
Van: Ted Wiegman  
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 17:21 
Onderwerp: Duurzaamheidsprijs 2020 Duin- en Bollenstreek en hoe nu verder? 

 
Geachte Griffie,  
Dit gaarne doorzetten naar de domeinen c.q. betrokken Raadsleden en/of Commissieleden: 
Duurzame ontwikkelingen/klimaatadaptatie/projectontwikkeling/groen beleid beheer en 
onderhoud. 
 
Geachte Raadsleden, Directies Leefbaarheid. 
 
Het lijkt me zeer zinvol om de insteek, functie en impact van de Bollenstreekhout Cooperatie U.A. 
aan u kenbaar te maken en nog eens kort uiteen te zetten. Mede ook omdat wij in deze onzekere 
tijde (Corona invloed) onvoldoende via seminars of symposium naar buiten kunnen treden. 
 
Tijdens de bekendmaking van de Duurzaamheidsprijs 2020 hebben wij in een kort vraaggesprek met 
Hans van Daalen de Bollenstreekhout Cooperatie (U.A.) (hierna afgekort als BSHC) nog eens 
gepresenteerd. Zie onze website: https://www.bollenstreekhout.nl Lang niet de hele boodschap 
kwam afgelopen donderdag 8-10-2020 aan bod. Toch willen wij onze impact en noden (!) laten zien, 
vooral aan Gemeentelijke afdelingen. Waarom? Wij hebben de Raadsleden, uw hulp nodig om de 
geoogste bomen uit de regio te benutten als kostbare grondstof en om deze oogst ook weer terug te 
laten aanplanten. Zodanig dat Biodiversiteit, CO2 opslag en absorptie gelijke tred houden, ja zelfs 
verbetering te zien zullen geven. Een korte terugblik..  
 
Wat heeft meedoen aan de Duurzaamheidsprijs (2018) ons tot nu toe gebracht:  
BSHC komt sindsdien uit de kist (zie foto)!!. 

a. Op 17 september 2020 bestonden wij officieel twee jaar.  
b. Wij hebben een veel groter Netwerk en Bereik. 
c. Sindsdien 3 projecten via de Gemeente Teijlingen (in 2019). Totaal 133 stammen. Zelf 

hebben wij nog eens ca. 350 stammen ingezameld. 
d. Wij hebben meer Publiciteit en bekendheid bij de Burger gekregen. 
e. Wij hebben Partnerships en projecten met Landgoed Keukenhof, Stichting Rivierduinen, 

Stichting SterkSaam, Scholen, Welzijn Kompas.  
f. Wij hebben meer leden (van 5 naar 12).  
g. Wij verzorgen uitbreiding van kennis van Circulair Duurzaam Ondernemen bij onze leden 

(een leerproces bij 11 bedrijven) 
h. Bollenstreekhout is een start-up, een facilitair platform voor circulaire houtoogst (BSHC is 

nadrukkelijk geen marktpartij). 
Wij zijn aanbeland in de Doorgroeifase!  

i. Wij denken na over het verder concreet maken veranderende businessmodellen/business 
cases inzake houtoogst in de Regio (harde en zachte waarden SMART maken). Van lineair 
naar circulair, wij sluiten de kringloop van de boom op een natuurlijke, duurzame manier. 

j. Wij doen heraanplant van 220 boompjes. Er staan nog 1000-1500 stuks aanplant op de rol, 
periode November-Maart 2021!! 

k. Meetbare SDG impact van BSHC (zie MAEX 600.000.00.00). 
https://maex.nl/#/initiative/f8e57c96-3afc-4134-bae4-c729d4e79093 
(N.b.: Inloggen onder “Chrome” webbrowser om ook de SDG waardecirkel te zien). 

l. Wij schieten tekort in het bereiken van onze “verkoopdoelstellingen”, ontberen te weinig 
mankracht. 

m. Dat wij er nog niet zijn wat wij willen zijn, namelijk een Oogsthub voor 6 Gemeenten en 
Landgoedeigenaren in de Duin- en Bollenstreek! 
(nu. ca. 250 bomen per jaar, doorgroei moet en kan naar 750-1250 bomen per jaar). 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bollenstreekhout.nl%2F&data=02%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1072158a6941468c2b3a08d87054b807%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637382856468494752&sdata=CX3JgZWf0tXxJeJi2ecp3aooVnm771eW5G4ILEGQzxA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaex.nl%2F%23%2Finitiative%2Ff8e57c96-3afc-4134-bae4-c729d4e79093&data=02%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C1072158a6941468c2b3a08d87054b807%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637382856468504743&sdata=ppALMO3JPXg3wNXOtr8AViMaoHc9BzP9IEUQZyW%2FTRc%3D&reserved=0


n. Afgelopen week hebben wij weer 5 opdrachten mogen ontvangen van o.m. Landgoed 
Keukenhof, Lubbe Lisse Amarillissen, WelzijnKompas Hillegom/Lisse, Hoek Hoveniers en van 
een Particulier. Daarnaast hebben ook onze partners een 6 tal opdrachten voor 
houtproducten mogen ontvangen.  
 

Dit heeft de Duurzaamheidsprijs ons nog niet gebracht: 
a. Samenwerking/Gelegitimeerd Partnerships met Gemeenten (o.i. noodzakelijk om waarde 

van bomen vast te houden voor de regio) als basis. 
b. Nieuwe aanbestedings/uitbestedingscriteria voor het oogsten/beheren/onderhouden van 

bomen.  
Nu 20 bomen aangeplant, nog 179 bomen, (spilwaarde), te gaan voor heraanplant. 
Aanplantwaarde is afhankelijk van de aan te planten diameter/maat. (ca. 125,00 per 
boompje/arbeid). Nu een jaar later…..Wij horen helaas niets meer aangaande nieuwe 
kapprojecten.  
Dit moeten wij uit de media vernemen en zo loopt BSHC achter de feiten aan! Zie o.m. 
beheer informatie in Teijlingen en/of project informatie over Nieuw Boekhorst. (totaal meer 
dan 550 bomen weer weg??). Wij willen samenwerken met Gemeenten!! Willen zij dit ook 
met ons? Wij hebben kennis en inzicht.  
Wij zien kapitaalvernietiging door wegkwijnende bomen langs lanen en straten. Goed lange 
termijn bomenbeleid is veranderd in kort termijn onderhoud. Wij willen dit stoppen, dit kan 
samen met de Burger en Onderhoudsdiensten. 

c. Wij ontberen dekkend werkkapitaal (tot heden uit eigen middelen van de Leden ca. 150.000 
Euro geïnvesteerd). Wij financieren met onze leden al 2 jaar voor. Ons potje raakt leeg. Wij 
kunnen sommige klimaat adaptieve doelen meetbaar maken en vertalen naar waarde voor 
de gemeenschap.  
Hierdoor komt er wellicht (her)financiering beschikbaar. 

d. U, Raadsleden en Politieke werkgroepen, als drijvende kracht achter Colleges, kunnen ons de 
maatschappelijke steun geven die wij ontberen. Wij hebben hulp nodig. 

e. Wij missen partners als De Maregroep en Meerlanden. Wij zoeken machinale ruimten waar 
wij met onze partners in kunnen samenwerken. 

f. Wij missen de aansluiting om u te informeren aangaande de “zachte waarden” van 
Bollenstreekhout. De MAEX maakt dit nu manifest. Ook voor uw Gemeente. 

g. Kennisoverdracht van de “harde waarden” (euro’s) voor Gemeenten en Leefomgeving (ca. 
1.2 Mio per jaar) De MAEX maakt dit manifest. Wij verliezen dagelijks grondstoffen aan niet 
transparante aanbestedingen/aannemers. Het afzetkanaal voor stamhout is grijs te 
noemen!! 

h. Er komen nog te weinig opdrachten terug van Gemeentelijke en Private instellingen.  
i. Er komen te weinig opdrachten van de bouw- en meubelindustrie. 

 
 



 
N.b. Voorgedragen voor de Sharing Haarlemmermeer Award (08-10-20).  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ted Wiegman 
 

Bollenstreekhout Coöperatie U.A. 
 
Duurzame Ontwikkelingen 
In de Bollenstreek  
T.: 0252 424373 
E.: info@bollenstreekhout.nl 
W: www.bollenstreekhout.nl 
 

 
Going Green is the future! 
Please consider the environment before 
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