Circulaire ProefTuin van West

LOKAAL HOUT uit Tuinen van West
samen aan de slag

projectbeschrijving

Aanleg fiets/voetpad Slibveldenweg:
kap populieren 2017

Alle grondstoffen circulair: dat is één van de 7 uitgangspunten voor het beheer van Tuinen van West. Dat geldt ook voor het hout: stammen, snoeimateriaal, houtsnippers niet
afvoeren maar in het gebied zo hoog mogelijk verwaarden. Daarvoor moeten aanbod en
vraag goed bij elkaar gebracht worden. Na een proefproject, met 150 gekapte populieren van de Slibveldenweg, die we net op tijd van afvoer konden ‘redden’, worden nu
afspraken gemaakt met alle betrokken partijen in de hele keten van beleid, aanbestedingen, handhaving, uitvoering etc. In het gebied is tegelijkertijd houtzagerij Tuinen van
West opgericht die het hout kan verwerken. De start is gemaakt!

partners
Gemeente: IBA -asset bomen-, V& OR -asset groen-, Stadswerken, Stadsdeel Nieuw-West
Uitvoering: J.M. de Wit Groenvoorziening (snoeiwerk), TC Groentechniek (kapwerk)
Coördinatie: OndernemersVereniging voorzitter en adviseur, Hein Beentjes van houtzagerij Tuinen van West, Stadshout, Green Concepts

doelstelling
Het project Lokaal Hout wil alle materiaal van bomen die gekapt/gesnoeid moeten worden in Tuinen van West verwaarden. Stap 1 is te zorgen dat alle materiaal in het gebied
blijft. Daarna willen we meer verwerkingsmogelijkheden bedenken. Ook willen we berekenen hoe dit project zich sociaal, economisch en ecologisch terugverdient.

aanpak stap 1

Wil je ook stamhout, snippers of
producten van Lokaal Hout, heb je
een goed idee: laat dit weten!
info@houtvanhein.nl

• In overleg met het stadsdeel en de BAM deden we de pilot met 150 populieren die
1.000 stammen, 5.000m3 houtsnippers en 1.000m3 stronkfresel opleverden.
• De organisatie rondom de bomen in de stad, is complex. Nieuwe regelgeving/ richtlijnen bij de gemeente en bij het stadsdeel moeten vastgelegd en uitgevoerd worden,
oa. in het Reglement AanbestedingsWerken. Aangesloten wordt op de ‘Routekaart
Hout’ van de gemeente gericht op hergebruik van vrijkomend hout, en de afspraken
met de organisatie Stadshout, die volgens contract 3 jaren alle hout uit de stad mag
verwerken.
• De OV TvWest spreekt alle partijen afzonderlijk en heeft een regulier beheer overleg
ingesteld om de hele keten op één nieuwe uitvoeringslijn te krijgen.

resultaten + verbeterpunten stap 1
• De populieren–pilot leverde naast samenwerking (met 20 ondernemers), werkgelegenheid in het gebied op. Van de stammen zijn meubels, gevelbeplating, afrastering,
bekisting voor Herdenkingspark Westgaarde gemaakt. Het zaagsel werd isolatiemateriaal. De snippers en het stronkfresel liggen op paden van de tuinparken/ bedrijven, en
zijn gebruikt voor compost en warmte voor biomeiler en kas.
• De pilot gaf inzicht in de professionaliteit van bedrijven in het gebied. Te vaak werd op
goed vertrouwen gewerkt. Zakelijke afspraken moeten voortaan gemaakt over levertermijnen, betalingen, etc. Ergernis over de tijdelijke privé opslaglocatie van de stammen is opgelost als de ondernemersvereniging een andere opslagplek voor stammen
en snippers voor overbrugging van de periode tussen aanbod naar vraag, kan vinden.
• Het vergt nog goede afspraken in de hele keten, één gesprek met iedere partij blijkt
niet genoeg te zijn. De huidige werkwijzen zijn ingesleten. De afspraak met bv. Beheer
Nieuw-West om inzage te geven op kaplijsten, elkaar onderling te informeren wat/
wanneer er overdracht kan plaatsvinden, moet nog worden geëffectueerd .
De Circulaire ProefTuin van West is een initiatief van de Ondernemersvereniging Tuinen van West: een
laboratorium voor experimenten op kleine schaal. Succesvolle voorbeelden kunnen worden opgeschaald
naar andere locaties. Leerervaringen worden gedeeld. Meer informatie: cilian.terwindt@outlook.com

