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Een initiatief van: Crisow Schulz en Marijke Hogers

10 jaar stedelijk hout lokaal verwerkt
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startfase

PASSIE VOOR HOUT
Onze visie is dat alle bomen recht hebben op een
mooi lang leven en dat onnodige kap voorkomen

stadshout

dient te worden. Stadsbomen verzamelen in
hun leven vele verhalen en aanbidders, wat ze
zo bijzonder maakt. Tot voor kort verdwenen
deze parels in de versnipperaar. Stadshout
Amsterdam verwerkt de Amsterdamse bomen

“Hout van de stad, voor de
stad en door de stad“

op duurzame wijze en biedt ze, middels lokale
ambachtslieden, een tweede leven in onze eigen
stad.

-Marijke Hogers

Hout is de enige natuurlijke grondstof die een
stad voortbrengt. De winning kost geen CO2;
hout slaat zelfs CO2 op. Hout verbranden =
CO2 uitstoten: Je kunt er maar beter iets moois
van maken. Onze stelling is: Eigen grondstof
eerst! Zo bouwen wij mee aan een circulaire
economie.

PIONIERS
Stadshout Amsterdam (anno 2010) heeft als
voortrekker reeds vele steden geïnspireerd
en geadviseerd om een gelijksoortig initiatief
te starten( o.a. Haarlem, Utrecht, Amersfoort,
Zwolle en Den Bosch)

ROL VAN STADSHOUT IN DE KETEN
Stadshout wil graag dat zo veel mogelijk hout
uit de stad Amsterdam verwerkt wordt tot
mooie producten in Amsterdam, die zo lang
mogelijk mee gaan. De functie van Stadshout in
deze keten is primair het eerst zagen, en drogen
van het hout. Regelmatig wordt Stadshout ook
gevraagd om het gezaagde hout te verwerken
tot producten, zoals banken en tafels. Er zijn
echter meer partijen in de keten die deze rol op
zich nemen en met die partijen werkt stadshout
graag samen.

Foto:

Kunstenaar Danny
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Zaagmachine Olga met een brok in haar keel!
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Boomcreatueel

De nooit-meer-alleen-bank op de Montessorischool op het
Steigereiland met de bedenkers.

Kist van onze oud burgermeester Eberhard van der Laan, gemaakt door

De werf op de Borcht, waar stadshout het zaagwerk verricht
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hout uit de stad met eiken planken van Stadshout uit het Vondelpark

cijfers
stadshout

WERKGELEGENHEID EN LOKALE ECONOMIE
Sinds de start in 2010 zijn bij Stichting
Stadshout gemiddeld 8 personen aan het werk
in de zagerij en 45 mensen betrokken bij het
reilen en zeilen van de stichting. Wij hebben
een totale omzet gedraaid van €1,23 miljoen.

van deze stammen. Een potentiele afname van

Gemiddeld per jaar was 6 FTE bij ons in dienst.

15%.

Bijna alle mensen die bij ons werkten komen
‘uit de kaartenbak’ en hadden anders moeilijk

Los van dit verhaal is hout een veel te mooie

werk gevonden. Bij ons is voor iedereen een

en waardevolle grondstof om niet optimaal en

plek. Bij Stadshout worden deze mensen

hoogwaardig te herbruiken. Stadshout zorgt

begeleid, een ambacht aangeleerd en begeleid

ervoor dat deze grondstof behouden blijft. en

naar volgend werk.

geeft zelf het goede en blijkbaar aanstekelijke

Onze producten worden bijna altijd lokaal

voorbeeld.

verkocht, zo dragen wij ons steentje bij aan de
lokale economie.

LOKALE WAARDE

CO2 VASTLEGGING

Bomen wekken emoties op bij mensen. Talloze
voorbeelden zijn er al te noemen, waarbij

Tijdens de levensduur van een boom wordt

mensen hout bij ons bestelden dat gemaakt

CO2 uit de lucht omgezet naar suikers (de

was van juist die ene boom bij het huis van

bouwstoffen van de boom) en zuurstof (O2). De

hun ouders, waar ze opgegroeid zijn, of die

koolstof van de CO2 wordt dus vastgelegd als

boom waar hun kinderen altijd zo leuk onder

glucose in de boom. Als de boom na het kappen

speelden. Juist deze verhalen maken dat onze

direct verbrand wordt, wordt deze koolstof

producten meerwaarde hebben.

in de vorm van CO2 direct weer terug de
atmosfeer in gepompt. Het vastleggen van deze

In 2017 werden rond het Leidseplein 70 bomen

koolstof heeft dus een positieve milieu-impact.

werden gekapt. Wij hebben van deze bomen

Bij elke boom die door Stadshout tot bruikbaar

mooie producten gemaakt. Van een deel van

hout wordt gezaagd, wordt dus koolstof voor

de bomen hebben we schijfjes gezaagd die de

langere tijd vastgelegd.

bewoners uit de buurt gratis mochten komen

Door het hout van de Amsterdamse bomen

ophalen.

lokaal toe te passen, zorgen we bovendien voor
een beperkte CO2 uitstoot van het transport

De schijfjes van bomen rond het Leidse plein
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Gemeente
Onze opslaglocatie De Ronde Hoept

amsterdam
als ketenpartner

Bij veel van het werk dat we doen werken we samen met de gemeente Amsterdam.
Vanaf het prille begin van onze mooie stichting zijn we dan ook nauw bij elkaar
betrokken, op verschillende manieren. Hieronder laten we zien op welke verschillende
manieren de gemeente Amsterdam een samenwerkingspartner voor ons is.
GEMEENTE AMSTERDAM ALS TOELEVERANCIER
Allereerst is de gemeente leverancier van het hout. In de kapopdrachten die de
gemeente uitzet aan aannemers moet worden opgenomen dat de stammen niet
vervallen aan de aannemers, maar aan ons.
In 2018 is door de voormalige wethouder van Amsterdam, Abdeluheb Choho een
schenkingsakte getekend waarin staat dat wij voor een maximumbedrag van
€200.000 per drie jaar aan stammen mogen ontvangen. Naar aanleiding van deze
schenkinsakte hebben we de opslaglocatie gehuurd waarvan hiernaast een afbeelding
te zien is.
GEMEENTE ALS ‘HUURBAAS’
Als sinds kort na onze oprichting maken wij dankbaar gebruik van de gemeentewerf
bij het Amstelpark als locatie voor onze zagerij. Zonder deze mogelijkheid hadden
we de stadshoutbeweging niet zo goed kunnen opstarten. Graag zouden we nieuwe,
duidelijke en vaste afspraken maken over de toekomst.
GEMEENTE ALS OPDRACHTGEVER
De derde belangrijke handelsrelatie die we hebben met gemeente Amsterdam is die
waarin de gemeente ons inschakelt voor mooie projecten. Ongeveer 50% van onze
opdrachten komt van de gemeente en 50% van onze omzet komt uit producten voor
bedrijven en particulieren. Het moge duidelijk zijn: we werken graag met u samen.
Eind 2017 leverden wij duizenden meters op maat gezaagd en geolied Amsterdams
Essenhout voor de binnenbetimmering, trappen en aula-tribune van het nieuwe
Comenius-Lyceum. In opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het resultaat is echt
fantasvvvtisch!
De trap van het nieuwe Comenius Econasium
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