Van stukjes
brandhout
naar kruislaags
bouwhout
De gevolgen van klimaatverandering en
biodiversiteitsverlies worden aan alle kanten steeds
zichtbaarder. En de roep om hout en andere biobased
materialen te gebruiken om mee te bouwen neemt
toe, vanwege de CO2 opslag en mogelijke regeneratie
van ecosystemen (immers: er is een prikkel om meer
natuur aan te leggen). Eén dossier hierin blijft echter
tot frustratie van veel pioniers teveel een papieren
waarheid: het nuttig inzetten van laagwaardig resthout
om daar structureel duurzame producten van te maken.
En dan hebben we het niet over krukjes, maar over
bouwmateriaal, circulair CLT en andere elementaire
producten in de bouweconomie.
Hout wordt al eeuwenlang verwaard tot producten.
In NL lijkt de kennis, kunde en de bereidheid die nodig
is om te werken met imperfecte stukken echter lastig
te organiseren in een economie waar bestellen van
eerstehands voorspelbaar hout veel goedkoper is

dan het verwerken van tweedehands restmateriaal
tot een volwaardig product. De groeiende vraag om
hernieuwbare, circulaire materialen, de toenemende
houtprijzen en druk op de bestaande houtvoorraad en
maken dat we denken dat de tijd rijp is deze uitdaging aan
te gaan, met een integrale aanpak. Het is hoog tijd dat
secundair hout geen brandstof of laagwaardige vulstof
voor bijvoorbeeld MDF meer is, maar een volwaardig
bouwmateriaal wordt.
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BlueCity in Rotterdam wil volgens regeneratieve
principes - met onder andere houtbouw haar pand
verder ontwikkelen. Dat is echter lastig, omdat CLT van
gebruikt hout nog niet bestaat. Deze actuele “vraag”
grijpen we aan om dit product én de keten eromheen te
organiseren: voor een scherpe prijs en met respect voor
ecosystemen. Doe je mee?

Kruislaaghout van
gebruikt hout

4 redenen voor
deelname

En daarna?

BlueCity Rotterdam organiseert samen met Gemeente
Rotterdam en Provincie Zuid-Holland een
hackathon van 1 november tot aan de Week van de
Circulaire economie begin februari 2023 waarin
ondernemers hun krachten bundelen op tot
hoogwaardige bouwproduct(en) te komen, om te
voorkomen dat laagwaardig resthout wordt ingezet als
biomassa in de verbrandingsoven of als vulstof in mdf, en
om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar
circulaire bouwproducten voor houtbouw.

Uit voorgesprekken bleek dat deelnemers behoefte
hebben aan een multidisciplinaire aanpak met de
hele keten: van inzamelen tot afnemer, verwerker en
hergebruiker. Deelnemers en partners doen om vier
redenen mee:

Tijdens de Week van de Circulaire Economie presenteren
we de oplossing of systeemhack. We willen een hack
teweegbrengen door krachten te bundelen van de
pioniers die hier al mee bezig zijn, en die collectieve
kracht, ons netwerk en podium gebruiken om tot een
structurele doorbraak te komen. De hackathon is
pas afgelopen als die doorbraak voldoende tot stand
is gebracht, en BlueCity haar eigen renovatie kan
doorzetten met tweedehands bouwhout voor de gehele
constructie.

Het doel is inzicht te ontwikkelen en te delen over
wat er nu misgaat, te begrijpen wat er nodig is voor
economische en ecologische oplossingen en
daarop te acteren door die oplossingen te ontwerpen.
De beoogde businesscase of oplossing wordt
getoets bij diverse sectoren, partners, klanten
en investeerders om meteen een systeemverandering
teweeg te brengen. Idee is dus niet zozeer een
technische innovatie (er kan al zoveel), maar een sociaal
economische verandering organiseren met elkaar.

1. 		 Deze hackathon biedt kansen om een aantal
		 uitdagingen te combineren om tot de gewenste
systeemverandering te komen.
2. Aan de slag om de hele keten op te zetten en verwaarding van bron tot afnemer goed te organiseren.
3. Werkplek in BlueCity Lab tijdens de Hackathon.
4. Uitbreiding van je professionele netwerk met pioniers
die ook willen bouwen aan systemische natuurinclusieve oplossingen voor een circulaire economie.
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Op naar een Hollandse CLT fabriek waarin tweedehands
hout wordt verwerkt?

Programma

2022

Spelregels &
aanmelden
Meld je VOOR 1 NOVEMBER 2022 aan door een kort
formulier in te vullen: https://bit.ly/CLThackathon.
We maken een selectie uit de aanmeldingen om te
komen tot een diverse groep. Als deelnemer committeer
je je aan 30 uur inzet gedurende de hackathon (drie
maanden). Alleen deelnemers die een wezenlijke
verandering kunnen bewerkstelligen in deze keten, en
die belang hebben bij een disruptieve uitkomst worden
geselecteerd als deelnemer.
BlueCity is een circulaire voorbeeldstad waar
ondernemende geesten elkaar ontmoeten en aan de slag
zijn met biocirculaire oplossingen.
De transformatie van het gebouw, de ondernemingen en
de activiteiten die hier plaatsvinden: alles staat voor ons
in het teken van creëren van een economie binnen de
grenzen van onze planeet.
beeld: vloer gemaakt door HERSO Houtbewerkers in
opdracht van CIRL Amsterdam.

