
Weerterlandhout – een initiatief om circulair om te gaan met hout

Met de recente stormen zijn veel bomen omgewaaid of ernstig beschadigd. Ook in Weert en 
omgeving. Het gevolg was dat er enkele weken later heel veel bomen werden geruimd. Daar waren 
ook veel dikke, zelfs monumentale bomen bij. In het verleden mocht de groenaannemer zelf bepalen 
wat met dat hout gaat gebeuren. De gemakkelijkste en dankzij subsidies lucratieve weg, was 
versnipperen en verkopen als biomassa voor de energiecentrales. Maar dit is de minst duurzame 
manier van verwerken! Houtstook is slecht voor milieu en gezondheid, met name door fijnstof wat in 
de atmosfeer terecht komt.

De gemeente Weert heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en zo ontstond het idee om dat 
hout een duurzame bestemming te geven. Als gebruiksvoorwerp of kunstobject. Daarvoor werd in 
samenwerking met de gemeente WEERTERLANDHOUT opgericht. WEERTERLANDHOUT is een 
onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers en ook mensen ‘met een 
afstand tot de arbeidsmarkt’ inzet om hout te bewerken en er mooie producten van te maken. 
Daarnaast wordt ook met scholen samengewerkt.

Stammen zagen

WEERTERLANDHOUT ontfermde zich over de slachtoffers van de storm en ging op zoek naar partners 
om de stammen tot planken te zagen. Die partners werden gevonden in Adriaans Molenbouw en 
Openluchtmuseum Eynderhoof. Bij Adriaans Molenbouw zijn de meeste stammen gezaagd. Er ligt 
nog een voorraad kleinere stammen die beter geschikt zijn voor beeldhouwers en houtsnijders. 

De andere helft van de stammen ging naar Eynderhoof, waar de zagerij inmiddels een deel verwerkt 
heeft. Dit wordt gebruikt voor bouwprojecten van het museum, de rest wordt na een jaartje drogen 
door WEERTERLANDHOUT gebruikt of beschikbaar gesteld voor duurzame doelen binnen de 
gemeente.

Wat doen we met het hout?

WEERTERLANDHOUT heeft een aantal projecten gerealiseerd met het hout en daarmee de gerooide 
bomen een tweede leven gegeven. Bijvoorbeeld zitbanken in het park aan de O.L. Vrouwestraat. 

Voor een aantal privépersonen is buitenmeubilair gemaakt, hier wat voorbeelden:



Daarnaast leveren we ook hout aan kunstenaars, die er kunstvoorwerpen van maken!

Waarnaar zijn we nog op zoek?

Er is altijd belangstelling om verenigingen, scholen en privépersonen te helpen die hun ideeën willen 
realiseren in een houten product. Neem contact op als u iets wil laten maken van hout, groot of 
klein.

Verder:  “Aan hout hebben we geen gebrek, wel aan plek!!”



WEERTERLANDHOUT zoekt nog naar een opslagruimte in weert of omgeving om hout te laten 
drogen, liefst in combinatie met een ruimte die als werkplaats kan worden ingericht.

Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers die zich willen inzetten voor de circulaire doelstelling 
van WEERTERLANDHOUT. 

Contact via info@weerterlandhout.nl

Zie ook www.weerterlandhout.nl
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