recreatieschap Spaarnwoude

Landschap Noord-Holland Rijkswaterstaat

ondernemers   Waternet Staatsbosbeheer

provincie Noord-Holland Omgevingsdienst NZKG

SADC Circulair Terreinbeheer onderwijs

beheerders



terugblik



terugblik werkconferentie – 6 juli 2017

collectief composteren

lokaal hout

flora & fauna



feestelijke opening

foto



collectief composteren

* Friso van Overbeek

een initiatief van Robin van Asperen + Cilian Terwindt

600 m3 composthoop, Bokashi en wormen

- kleinschalig composteren is mogelijk

geen overlast voor omgeving

- minder transport, meer circulair, bedrijvigheid

- voorbeeld voor tuinparken en stadsdelen

met : MijnStadstuin, KG Parkmanagement,

Recreatieschap, Van der Laan,

sportpark, De Wit, Circulair Terreinbeheer,

HvA/ Aeres, Warmonderhof/ Clusius / Wellant



lokaal hout

* Hein Beentjes

doel: alle houtstammen, snippers en stronkfresel nuttig lokaal 
verwerken

met: Nieuw-West, de Wit, Stadshout, Westgaarde, Van der Laan



Houtzagerij Tuinen van West



Houtzagerij Tuinen van West



Houtzagerij Tuinen van West



Houtzagerij Tuinen van West



ecocheck 20-09-2017

initiatief: Van der Tol

locatie: Westgaarde

- wat is er al?

- wat kan er nog?

- wat willen we nog?



bomen Polderheuvel 2017

initiatief: Pieter Boekschooten

uitvoering: Amsterdam Nieuw-West

2 x 6 zomerlinde

2 x 3 okkernoot

4 fruitbomen



ecologisch beheer 2018

beheer: Recreatieschap

ondersteuning: sportpark

- ecologisch maaibeheer

- reuzenberenklauwen

> 2019



wilde bijenlinie – A5 

initiatief: Flower Power @ Tuinen van West

project: Landschap Noord-Holland

uitvoering: Rijkswaterstaat WNN

> 2019



kansen voor nieuwe projecten



waarde-piramide

hoe hoger - meer economische waarde + meer duurzaamheid



afname biodiversiteit 50-70%
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kansen!



de gehele beheerketen



Tuinen van West

4 polders

700 hectare
3300 inwoners

1250 woningen 
+ 120 bedrijven

sportpark

7 tuinparken 



beheerplan Tuinen van West

beheerstrategie beheervisie streefbeelden

beleid speerpunten proeftuin

ruimte voor experiment van betrokkenen

uitgangspunten beheerpaspoort

organisatie natuurlijk beheer in uitvoering

handhaving van uitvoering

evaluatie (natuur)monitoring 

aanbesteding bestek



wie doet wat?

assets Groen en Water

verharding – verlichting – civiele constructie

straatmeubilair – tunnels – verkeersinstallaties – afval 

Ruimte en Duurzaamheid – BeeldKwaliteitsPlan

Stadswerken 

dagelijkse uitvoering – aansturen beheer

Verkeer en Openbare Ruimte

regievoering – klimaatadaptatie en duurzaamheid

monitoring – inspectie - groot onderhoud – vervanging

Ingenieursbureau

aanbestedingen - inkoop



aanbestedingen/ contracten

asset Groen Nieuw-West

bomen – aanplant en onderhoud - grip op de kaplijsten 

wijkgroen – plantvakken en heesters – gazon

kort gras – ruw gras – evenemententerrein 

ecologisch groen – bosplantsoen – ecologisch maaien  

oevervegetatie – riet – watergangen 

ruimte voor experimenten van betrokkenen



voordrachten



voordrachten

* Bonne Keizer

IB Adviseur Inkoop / Categoriemanager

gemeente Amsterdam

* Amar Sjauw En Wa - Windhorst 

Kernteamlid Circulair Terreinbeheer



aan de slag!



werktafels

1. beleid – beheerplan – beheerkaart

2. aanbesteding – inschrijven – zelfbeheer 

3. bestek – onderhoud – monitoring

> kansen – knelpunten – concrete projecten

4. organogram



conclusies en projecten



conclusies en projecten

1. beleid – beheerplan – beheerkaart

2. aanbesteding – inschrijven – zelfbeheer 

3. bestek – onderhoud – monitoring

4. organogram

> projecten

- naam en doel?

- wie met wie?

- hoe en wanneer?



intentieverklaring



intentieverklaring



hoe nu verder?



vervolg

• verslag

• toestemming: foto’s + contactgegevens

• evaluatie + wensen inventariseren

• uitvoering/ voorbereiding van projecten

• samenwerking

• volgende werkconferentie



tijd voor een drankje



samen aan de slag!


