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Protocol Houtopslag 
en -veiling  
Amsterdam, 24 augustus 2021

Recent is binnen gemeente Amsterdam 
het besluit genomen door de wethouder 
Groen dat per 01 september 2021 geen 
snipper- en stamhout, welke vrijkomt bij 
werkzaamheden in de openbare ruimte 
van Amsterdam, de stad uitgaat. 
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Dit protocol beschrijft de 3 hoofdprocessen: 
1. Circulair hergebruik op locatie
2. Circulair hergebruik in gebied 
3. Houtkeurmeester beoordeling

Duurzaam hergebruik is het uitgangspunt waardoor er waar mogelijk betere circulaire 
toepassingen zijn.

De afweging vindt als volgt plaats:
1. Circulair hergebruik op locatie; Hout verwerken ter plekke: houtril, snipperpad, stam als 

meubilair (geleiding/ afscherming/spelen of iets dergelijks).
2. Circulair hergebruik in gebied: snippers worden toegepast in nabij gelegen openbare 

ruimte (paden, participatie projecten of iets dergelijks), dit kan ook gelden voor een stam.
3. Houtkeurmeester beoordeelt of het een hoogwaardige stam is. Als dat zo is, dan gaat de 

stam naar de houtveiling in het Amsterdamse Bos en anders wordt de stam versnipperd. 

Voor vragen over de kwaliteit van de stammen, kan gebeld worden met de houtkeurmeester 
Charlie Schaap (telefoonnummer: 06 2908 1639).

Wijze van aanleveren:
 • De aannemers en eigen diensten van de gemeente storten zelf op de locaties.  

Er wordt niet gewerkt met stortbonnen.
 • Snippers moeten schoon zijn, dus geen stobbe frees materiaal en veegvuil of iets 

dergelijks.
 • Stammen zo lang mogelijk tot 5 meter. Het uitgangspunt voor de stam is dat deze  

niet dunner is dan 35cm, tenzij anders aangegeven door de houtkeurmeester.
 •  Stammen op kopse kant markeren met het unieke boomnummer uit het beheersysteem.

De 3 locaties zijn:
 • De Borgt, Amstelpark 22. Deze locatie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag  

van 07.15 tot 15.45 uur.
 • De Heining (of andere locatie) is nog in oprichting. Waarschijnlijk is deze locatie vanaf 

1 oktober 2021 operationeel.
 • Radarterrein, Nieuwe Meerlaan in het Amsterdamse Bos. Deze locatie is bereikbaar  

van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur. Bel een half uur van tevoren  
naar telefoonnummer: 06 2908 1639.

Bomen programma V&OR:
Het programma stuurt regelmatig de kaplijsten (bomen en populieren) van V&OR door. 
De houtkeurmeester loopt de bomen langs en geeft aan welke van die bomen naar het 
Amsterdamse Bos moeten op stamlengte van 5 meter of korter. De andere bomen worden  
ter plekke gekraakt, de snippers moeten naar één van de werven.

Bomen Stadswerken:
Vanuit de raamovereenkomst/OMOP hebben we zicht op de te verzorgen bomen. De te  
leveren materialen worden door de aannemer met D&T afgestemd en gecommuniceerd  
aan de houtkeurmeester.
Alle stammen met een grotere diameter dan 35 cm worden afgevoerd naar het Radarterrein 
bij het Amsterdamse Bos op stamlengte van 5 meter of korter. De andere bomen worden ter 
plekke gekraakt, de snippers moeten naar één van de werven.
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Bomen projecten:
Vanuit de raamovereenkomst/OMOP hebben we zicht op de te kappen bomen. Deze worden 
door D&T doorgegeven aan de houtkeurmeester. De houtkeurmeester loopt de bomen bij 
langs en geeft aan welke van deze bomen naar het Amsterdamse Bos moeten op stamlengte 
van 5 meter of korter. De andere bomen worden ter plekke gekraakt, de snippers moeten naar 
één van de werven.

Rest bomen uit projecten/gebiedsontwikkeling:
Er wordt binnen het Ingenieursbureau gecommuniceerd dat de stammen de stad niet uit 
mogen. Alle stammen met een grotere diameter dan 35 cm worden afgevoerd naar het 
Radarterrein bij het Amsterdamse Bos op stamlengte van 5 meter of korter. De andere bomen 
worden ter plekke gekraakt, de snippers moeten naar één van de werven. 

Voor eventuele vragen kan er contact opgenomen worden met Charlie Schaap, de 
houtkeurmeester, telefoonnummer: 06 2908 1639, e-mail: charlie.schaap@amsterdam.nl.


