Werkconferentie LOKAAL HOUT in Tuinen van West
donderdag 10 september 2020 (15:00 tot 18:00 uur)
Fruittuin van West
Dit is een heel beknopt verslag, zie ook de bijbehorende diapresentaties en tuinenvanwest.info.
PROGRAMMA
15:00 inleiding Tuinen van West + Circulaire ProefTuin van West + waarde van bomen + lokaal hout
15:30 inspiratielezing René van der Velde
16:00 werktafels
17:00 conclusies + reacties
17:30 afsluiting + vervolg
TUINEN VAN WEST - inleiding

intentieverklaringen 2017 en 2019

WAARDE VAN BOMEN – Norinda Fennema
- bomen zijn zeer belangrijk voor biodiversiteit, landschap, leefbaarheid, klimaat, producten …
- er zijn veel bomen in Tuinen van West – deels monumentaal of anderszins waardevol
- vergunningverlening voor vellen van houtopstanden is voor verbetering vatbaar
- bulkaanvraag voor 521 bomen in 2019 – bezwaar gemaakt tegen de methodiek
- GEEN waarde voor natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie, leefbaarheid, monumentaal groen???
- VRIJE invulling van herplantplicht???
- pleidooi voor verbetering van de procedure van aanvraag en verlening van kapvergunningen
- behoefte aan goede invulling van herplantplicht – wie heeft het overzicht?
- handhaving ontbreekt in geval van niet vergund omzagen – bijvoorbeeld op volkstuinparken

CIRCULAIR + LOKAAL HOUT – Cilian Terwindt
Groene grondstoffen zijn steeds belangrijker als grondstof voor de industrie, de chemie en de bouw om
verdere milieuschade te voorkomen en zeker om daarmee de World Overshoot Day (in Nederland al
op 3 mei 2020) weer naar achteren te schuiven!
Het gebruik van circulaire grondstoffen werd ook benadrukt als een van de vier grote vraagstukken in
het tweejaarlijkse rapport: ‘De Balans van de Leefomgeving’ van het Planbureau voor de
Leefomgeving dat maandag 7 september uitkwam (link).
De stad heeft de circulaire ambities vastgelegd in Amsterdam Circulair 2020-2025 (link) en de
Groenvisie (link).
Tuinen van West is pilotgebied voor de gemeente Amsterdam. Wij willen alle grondstoffen benutten in
het gebied. Daarom hebben we een collectieve composthoop voor gras, bermmaaisel, riet en
snoeimateriaal en een eigen houtzagerij en nog andere ondernemers die hout en snippers willen
verwerken.
Een intentieverklaring is niet genoeg. Kort na de ondertekening ging het stadsdeel de Slibveldenweg
aanpakken. Toen de 150 populieren werden gekapt hebben we 1000 stammen en 5000 m3 snippers
en 1000 m3 stronkfresel kunnen redden en verwerken. Op tuinpaden, voor de kassen en biomeiler
enzovoorts. Met het verwerken van de stammen hadden we moeite, omdat ze in één keer vrij kwamen
en wij daarop niet waren voorbereid.
Op dit moment liggen er boomstammen te lonken achter het hek van het gemeentelijk depot waar de
aannemer hout opslaat dat vervolgens naar België wordt gereden. Dat is zonde, kan dat niet beter?
Daarom organiseren wij deze conferentie met afgevaardigden van de hele keten. Vele gesprekken met
Karin Selbach gingen eraan vooraf waaruit bleek dat de gemeente ons ook in deze ambitie wil helpen.
Wij zijn niet voor niets Proeftuin voor de stad en pilotgebied. Ook Crisow von Schulz heeft met
Stadshout ook veel ervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaren!
PITCH – Hein Beentjes
- Hein Beentjes – houtzagerij Tuinen van West / Hout van Hein
- opslag – bewerking – meubels

INSPIRATIELEZING – René van der Velde
- research fellow Urban Forestry – TU Delft Urbanism + associate professor Landschapsarchitectuur
- stedelijk bomenareaal (31.000 ha) is in Nederland bijna 10% van het hele groenareaal (365.000 ha)
- bomen van West – Tuinen van West heeft een sleutelpositie voor de transities van Amsterdam
(klimaat, energie mobiliteit, circulariteit, gezondheid en sociaal)
- zie website https://www.urbanforestry.nl
stadsbomenatlas, boomarchitectuur, onderzoeksagenda
- TU Delft onderzoekt 5 perspectieven:
- wooded commons – visie van groen op gedeelde ruimte voor alle lagen van de bevolking
- climate arboretum – visie op interstedelijk gebied, rol in wateropgave en hittestress
- novel ecosystems – rol van groen voor flora en fauna in de stad
- timbered turn – circulair hout, meer houtbouw, minder CO2 emissie
- circular regiopolis – integratie en dialoog met de ommelanden
- Tuinen van West is zeer geschikt als laboratorium voor onderzoek door universiteiten en hogescholen

WERKTAFELS
1. bomenkap en herplant – zie apart verslag
waarde van bomen (besef)
mogelijke redenen om bomen te vellen
eisen aan aanvraag voor kapvergunning
optimaal verlenen van kapvergunning
stobben laten staan of verwijderen
invullen van vervanging (herplantplicht)
2. hergebruik van hout – zie apart verslag
doel is om al het hout lokaal te houden en goed te verwaarden
hier ligt een belangrijke rol voor ons als Circulaire ProefTuin van West
onderzoeken van de materiaalstroom, werkprocessen, informatievoorziening
hoe kunnen we met en binnen de keten optimaal samenwerken?
CONCLUSIES – zie de aparte verslagen
REACTIES
Erik Bobeldijk
- lid dagelijks bestuur Amsterdam Nieuw-West
- ik wist niet dat bomen in de steden zo’n groot areaal in Nederland bestrijken
- en dat benadrukt wel de waarde van het behoud van het groen
- het is goed om te spreken over waarden, maar deze zijn niet in beton gegoten
- groen is belangrijk, maar de stad ook, soms kunnen de belangen onderling botsen
- we moeten ook kunnen luisteren naar mensen die last of hinder hebben van bomen in hun omgeving
René van der Velde
- reflectie: er zit veel energie in de groep aanwezigen
- advies: kennis delen met andere gebieden
- het paradigma van transitie is belangrijk voor het bomenbeleid
- bomenvisie – toetsen aan beeldkwaliteitsplan – opnemen in beheerplan
- bomen zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit maar ook voor het sociale domein
- advies: samenwerking (governance) te formaliseren en ruimte te geven aan een vorm van particpatie
- suggestie: daag kennisinstellingen uit om bepaalde casussen te onderzoeken
aanvulling van Karin Selbach
- de huidige organisatiestructuur is niet specifiek gericht op samenwerking of participatie
- dit zou een leerproces kunnen zijn – meer samen doen
- tijdens de werkconferentie zijn er wel concrete oplossingen in beeld gekomen
AFSLUITING + VERVOLG
- verslag wordt rondgezonden en gepubliceerd op de website tuinenvanwest.info
- toestemming voor het gebruiken van foto’s en het (onderling) delen van contactgegevens
- evaluatie en inventarseren van wensen
- voorbereiding en uitvoering van concrete projecten – samenwerking!
- volgende werkconferentie …

verslag: Cilian Terwindt en Norinda Fennema
foto’s: Pieter Boekschooten, Ruud Lutterlof en Norinda Fennema
voor aanvullingen en vragen – tuinenvanwest@outlook.com

