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.
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