
 

Schriftelijke vragen ex. Artikel 71 Reglement van Orde;   

Stichting Stadshout Den Bosch 

Geacht college,                                                                      `s-Hertogenbosch, 5 februari 2022.  

Tijdens de opening van de raadsvergadering (1 februari jl.) bood burgemeester Mikkers de 

raadsleden een borrelplankje aan dat is gemaakt van het hout van de gekapte 

paardenkastanjes op de Parade. De burgemeester sprak lovende woorden over het 

hergebruik van bomen in onze stad die jaarlijks om uitlopende redenen moeten worden 

gerooid. Dat doet de stichting Stadshout Den Bosch. Deze Bossche stichting is in 2013 

ontstaan toen er in de wijk Boschveld een plataan moest wijken voor een wegverbreding. Het 

werd de eerste boom die een tweede leven kreeg in de stad.  

Inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en heeft de stichting wortel geschoten in onze 

samenleving. De gemeente heeft de voormalige werf van de gemeente Maasdonk in Nuland 

ter beschikking gesteld en de stichting heeft veel vrijwilligers aan zich weten te binden.  

De stichting Stadshout Den Bosch wordt door het stadsbestuur en de bewoners zeer 

gewaardeerd en werkt op non-profit basis. Het is een stichting zonder winstoogmerk. Om 

meer opdrachten te kunnen uitvoeren heeft de stichting een wensenlijstje. Dat zijn middelen 

om een zaagmachine te kunnen aanschaffen en meer continuïteit in de aanvoer van o.a. 

harde houtsoorten die vrij komen bij de kap van bomen in de openbare ruimte, zoals eik en 

robinia. Verder zou de stichting graag meer opdrachten willen ontvangen van de gemeente.  

Momenteel loopt er een crowdfundactie “Zaagmachine voor stadshout”. Wat staat hierover 

te lezen op site van Doneeractie:  

Stichting Stadshout den Bosch houdt van hout. Gekapte bomen uit de stad willen we graag 

behouden. Nogal wat bomen gaan in de versnipperaar en worden dan verstookt in 

energiecentrales. Wij willen graag bomen terug de stad in brengen. Als mooie wijk-en 

buurtmeubels, of in de vorm van bijzondere voorwerpen in samenwerking met wijken, 

buurten en creatievelingen. Maar: bomen moeten eerst planken worden! En dat vergt een 

dure zaagmachine, en die moet gehuurd worden. Stadshout ontvangt GEEN subsidie, we 

houden onze eigen broek op. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Een zaagmachine 

huren kost wel € 1000,- per dag. Om die terugkerende kosten kwijt te zijn, willen we graag 

een eigen bomenzaag aanschaffen. We kunnen onze producten dan veel goedkoper 

aanbieden. Dat maakt het veel aantrekkelijker voor wijkbewoners en anderen om onze hulp 

in te schakelen. Daarnaast werken we met sterk verouderde, deels onveilige apparatuur. We 

zouden enorm dankbaar en blij zijn met een bedrag van rond de €5000,-, voor de aanschaf 

van de bomenzaag en het vervangen van een deel van ons verouderde gereedschap. Voor ons 

een enorm bedrag, voor veel gulle gevers bij elkaar een klein bedrag. Bedankt!! 



Wij hebben hierover de volgende vragen: 

1) Bent u bereid om bindende afspraken te maken met de stichting Stadshout Den Bosch 

over het ´om niet´ leveren van o.a. hardhout boomstammen die, na bewerking door de 

stichting Stadshout Den Bosch, weer een tweede leven krijgen in onze stad? 

2) Bent u bereid om bij revitalisering van de openbare ruimte de stichting Stadshout Den 

Bosch actiever te betrekken door het geven van opdrachten?  Zo nee, waarom niet?   

3) Er loopt momenteel een crowdfundactie voor de aanschaf van een zaagmachine.   

zaagmachine voor stadshout | Geld inzamelen | Doneeractie.nl     

Bent u bereid om de helft van het bedrag dat wordt opgehaald met deze crowdfundactie 

te verdubbelen zodat de stichting wat meer vet op de botten krijgt en voorlopig weer 

vooruit kan, zoals het aanschaffen van een zaagmachine? Zo nee, waarom niet? 

 

Fractie De Bossche Groenen.                                                                                                           

Judith Hendrickx. 

 

 

 

 

 

https://www.doneeractie.nl/zaagmachine-voor-stadshout/-60257

