
U
heefthetvastgehoord:devakantiebeur-
zenzijnweeropen.VolgenshetCBSzijn
Duitsland, FrankrijkenSpanjedepopu-
lairstevakantiebestemmingen.Ruimde

helft vandeNederlandersgaatdaarmethethele
gezin inéénautonaartoe.

Dat isbehoorlijkduurzaam,wanthoemeer
mensen ineenauto,hoebeter. Vervoer isdealler-
grootstemilieuklappervanalle soortenvakanties;
zo’n 75 tot95procent.

Naarmate jeverderweggaat, stijgtdusdemi-
lieubelasting.Vliegenbelast zoalsbekendhetmi-
lieuhetmeeste.Daarbij vergelekenzijn, vanhoge
naar lageremilieudruk,autorijden,bus/touring-
car, treinende fietspeanuts.

Maarde laatste jarenpakkensteedsmeerNeder-
landershetvliegtuig.Dathakterin:metéénre-
tourtjeThailandproduceer jeongeveerevenveel
CO2alsmeteen jaar lang ineenmiddelgroteauto
rijden.

Dus tochdeVeluwe?Dathoeftniet. Toerisme
geeftwereldwijd230miljoenmensenteeten.Crea-
tiefdenkendzoudat redenkunnenzijn iets verder
wegtegaan.

Bovendienkun je je CO2-uitstoot (deels) com-
penseren.Maar eerlijk gezegd is dat een schijnop-
lossing: als iedereenhet zoudoen, zouer al snel
een tekort aan compensatiemogelijkhedenont-
staan.

Hoekies je eenduurzamebestemming?Kampe-
ren isdemilieuvriendelijkstekeus,hotels enva-
kantiehuisjes scorenongeveergelijk:hoe luxerze
zijn,hoemilieubelastender.Neemlievermetzijn

viereneenhuisjeof tentdanvoor iedereeneenei-
genhotelkamer.

Eenaccommodatiemeteen ‘groenkeurmerk’
heeft somsmeerwaarde,maarerbestraateen
woudvankeurmerkenvan instantiesals Euro-
peesEcolabel,GreenKey, Eceat,GreenGlobeenTra-
velife.

Sitesals ecotourism.org,duurzaamreizen.nl,
groenevakantiegids.nl, gogreentravelgreen.com
of sustainabletravel.orgkunnenopweghelpen
maar letop: ‘eco’ en ‘groen’ zijngeenbeschermde
termen.Eigenonderzoek isaltijdnodig.

Tenslotte: gamindervaak,maar langeropva-
kantie.Danspreid jedemilieudrukuitovermeer
dagen.Opvakantievoetafdruk.nlkun jeprecies
zienhoegrootdemilieubelastingvandedoor jou
geplandevakantie is.

Loethe Olthuis

Spul Vakanties

CO2-uitstoot vakantievlucht compenseren, is wassen neus
Vliegen we naar de zon of gaan we op bivak op de
Veluwe? Een reisplanning met de milieubril op.

Product
Vakanties
Prijs
Dichtbij is vaak
goedkoper
Verkrijgbaar
Reisorganisaties,
internet
Oordeel
Fietsvakanties:
JJJJJ

Vakanties met
bus/trein:
JJJJJ

Autovakanties:
JJJJJ

Vliegvakanties:
JJJJ
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H
etbegon in2008
meteenboom
diemoestwijken
inde tuinvande
achterbuur-
vrouw. ‘Zevroeg
of ikhemwilde
hebben’, zegt

CrisowvonSchulz.De toenmalige
meubelmakerhuurdeeenmobiele
lintzaagenverwerktedeesdoorn tot
plankendiehij twee jaar lietdrogen
inzijnatelier indeAmsterdamsePijp.
Dat verzagen trokbekijks enookop
een festivalontvinghetmobiele zaag-
werkveel respons.

Meubelsmaakthijnietmeer. Sinds
vijf jaar verzaagtVonSchulzmetveer-
tig vrijwilligersonderdenaamStads-
houtzo’ndriehonderdkubiekeme-
terhoutper jaar.DegemeenteAm-
sterdamisdegrootsteopdrachtgever
omdebomendiehet veldmoeten
ruimeneenbeter lot tegunnendan
deonbarmhartigeversnippering tot
houtchipsvooroppaden ineenpark
of verbranding indekachel. Eenen-
kelehouthandelaarkooptdemooiste
stammen,maargebruiktookdie
meestal voor laagwaardige toepassin-
genals vezelplaat.

Nietbij Stadshout.Opeen twaalf
meter langezaagwordendestam-
menverzaagd totplankendiehun
wegvindennaar lokalemeubelma-
kers en interieurontwerpers.Ook
schrijftdegemeentevakerdwingend
voordatbij eenverbouwinghoutvan
lokalebomenmoetkomen, zoalshet
interieurvanhetnieuweComenius
Lyceum.DedoorStadshoutver-
werktebomenstaanalsbankenen
picknicktafels inparkenenplantsoe-
nen.Ookschoolpleinenzijn ingericht
metproductenvanVon Schulz.
Indewinkel vanStadshout laat

mede-initiatiefnemerMarijkeHogers
hetkleinere spul zien,waarondervo-
gelhuisjes, krukjes, bijzettafeltjes en
tapasplanken. EnEaud’Amsterdam,
eensubtiel luchtjedat speciaal isont-
wikkelduit –hoekanhetanders – ie-
penhout.Wiezelf eenstuk lokaal
houtwil kopen,kanerook terecht.
Stadshoutverzorgtookeducatieve

projecten.Vorig jaarverzaagdeStads-

houteenbosjenabij eenkantoren-
complexaandeAmsterdamseZuidas
tussendeGerritRietveldAcademieen
deRKBegraafplaats.Methethout
maaktenstudentenvormgeving
bankjesvoorderustplaats. Endesoci-
alewerkplaatsMagis020timmerde
doodskistenvanwilgenhout.

Metdehoogwaardige recycling
laatAmsterdamziendathipgepraat
over circulaireeconomieookheel
concreetkanzijn. Er isminderafval
enverwerkt totduurzaamvoorwerp
blijftdeCO2behoudendiedeboom
tijdenszijn levenheeftopgeslagen.
Stadshoutwerktaanderegistratie
vanelkegekapteboom,zodateen lo-
kaalkeurmerkvoorhoutproducten
mogelijkwordt.

Elke kap geregistreerd

InUtrechtbestaat eensoortgelijk ini-
tiatief, zijhetopkleinere schaal. ‘We
makenvooral tafels voorparticulie-
ren’, zegtRuthvanAndel vanTafel-

boom.HetUtrechtse initiatief be-
staat vijf jaar. Tafelboomver-

zaagtdebomen, archiveert
endroogt ze.
Opdesite vande

Utrechtseorganisatie is te
zienwaardegemaakte ta-
fels staan.Restaurants, een
huisartsenpraktijk enveel
particulieren.Dooropde
boomteklikken, verschij-
nenplantjaar, kapdatum, re-
denvoordekapenwelke
productenernogmeervan
zijngemaakt.
OokTafelboomkrijgthet

houtgratis vandege-
meente. Eenpopulier is
daaromevenduurals een
duurzameacacia.Deklant
betaalt alleenvoordedienst
envanzelfsprekendvoorhet
meubelmaken.Utrechters
kunnenookzelf aandeslag.
Elkezaterdag isdewerk-
plaatsgeopendvoorwiezijn
gekochteplankenwilomto-
veren totbijzettafeltjes, kap-
stokkenof snijplanken. Ie-
mandbouwdezelfs eengi-
taar vaneenesdoornuithet

Wilhelminapark. Tafelboomstaatook
bekendomdeschommels, speelblok-
kenennaambordjes.

De initiatievenvindennavolging.
InDenBoschwerd in2013eenplataan
gekaptvanwegeeenwegverbreding.
Betrokkenbuurtbewoners zorgden
ervoordatdeboomwerdverzaagd.
Eendeel vandeboomblijft indewijk
als tafelblad ineennieuwbuurthuis.
StadshoutDenBosch is inoprichting.

Stadsboomlabel

Andersdan inAmsterdamenUtrecht
kooptVOFStichtingNederlandsHout
(voorheenStadshoutKennemerland)
inHaarlemhethoutvandege-
meente.De jongeorganisatiemaakt
eikenstadsbankjesdiebewonersen
bedrijvenkunnenadopteren.

‘Weverkopenookproductenaan
particulierenen leverenopmaatge-
maaktepanelenombijvoorbeeld
IKEA-keukensop tepimpen.Wezien
ooksteedsmeerklantenuit trendy
horeca-zakendieeen leestafelof
raambarwillenmetons logoenhun
bedrijfsnaamomeengroenstate-
ment temaken’, zegt IsabelleWisse
vanNederlandsHout,datheuse
stadsbomenlabels voert voorHaar-
lemshoutenookproevendoet inRot-
terdam.Wisseenhaarpartnerbegon-
nenmetééndag indeweeknaasthun
baanmaarwerkenernu fulltimeen
levenvanhetproject.

Deverwerkingvangekapt stads-
houtwordt steeds serieuzer. InAm-
sterdamziet Stadshouteensteeds
grotereketenvan lokalebedrijvig-
heidontstaanvanhoutbewerkers, in-
terieurspecialistenenontwerpbu-
reaus. Bedrijvenals Intratuinverko-
penalbankjesuit eigenstadaande
Amsterdammers.

‘Ookzijngrotevolumesweg tezet-
tenalsoeverbeschoeiingenstraat-
meubilair’, zegtVonSchulz. ‘Alswe
alleAmsterdamsegekaptebomen
zoudenverwerken totplankdelen,
voorzienwe in 16procentvande jaar-
lijkseAmsterdamsehoutbehoefte.’

Tweedelevenvaneenstadsboom

Vragen over milieuvriendelijk ge-
drag of tips voor deze rubriek?
Mail naar groen@volkskrant.nl

Stadsbomenverdwijnennakapnogtevaak indeversnipperaar. Zonde. InAmsterdamen
Utrechtwordthethouthergebruikt. Van iepenparfumtoteengitaarvanesdoornhout.
Door René Didde Illustratie Han Hoogerbrugge


