Persbericht – 29-01-2020
Symposium over “Duurzame Circulaire Houtoogst”.
Bollenstreekhout Coöperatie U.A. organiseert samen met (10)
partners op Landgoed Keukenhof in Lisse een tweede Symposium
over de gebruikswaarde van het “stamhout” van de boom.
Bollenstreekhout behoudt deze grondstof voor de Bollen- en
Duinstreek.
Waar en wanneer wordt deze Kennisbijeenkomst gehouden?
Datum : donderdag 12 maart 2020.
Locatie: Landgoed Keukenhof, Stationsweg 1 Lisse.
Tijd
: van 12.15 tot 17.00 uur.
Entree : Euro 68,00 (excl. btw).
De verwerking van stamhout brengt menige “uitdaging” met zich mee
en meerdere nieuwe vragen uit de markt vormen voor ons de
noodzaak om dit Symposium met overgave te organiseren.
De “Circulaire Economie” (kringloop) van het waardevolle stamhout
staat centraal. Experts en andere initiatiefnemers zullen ervaringen
delen over de noodzaak van (her)aanplant en het verlengen en/of
vasthouden van CO2 opslag van geoogste bomen. Deze waardevolle
grondstof verdient het zeer om in plaats van brandhout verwerkt te
worden tot een hoogwaardig product voor consument, industrie of
bouw. Wij bedenken daarbij: heraanplant geeft oogst!
Wij nodigen gemeentelijke beleidsmedewerkers, hoveniers, eigenaren
aannemers en andere belanghebbenden uit om samen over “nuttig
gebruik, waarde en heraanplant” te debatteren.
Bollenstreekhout Coöperatie verwacht dat er in onze regio in 2020
minimaal 1500 tot 2500 stuks bomen worden geoogst. Hierdoor
verdwijnt ca. 800 ton CO2 opslag (netto). De netto opbrengst van
deze bomen, naar schatting ca. 700 m3 hout, kan worden verwerkt in
lokaal gemaakte (streek)producten. En kunnen zo een waardevol
resultaat vormen van een gezamenlijke inspanning.
Fair pricing aan inkoop-en verkoopkant is daarbij fundamenteel. Hoe
bereiken wij dat? De Burger denkt hier anders dan De Consument of
Industrie. Hoe overbruggen wij samen het (waarde) verschil?
Het is onbekend hoeveel nieuwe CO2 opslag (aanplant) wordt veilig
gesteld of verdwijnt. Bollenstreekhout Coöperatie verwerkt jaarlijks ca.
300 bomen en zorgt op 12 maart a.s. alvast voor een eerste aanplant
van 200 nieuwe bomen op landgoed Keukenhof.
Wilt u meer informatie over het programma en het Symposium
bezoeken? Vraag het aan en raak betrokken bij de “Kringloop
Economie van de Boom”!
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