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Stadshout bijeenkomst Noord-Hol-
land en Utrecht 
  

 

Stadshout als lokale grondstof 

 

 

In heel Nederland worden jaarlijks bomen gekapt om ruimte te maken voor de uitbreiding van steden en dorpen of 

vanwege ziektes bij de bomen. De gekapte bomen worden gezien als restafval en eindigen daarom vaak als 

houtsnippers. Dat, terwijl hout een hoogwaardige grondstof is die kan worden gebruikt om voor veel toepassin-

gen, zoals meubels of snijplanken, maar ook in de bouw, zoals kozijnen. Nederlandse ondernemers zien hier in 

toenemende mate kansen in, in het gehele land neemt het aantal bedrijven dat iets doet met gekapte bomen uit 

de stad toe.  

 

Aanleiding: Sluit de cirkel 
In het project Sluit de Cirkel, dat in 2018 werd uitgevoerd door de Natuur en Milieufederaties in samenwerking 

met DuurzaamDoor, gemeenten en initiatiefnemers, zijn een aantal sessie georganiseerd over het sluiten van 

materiaalketens voor secundaire grondstofstromen, waaronder die van 'stadshout'. Er zijn daar een aantal be-

langrijke inzichten uit naar voren gekomen: 

1. De sleutel zit in het persoonlijke: ketenpartners moeten op een heel concreet casusniveau samen de wil en 

het vertrouwen opbouwen om de cirkel daadwerkelijk te gaan sluiten. 

2. Verandering heeft tijd nodig. De doorbraak wordt pas zichtbaar na vergelijking van meerdere verschillende 

casussen 

3. In de transitie is leren cruciaal, op twee niveaus: 

• Onderzoekend leren (ook wel learning by doing) op het niveau van specifieke productieketens. Dat 

gaat het beste met een samenwerking van een select aantal gemotiveerde partijen, in een ontwik-

keltraject op weg naar een nieuw circulair product of verwerkingsmethode. Ter begeleiding van zo’n 

traject is soms vakkundige leerbegeleiding nodig die toeziet op de samenwerking en voortgang van 

de coalitie. 

• Leren van andere initiatieven. Deze fase van de transitie naar een circulaire economie wordt omge-

ven door onzekerheden en vragen als ‘Kan dit wel?’, ‘Mogen we dit wel zo doen?’ en ‘Hoe krijg ik 

alle partijen en middelen bij elkaar voor een stabiel businessmodel?’. In iedere aparte keten en situ-

atie vergt het heel wat focus, doortastendheid en vindingrijkheid om die drempel over te komen en 

een nieuwe stabiele (circulaire) toestand te bereiken. Hoe je dat traject het beste doorkomt, daar-

over valt vaak verrassend veel te leren van andere initiatieven, locaties of ketens. 

 

Vanuit DuurzaamDoor zijn de Natuur en Milieufederaties gevraagd om een vervolgproject op het thema stadshout 

te organiseren samen met de lokale spelers in de verschillende regio’s. Dit is het verslag van de eerste bijeen-

komst, in Haarlem.
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Opzet van de sessie 
 

Voor deze bijeenkomst werden de initiatieven uit 

Noord-Holland en Utrecht uitgenodigd, die deze bo-

men hoogwaardig willen gebruiken: de zogenaamde 

stadshoutinitiatieven. Ook waren gemeentemede-

werkers, experts op het gebied van circulair en certi-

ficering, geïnteresseerde meubelmakers, RVO Ne-

derland en de Natuur en Milieufederaties uit Utrecht 

en Noord-Holland aanwezig. 

Het doel van de stadshoutbijeenkomsten is, om het 

hoogwaardig gebruik van hout te stimuleren, een be-

langrijk principe van circulariteit. De aanpak was het 

uitwisselen van kennis zodat andere stadshoutinitia-

tieven verder kunnen bouwen op bestaande kennis. 

Dit werd gedaan door knelpunten te bespreken die 

de stadshoutinitiatieven ervaren. Samen werd ge-

zocht naar oplossingen. Ook werden zogenoemde 

‘best practices’ gedeeld. Een overzicht van alle deel-

nemers is te vinden in bijlage 1. 

 

Gespreksthema’s 
 

De bijeenkomst was opgedeeld in vier gespreks-

thema’s, opgesteld op basis van een inventarisatie 

onder de deelnemers vooraf: 

 

 Afzetmarkt creeëren 

 De gemeente als business partner en launching 

customer 

 Opschaling en verbreding  

 Het verhaal van Stadshout en wat er voor nodig 

is om op te schalen 

 

Hoe creëer je een afzetmarkt voor stads-

hout? 

Het kan uitdagend zijn voor stadshoutorganisaties 

om een afzetmarkt te vinden voor hun producten, 

omdat de toegevoegde waarde van de stadshout-

meubels niet vanzelfsprekend is. Voor een goede 

marktintroductie kan een launching customer worden 

gezocht. Op deze manier bereik je makkelijker een 

groter publiek en kun je sneller opschalen. Tijdens 

de bijeenkomst werden twee partijen aangekaart als 

mogelijke launching customers: de gemeente of pri-

vate partijen. Hieronder wordt eerst de gemeente be-

sproken en een mogelijk probleem (certificering) dat 

daarbij komt kijken. Vervolgens wordt ook nog geke-

ken naar het aantrekken van private partijen als laun-

ching customer.  

 

De gemeente als businesspartner/ launching 

customer 

Voor stadshoutsorganisaties kan het een goede bu-

sinesscase zijn als zij vaste partner kunnen worden 

van de gemeente. Dit is belangrijk als de bomen die 

in opdracht van de gemeente worden gekapt de 

grondstofstroom zijn. Voor de meeste stadshoutorga-

nisaties is dit het geval. Stadshout Amsterdam heeft 

een vaste afspraak met gemeente Amsterdam voor 

de schenking van een aantal stammen. 

Daarnaast kan de gemeente ook als afnemer van het 

hout een logische businesspartner zijn. Een ge-

meente is gehouden aan duurzame inkoopeisen. 

Voor hout geldt een verplichte certificering met FSC 

en PEFC. Deze certificeringen waarborgen duur-

zaam bosbeheer op de plekken waar het hout gekapt 

wordt. Het probleem met certificeringen is, dat ze 

doorgaans alleen voor bossen gelden. Stadshout 

komt niet uit een bos en is dus niet eenvoudig om te 

certificeren.  

 

Mogelijke oplossingsrichtingen die aan bod kwamen 

tijdens de bijeenkomst op 16 april: 

1. De inkoop van stadshout wordt tijdelijk toege-

staan. Dit is dus geen permanente oplossing.  

2. TPAS (toetsingsinstrument voor de certificeringen) 

kan worden aangepast zodat kleine aantallen bomen 

die niet in een bos staan ook in aanmerking komen 

voor certificering.  

3. De manager inkoop van de overheid kan de in-

koopcriteria aanpassen. 

4. PEFC heeft sinds kort een uitzondering. Deze is 

opgezet voor bomen op agrarische gronden, maar 

kan ook worden toegepast op hout uit stedelijk be-

heer. De uitzondering luidt: als er sprake is van meer 

dan 21 laanbomen, met boomkroon die minimaal 

65% van de lucht afschermen is er ook sprake van 
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een bos. In het geval dat een gemeente dus meer 

dan 21 bomen kapt in dezelfde straat, kan dit worden 

gezien als bos, en kan er dus certificering voor wor-

den aangevraagd. Dit hoeft niet al te ingewikkeld of 

duur te zijn. FSC heeft een dergelijke uitzondering 

niet. 

 

Verschillen voorkeur certificering per ge-

meente 

Het lijkt per gemeente te verschillen voor welke certi-

ficering een voorkeur bestaat. Dit is niet de bedoe-

ling, maar organisch toch zo ontstaan. Volgens de 

Rijksinkoopcriteria zijn drie soorten certificeringen 

toegestaan voor inkoop door overheden: 

 FSC International 

 PEFC International, voor de Nederlandse markt 

 Maleisian Timber Council (MTC).  

 

Vermijden aanbestedingsregelingen 

Er werd bij de bijeenkomst ook een andere manier 

genoemd om dit mogelijke probleem aan te pakken. 

Deze manier houdt in dat gedurende de hele keten 

van de boom, dus ook tijdens de verwerking door 

desbetreffend stadshoutinitiatief, de boom eigendom 

blijft van de gemeente. Op deze manier kom je geen 

aanbestedings- of inkoopregelingen tegen voor de 

grondstoffen (wel voor de verwerker). N.B.: hiermee 

is het hout dus niet gecertificeerd, dus is het moge-

lijke probleem voor de stadshoutorganisaties niet op-

gelost voor andere businesspartners dan de ge-

meente. Het kan ook gunstig zijn om te spreken van 

de verwaarding van grondstoffen in plaats van afval 

om problemen te vermijden. 

Mogelijke actie: probleem aankaarten bij de 

gemeentes 

De gemeentes zijn eigenaar van de bomen in de 

stad en is dus verantwoordelijk voor de certificering 

van die bomen. Het is handig om hiervoor met de 

gemeente in gesprek te gaan. Daarom de suggestie 

om gezamenlijk een document op te stellen waarin 

staat: 

 Wat de urgentie is voor het certificeren van stads-

bomen. 

 Hoe de gemeente dit kan doen, met de uitzonde-

ring van PEFC 

Mogelijke vormen van aankaarten zijn: 

 Green deals  

 Participatiewet om ervoor te zorgen dat de ge-

meente zich gaat richten op kleine initiatieven  

 Brandbrief vanuit stadshoutinitiatieven.  

 

Actie: bewustzijn creëren bij de gemeente 

Het overbrengen van een goed verhaal is iets wat op 

verschillende niveaus in de politiek toepasbaar is. 

Voor de gemeente geldt: 

 Gezamenlijk een verhaal opstellen waarbij het 

belang en de toegevoegde waarde van stadshout 

worden uitgelegd. 

 Leg in het verhaal uit hoe stadshout een toege-

voegde waarde heeft door het te verbinden aan 

andere thema’s binnen de gemeente. Bijvoor-

beeld, het gebruik van stadshout voor meubels 

betekent dat het later alsnog kan worden benut 

voor andere toepassingen of tot slot verbrand als 

biomassa (verwaardingspiramide). Ook zorgt 

stadshout voor werkgelegenheid. 

 Zoek een wethouder binnen de gemeente die het 

verhaal van stadshout wil vertegenwoordigen. 

 Stel een productpaspoort (versimpelde versie van 

een materiaalpaspoort) op, bijvoorbeeld met de 

vragen: 

o Waar komt de boom vandaan? 

o Wat is er van gemaakt? 

o Wie heeft de boom geoogst? 

o Wanneer is de boom geoogst? 

o Wanneer is de boom gezaagd? 

o Wie heeft de boom gezaagd? 

 

Private partijen als launching customer 

Een andere mogelijkheid kan worden gevonden in de 

private partij als launching customer. Naast een gun-

stige manier om een product te lanceren, ook een 

goede test om te kijken of een product geschikt is 

voor de markt. Op het moment dat stadshoutpro-

ducten kunnen worden verkocht aan private partijen, 

is dat een indicatie dat een goed product wordt gele-

verd. Daarbij is het wel belangrijk om je ook te rich-

ten op de juiste partijen.  
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Het verhaal van Stadshout 
Creëer gezamenlijk een duidelijk en eenduidig ver-

haal over stadshout, waarbij feiten en data worden 

gebruikt om het verhaal kracht bij te zetten. Ook de 

link maken naar andere thema’s binnen de ge-

meente (zoals energietransitie en sociale zaken) kan 

helpen het verhaal overtuigend te brengen. 

 

Actie: actief en gezamenlijk het verhaal ver-

tellen. 

Vergelijkbare of dezelfde methodes van kennisdeling 

die worden gebruikt om de gemeente te laten opere-

ren als launching customer, kunnen worden gebruikt 

bij het enthousiasmeren van de verschillende over-

heidslagen.  

 Stel gezamenlijk een verhaal op waarbij het be-

lang en de toegevoegde waarde van stadshout 

wordt uitgelegd. 

 Zoek overheidsambassadeurs. Dit zijn mensen 

die jouw verhaal binnen de overheid kunnen 

overbrengen. Dit kan bijvoorbeeld door het schrij-

ven van een motie.  

 Kwantificeer de toegevoegde waarde van stads-

hout zodat je de voordelen van stadshout feitelijk 

kunt onderbouwen. Gebruik bijvoorbeeld de ver-

waardingspiramide om je verhaal te onderbou-

wen. 

 Een andere manier van kwantificeren is door de 

milieukosten te berekenen. Door CO2 uit te druk-

ken in euro’s, kan er een uitleg worden gegeven 

bij de prijs van het stadshout.  

 Stel een materialen- of grondstoffenpaspoort op. 

Dit kan gezamenlijk worden gedaan en bijdragen 

aan het vertellen van een duidelijk verhaal. In 

deze materialenpaspoorten zijn de milieukosten 

meegenomen van de producten die gemaakt 

worden van het stadshout. Het opstellen van een 

paspoort is niet eenvoudig, externe partijen kun-

nen hierbij helpen. Bij een beperkt budget kan 

een universiteit mogelijk helpen met studentenon-

derzoek. 

 
Benodigdheden  

Voor de beginnende stadshoutinitiatieven is het nog 

verre van vanzelfsprekend dat zij het stadshout ont-

vangen. Dit vormt een potentieel knelpunt. Een an-

der knelpunt is de voorkeur voor het zoeken van een 

opslag- en droogplaats in samenwerking met de ge-

meente. Ook lopen stadshoutinitiatieven tegen logis-

tieke problemen aan. Een stadshoutinitiatief ontvangt 

maximaal 8000m3 hout van de gemeente via een 

schikkingsakte. Door deze schikkingsakte was er 

een noodzaak voor een opslagplek, wat veel geld 

heeft gekost, maar de bomen zijn nog niet geleverd. 

Liever had het stadshoutinitiatief zich gepositioneerd 

als ketenpartner of verwerkingsdienst van de ge-

meente omdat op deze manier de gemeente kan la-

ten zien dat stadshoutinitiatieven serieus worden ge-

nomen. Dan zouden de gemeente en de stadshout-

organisatie mogelijk ook samen opgedraaid zijn voor 

de kosten van de opslaglocatie. 

 

Communicatie 

Om ervoor te zorgen dat de stadshoutinitiatieven ook 

daadwerkelijk bomen zullen ontvangen, zullen ze 

zich actief moeten richten op de gemeente. Een van 

de stadshoutinitiatieven heeft in een gemeente D66 

zover gekregen om een motie te schrijven over het 

gebruik van lokaal hout. De reactie van de gemeente 

was positief en open om verder te kijken naar moge-

lijkheden. In andere gemeenten ging het contact met 

de gemeente iets minder voorspoedig, maar leidde 

het contact wel weer tot nieuwe contacten met bedrij-

ven uit diezelfde gemeente. 

Een andere mogelijkheid is het maken van een bo-

menkaart of forum voor alle stadshouten, zodat ze 

elkaar makkelijk kunnen informeren over voorraad en 

kunnen uitwisselen.  
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Vervolg 
Deze stadshoutbijeenkomst heeft diverse inzichten 

opgeleverd. Enkele van de genoemde uitdagingen 

op een rij:  

• De gemeente overtuigen van het nut en belang 

van stadshout 

• De gemeente binden als ketenpartner of verwer-

kingsdienst 

• Wel of geen keurmerk of zoeken naar een an-

dere oplossing 

• In samenwerking een opslag of droogplaats vin-

den 
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Natuur en milieufederaties 

Arthur van Schendelstraat 600 

3511 MJ Utrecht 

www.natuurenmilieufederaties.nl  

 

http://www.natuurenmilieufederaties.nl/

