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Lisse 17 september 2018.

Wij zijn een Coöperatieve grondstoffenbank, een informatief- en dienstverlenend platform zonder
winstoogmerk. Zeven bedrijven zijn onze partners: NobelHout Noordwijkerhout, Hoek Hoveniers
Voorhout, Gerard Rutgrink Hoveniers Sassenheim, Sporto Aannemingsbedrijf Noordwijkerhout, Theo
Denayere Hillegom, AW-MenseGroen Lisse/Heemstede en Symaco Advies uit Lisse.
Wij streven naar volledig hergebruik van de stam van een noodzakelijk te verwijderen boom. Wij
houden van bomen en bieden onze aanbieders van stammen de mogelijkheid om voor elke aan
Bollenstreekhout Coöperatie geleverde stam er drie (kleine) bomen voor terug te leveren.

Wat doen wij:
Wij bemiddelen tussen aanbod en vraag van boomstammen in de Duin- en Bollenstreek. Soms
nemen wij als Coöperatie een eigen voorraadpositie in. Wij werken nauw samen met o.a.:
Gemeenten, Hoveniers, Houtbewerkers, Meubelmakers, Tuinbedrijven, Sociale instellingen. En
besteden werk aan of uit aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan leerling
werkplaatsen. Ook werken wij met vrijwilligers en enkele professionals. Het hout wordt zo bewerkt
tot een eerlijk duurzaam geproduceerd product.
Wij koesteren geoogst stamhout. Soms eerst een tijd in het water of in onze opslag. Daarna herzagen
wij de stammen aan plaathout in de “De Groene Zagerij” van Nobelhout en drogen dit hout in de
“Groene Drogerij” verder na. De noodzakelijke energie wordt opgewekt met zonnepanelen.

Waarom doen wij dit:
Wij geloven in een intrinsieke duurzame samenleving. Wij vertalen de waarde van geoogste bomen
in lokaal gemaakte producten. Wij bieden een verantwoord milieu- , menselijk- en economisch
perspectief, zowel direct bij de oogst, alsook bij de verwerking van de lokaal of regionaal geoogste
bomen. Dit in de Regio Duin- en Bollenstreek. De Stimular Milieu Barometer hanteren wij om onze
“voetafdruk” energie-, transport- en afvalstromen te registreren en te meten. Een CO 2 neutrale
uitstoot tijdens de kringloop van oogst tot nieuwe aanplant is daarbij ons doel. Traditioneel
hand(vak)werk is ons daarbij niet vreemd.
Wij willen vrijgekomen stammen uit de Duin- en Bollenstreek behouden voor “houtproducten” uit de
streek Heraanplant van bomen is een doel op zich. Wij willen de erkende waarden van bomen en
daarbij horend goed rentmeesterschap binnen de bebouwde kom en directe buitengebieden,
belonen; het is een “must” voor een gezonde leefomgeving. Resumerend… Wij willen:

 Leefbaarheid in de Duin- en Bollenstreek behouden/bevorderen
 Circulaire Economie (kringloop) van hout in de regio bewerkstelligen.
 Een eerlijke verdeling van naar rato door onze leden ingebrachte waarden of
contractpartners. Zij die samenwerken met de Bollenstreekhout Coöperatie.

Voor wie doen wij dit:
Voor onszelf (realistisch idealisme), Bedrijven, Organisaties, Banken, Zorginstellingen , en uiteraard
juist voor de Inwoners van de Duin- en Bollenstreek. Voor u allen zijn onze mooie houtproducten
bedoeld.
Organisatie : Bollenstreekhout Coöperatie U.A. Bollenstreekhout.nl.
Bestuur

: Ted Wiegman (voorz.), Paul van Nobelen (Operationele zaken), Gerard Boon (sec/fin)

Website

: www.bollenstreekhout.nl

info@bollenstreekhout.nl

Informatie : Tel. 0620002145, Ted Wiegman, of via contactformulier op de website
Of via één van partners:

Bollenstreekhout verder samenwerkend met o.a.

Lisse

