
Circulaire ProefTuin van West

werkconferentie ‘lokaal hout’ 10-09-2020

samen aan de slag!



welkom

Norinda Fennema

- voorzitter Ondernemersvereniging TvW

- initiatief Flower Power @ Tuinen van West



Tuinen van West

herinrichting 2008 – 2013

4 polders
700 hectare

3300 inwoners
1250 woningen 
+ 120 bedrijven

sportpark
begraafplaats 44 ha
7 (volks)tuinparken
festivalterrein 7 ha 

diverse beheerpartijen



Tuinen van West

identiteit

- natuur / Groene AS / HoofdGroenStructuur

- recreatie / sport / (volks)tuinparken

- (stads)landbouw

- gebied in ontwikkeling/ relatieve onbekendheid

- relatie tot omliggende gebieden / Scheg van West

- formele rol van ondernemersvereniging



Ondernemersvereniging Tuinen van West

2015/16 samenwerking – visie en speerpunten

- continuïteit en duurzaamheid

- innovatie: Circulaire ProefTuin van West

- sociaal-maatschappelijke meerwaarde 

- beheer en exploitatie evenemententerrein Polderheuvel

- communicatie, verbinden en samenwerking

(circa 20 + 40 ondernemers + 15 bewoners)



Circulaire ProefTuin van West

3 pijlers

ecologie – economie – sociaal 

5 thema’s

1. energie (-neutraal)

2. duurzaam groenbeheer – 7 uitgangspunten

3. groene grondstofstromen

4. water en algen

5. voedselketen en stadslandbouw



Circulaire ProefTuin van West

- samenwerking – experiment – onderzoek

- informatie (factsheets) op tuinenvanwest.info

- werkconferenties (2017 en 2019)

- regulier groenoverleg (gemeente) + beheerplan

- inspraakdocument Groenvisie 2050 voor Amsterdam

- 2020 supporter Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel

tuinenvanwest.info


2017 intentieverklaring

06-07-2017



2019 Circulair Terreinbeheer

17-01-2019 



diverse projecten

- bomen op evenemententerrein

- bomen Lutkemeerpolder 

- populieren lokaal hergebruiken

- collectief composteren

- wilde bijenlinie

- bloemenranden



waarde van bomen

.



bomen in Tuinen van West

maps.amsterdam.nl



kapvergunning Nieuw-West

* vergunning voor het vellen van 521 houtopstanden

- geen waarde?

- vrije invulling herplant?

* bezwaar juni 2019

* kan dit beter?



handhaving

volkstuinpark – november 2019



circulair/ lokaal hout

Cilian Terwindt

- adviseur Circulaire ProefTuin van West

- stichting Urgenda/ buro4DStad



grondstoffen circulair

• Balans van de Leefomgeving 7 september

• World Overshoot Day

• Amsterdam Circulair

• organische reststromen hoogwaardig verwerkt

• in 2023 circulair uitvragen

• in 2030 50% minder grondstoffen



collectief composteren

Op MijnStadstuin

• max. 600 m3 composthoop →bodemverbeteraar TvWest

• voorbeeld voor tuinparken en stadsdelen

met : KG Parkmanagement,

Recreatieschap N-H 

Landschap N-H 

Sportpark 

Van der Laan

gemeente ?

Circulair Terreinbeheer 

onderwijsinstellingen

onder HvA/ Aeres / Clusius / Wellant
Wellant



lokaal hout

pilot Slibveldenweg en daarna



lokaal hout

• waarom lukt het niet?

• depot: bergen snippers en prachtige houtstammen

• de keten: van aanbesteding tot bestek tot uitvoering tot ...

• het ingewikkelde en wijzigende organogram



lokaal hout

* Hein Beentjes

Houtzagerij Tuinen van West / Hout van Hein



lokaal hout - opslag



lokaal hout - bewerking



lokaal hout - meubels



inspiratielezing

* René van der Velde

research fellow Urban Forestry – TU Delft Urbanism

associate professor Landschapsarchitectuur 



werktafels

twee thema’s

1. bomenkap en herplant – Norinda Fennema
- aanvraag en toekenning van kapvergunning
- invulling van herplantplicht

2. hergebruik van hout – Cilian Terwindt
- proces en knelpunten
- afspraken in de keten



conclusies

twee thema’s

1. bomenkap en herplant – Norinda Fennema
- aanvraag en toekenning van kapvergunning
- invulling van herplantplicht

2. hergebruik van hout – Cilian Terwindt
- proces en knelpunten
- afspraken in de keten



reacties

* Erik Bobeldijk

lid dagelijks bestuur Amsterdam Nieuw-West

* René van der Velde

research fellow Urban Forestry – TU Delft Urbanism

associate professor Landschapsarchitectuur 



intentieverklaring



vervolg

• verslag

• toestemming voor foto’s + contactgegevens

• evaluatie + wensen inventariseren

• voorbereiding / uitvoering van projecten

• samenwerking

• volgende werkconferentie …



samen aan de slag!


