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Het winnende team bedacht het handboek 
Bosdorp, een naslagwerk voor beleidsmakers 
en projectontwikkelaars met als belangrijke 
boodschap: stel bomen centraal en bouw 
eromheen. Het handboek fungeert als blauw
druk voor nieuw te ontwikkelen projecten 
binnen en buiten de gemeentegrenzen, bij
voorbeeld op landbouwgrond. Daarmee werpt 
dit handboek nieuw licht op de manier waarop 
we naar bomen kijken. Daarbij gaat het níét om 
bomen planten op een plaats die toevallig over 
is, waarbij de nieuwe aanplant zijn groeiplaats 
moet delen met talloze andere infraproducten.

Onze bedrijfsvoering wordt al generaties lang 
georganiseerd vanuit duurzaamheidsoogpunt. 
We hebben een breed assortiment rondhout, 
maar liefst 27 verschillende soorten. Hout moet 
naar mijn mening zo hoogwaardig mogelijk in 
de houtketen worden verwerkt, ook wel cas
cadering genoemd. Uitsluitend restmaterialen 
gaan door de hakselaar en in de biomassa

centrale. Daarin maken wij een wezenlijk  
verschil met onze collega’s. Zo behoeden we 
onze atmosfeer voor verdere vervuiling door 
koolstofdioxide. De dampkring maakt immers 
geen onderscheid tussen een korte en een 
lange CO₂cyclus. Waar de uitstoot ook van
daan komt, dus ook uit hout, het blijft CO₂ en 
dus schadelijk voor het milieu. Mijn advies aan 
Brussel en Den Haag is: we moeten gas blijven 
stoken. Stel subsidie beschikbaar voor de  
doorontwikkeling van bioplastics uit hout,  
kleding uit hout en andere producten uit hout. 
Als er geen sprake meer is van lange koolstof
ketens, hoeven we ze ook niet uit ons  
ecosysteem te vissen.

Terug naar de Bosdorpontwikkelaars. Het team 
van Van Hall Larenstein won op inhoud, liet  
originaliteit zien doordat het buiten de 
bestaande kaders durfde te denken en wist de 
problemen goed in kaart te brengen. Ook het 
feit dat de studenten zowel de publieke als de 

private sector bij hun plannen willen betrekken 
om tot resultaat te komen, waarin ze  
verschillende problematieken zoals de 
Bossenstrategie, energietransitie en woning
bouw met elkaar verbinden, is helemaal in lijn 
met het DNA van ons bedrijf. Samen moeten 
we de handen uit de mouwen steken: niet 
alleen erover praten, maar ook doen.
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Winnend idee 
Studenten Challenge 
in lijn met DNA van 
Boomrooierij Weijtmans
Kees Weijtmans over de Bomen Nederland  
Studenten Challenge en zijn kijk op het creëren van  
een gezonder leefklimaat

In het kader van haar 100-jarig jubileum  

organiseerde Boomrooierij Weijtmans de 

Bomen Nederland Studenten Challenge. 

Zeven teams gingen aan de slag om meer 

bomen in de grond krijgen, met als doel 

om het CO₂-gehalte in de atmosfeer terug 

te brengen en zo ons leefklimaat te ver-

beteren. Het winnende team weet nieuw 

licht te werpen op de manier waarop we 

naar bomen kijken en sluit naadloos aan  

bij het DNA van ons bedrijf.
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