
Werkgroep 1 LOKAAL HOUT- Cilian Terwindt 
 
Lokaal hout: doel is om alle hout te houden en als dan toch gekapt alle resten in het gebied te waarderen, te 

verwaarden. We zijn Circulaire ProefTuin van de stad dus als straks de ambitie van de groenvisie zijn beslag 
krijgt,  kunnen wij al laten zien hoe het moet! Daarom is iedereen uit de keten uitgenodigd en aan tafel:  
Doel is om elkaar leren kennen en meer samen te werken in de keten.  
Van stamhout, snippers, snoeihout → tot product, bankje, biomeiler 
In de werkgroep namen wij onder de loep: 1. de materiaalstroom van hout; 2. het werkproces;  3. de 
informatievoorziening onderling en 4. het onderzoek. 
Na de voorstelronde gingen we in keten-volgorde zitten.  
Het hele gedeelte van de keten van de gemeente was vertegenwoordigd door Karen Selbach en Tim Blokker.   

 

werkproces Omschrijving 
verbetering 

Wat moet er 
veranderen 

Wie is aan zet 

Aanbesteding 
reglement 
aanbestedingswerken 

Uitvraag aanpassen  
Marktconsultatie en  

Marktconsultatie op 
moment van nieuwe 
aanbesteding 

OV Tuinen van West 
Stadswerken 
Directievoerder 

bestek Onduidelijk of lokaal 
verwerken mag bv 
snoeihout 

Voorwaarde Erkend 
verwerkingsbedrijf 
naar blijft in gebied 

Stadswerken, Mijn 
Stadstuin 

Kaplijsten V&OR 
publiceren 
Kapprotocol: voor 

routeadmin + herkomst 
stamhout met boomnr 

Kaplijsten tevoren 
naar afnemers via 
OV TvWest 

  

prijsafspraken  Tevoren prijs 
aangeven 

Gemeente = eigenaar 

kapvergunning APV 
werkzaamheden 

  

Regelgeving  Onduidelijk definitie 
van lokaal gebruik 

 Directievoerder 
Stadswerken 

Herkomst van het 
materiaal 

Is dat van tevoren 
bekend; schoon 
genoeg voor 
composthoop? 

  

 

Houtstromen Omschrijving 
verbetering 

Wat moet er 
veranderen 

Wie is aan zet 

Kappen/snoeien Kaplijst bij wie langs 
en wanneer 

  

Verwerken    

Transport:  m2 stam 
en snippers 

Wie heeft het 
overzicht; wat 
wanneer 

Overleg tijdig aannemers willen wel 
transporteren 

Depot Waar kan het 
materiaal terecht 
groot en klein 

Een ruimte voor 
tijdelijke opslag van 
hout en snippers 

Stadswerken/stadsdeel  

Wegen?    

Afnemers  Behoefte aan 
stam/snippers in 
kaart; naar wie en 
hoeveel? (Is er)  

Actuele Lijst en snelle 
informatieoverdracht 

OV Tuinen van West/ 
Cilian   
 

Werkplaats product Timmerman durft niet 
te investeren ivm 
onzeker aanbod 

Zekerheid omtrent 
frequent aanbod 
stamhout 

Stadswerken  

Naar consument    



 

Informatievoorziening  Omschrijving  verbetering Wie is aan zet 

Planning en procedure 
kaplijsten 

Welk hout komt wanneer en hoeveel 
Delen naar aannemers en afnemers 

V&OR en Stadswerken 

Planning 
beheerkalender 

  

Routekaart Hout  Gemeente Ruimte + Duurzaamheid 

Circulair hout Ambitie aan Aannemers overdragen Gemeente: Ruimte + Duurzaamheid; 
V& OR ?  

Wie doet Wat? Organogram helpt; overzicht 
activiteiten 

Stadswerken  

Netwerk afnemers hout Wie heeft welke expertise in de 
stad? 

Stadshout/ gemeente/ OV Tuinen van 
West 

Afnemers resthout Afnemers in kaart en snel handelen 
met bv @ van afnemers voor 
snippers  
voor stamhout 
voor schoon 
snoeihout/bermmateriaal 

OV Tuinen v West 

 

onderzoek onderzoeksvraag Wie is aan zet 

Laatste jr in beeld voor 
hoeveelheid 

Wat komt er gemiddeld vrij in een 
jaar 

Stadswerken/ aannemers 

Wat levert het op?  Monitoren; meten CO2-winst en 
(vermeden) kosten; reflectie 

Stadswerken 

De vraag  wat kan het gebied verwerken; wie 
en waar 

OV Tuinen van West 

Wat mag er? Overleg met Omgevingsdienst  Gemeente: welke afdeling? 

   

Samenwerking TUD en 
HvA/Aeres 

Over bomen: sociale aspecten in 
kaart brengen 

OV  

stedennetwerk Kennis delen met andere gemeenten Gemeente en OV TvW 

Samenwerkingsvorm zoals 
deze conferentie 

Wat werkt; formaliseren/ 
systematiseren 

 

 


