Wilg: een boom
met talloze
functies
De gevolgen van klimaatverandering en
biodiversiteitsverlies aan alle kanten steeds zichtbaarder.
In deze paradox is het aan circulaire professionals om niet
bij de pakken neer te zetten maar nu te zorgen voor de
randvoorwaarden die komende jaren de fundamenten
zijn voor een circulaire economie.
In Holland kijken we over een grondstof heen die een
grote rol zal spelen in die circulaire economie als lokale
bouwstof, bijdrager aan herstellen van biodiversiteit,
waterzuiveraar en bodemsaneerder: de wilg. Wilgen
worden al eeuwenlang ingezet voor productontwikkeling.
Denk aan dijkversterking, oeverbeschoeiing, manden,
tunen (schuttingen) en ook het maken van gevlochten
matten en muren die met leem bestreken worden in de
bouw. De kunde die nodig is om te werken met wilgen is
nog aanwezig in Nederland, omdat het écht een Hollands
cultuurboom is. De oogst en verwerking vraagt wel
veel maatwerk en is daarom lastig te organiseren in een
economie waar bestellen van eerstehands voorspelbaar

hout veel goedkoper is dan het verwerken van grillig
materiaal tot een volwaardig product. De stijgende
houtprijs, nieuwe technologieën (denk aa CLT, maar ook
verlengen levensduur door verhitting) én de circulaire
doelstellingen van op regionaal en nationaal niveau
geven echter momentum voor organiseren van een
disruptieve oplossing. We kunnen structureel bijdragen
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aan biodiversiteit, lokaal hout snel laten groeien en een
natuurlijke bodem en waterzuiveraar inzetten.
Daarvoor is het nodig dat we verder gaan dan de
bestaande pilots van ingenieursbureaus en echt samen
durven co-creeëren.

Biocirculair
wilgenhout

4 redenen voor
deelname

En daarna?

We gaan meer hout groeien voor biodiversiteitsdoelen
én omdat we meer hout nodig hebben. En daarvoor
zal de businesscase van wilgenhout aan de voorkant
circulair georganiseerd moeten worden. Om die twee
doelen bijeen te brengen en een doorbraak te forceren,
organiseert BlueCity Rotterdam een hackathon van
1 november 2022 tot begin februari 2023 waarin
ondernemers , ontwerpers, agrariers en andere pioniers
hun krachten bundelen op tot een structurele oplossing
te komen.

Uit voorgesprekken bleek dat deelnemers behoefte
hebben aan een multidisciplinaire aanpak met de hele
toekomstige keten: van groeien of telen tot afnemer van
wilgen. Deelnemers en partners doen om vier redenen
mee:

BlueCity organiseert deze hackathon om te komen
tot een structurele andere economische manier van
verwaarden van wilgenhout, met de overige waarden van
die wilgen betrokken bij de businesscase. De bedoeling
is de resultaten te presenteren tijdens de Week van de
Circulaire economie die loopt van 7 tot 11 februari 2023.

Het doel van deze hackathon is inzicht te ontwikkelen
en te delen over wat er nu misgaat, te begrijpen wat er
nodig is voor structurele economische en ecologische
oplossingen en daarop te acteren door samen die
oplossingen te ontwerpen.
De beoogde businesscases of oplossing wordt getoetst
bij elkaar, bij diverse sectoren, partners, klanten en
investeerders om vanaf de start een stevig draagvlak te
organiseren. Geen papieren waarheden, maar een echte
biocirculaire economie.

1. Deze hackathon biedt kansen om een aantal
uitdagingen te combineren.
2. Aan de slag om de hele keten op te zetten en verwaarding van bron tot afnemer goed te organiseren.
3. Werkplek in BlueCity en in het 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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We willen een hack teweegbrengen door krachten te
bundelen van de pioniers die hier al mee bezig zijn, en die
collectieve kracht gebruiken om tot een echte doorbraak
komen. De hackathon is pas afgelopen als die doorbraak
voldoende tot stand is gekomen: als die wilgen de grond
in kunnen en het eigenaarschap duidelijk is. Tot die tijd
blijft BlueCity zich hiervoor inzetten - hopelijk samen met
de pioniers van deze hackathon.
De partners van deze hackathon zijn Provincie ZuidHolland, Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap
van Rijnland en Stimuleringsfonds voor Creatieve
Industrie.

Programma
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Spelregels &
aanmelden
Meld je VOOR DINSDAG 1 NOVEMBER 2022 aan door
een kort formulier in te vullen op bit.ly/wilgenhackathon
(link kopiëren naar of overtypen in je zoekbalk).
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: Een artist impression van de toepassing van
wilgengriend tegen een waterkering.
Bron: Robbert de Koning landschapsarchitect BNT

