Slow Exploding Trees
Performance
bomen gaan samen met nieuwe
ontwikkelingen
circulaire kunst voor projectontwikkelaars
Geachte mevrouw, meneer,
Nieuwe ontwikkelingen zijn onvermijdelijk;
bestaande bomen die moeten wijken leveren wel
dikwijls weerstand op. Slow Exploding Trees biedt
een alternatief. Het hout van de te oogsten bomen
kunt u circulair inzetten voor de wijk, bewoners en
uw PR. De goede boodschap werkt des te beter als
u enkele bomen juist onderdeel van de nieuwe
ontwikkeling maakt.
Slow Exploding Trees is een kunstproject waarin performer Jos
Bregman (ook boomverzorger) de boom/bomen met respect oogst.
Slow Exploding Trees verloopt in vier stappen, deze vindt u in de groene
flyer onderaan.
Slow Exploding Trees biedt U:
- een positieve boodschap met een duurzame inhoud voor uw
toekomstige klanten: zij die een kavel kopen. U kunt aangeven welke
afwegingen u maakt, welke bomen blijven staan, welke u gaat
kappen. En een groene wijk heeft meerwaarde.
- u biedt kopers een voucher aan voor een object of gebruiksvoorwerp
uit de boom die groeide op de plek waar straks hun huis komt te
staan. De waarde van het voucher bepaalt u.
- de boom leeft online voort: Bregman chipt alle samples en houdt op
een online kaart bij waar ze zich bevinden. Alle unieke serienummers
van de chips slaat hij op in de cloud
- al het hout wordt hoogwaardig gebruikt: de boom wordt met respect
geoogst, de opbrengst wordt gewaardeerd, zijn historie op een
voetstuk geplaatst.
- een tool om sociale cohesie in de nieuwe wijk te bevorderen
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Ik ga graag met u in gesprek om kosten en mogelijkheden door te
nemen. Ook een locatiebezoek kan verhelderen.
Met vriendelijke groeten,
Jos Bregman

————————

De vier stappen (groene flyer, zie onder) van Slow Exploding
Trees, toegespitst op projectontwikkeling
Stap 1: U als projectontwikkelaar gaat vouchers aanbieden aan kopers
van kavels.
Bregman oogst de boom/bomen, en legt het stamhout in de opslag. Hij
maakt voor de oogst een digitaal dossier van de boom. Kopers kunnen
met hun vouchers tijdens de bouw hout integreren in hun huis. Als hun
huis klaar is kunnen ze wensen doen voor interieur,
gebruiksvoorwerpen, meubels, decoratie of kunst. Ze kunnen ook ruw
hout bestellen en dit door een eigen meubelmaker laten verwerken.
U kunt zelf ook wensen doen die de buurt of wijk als geheel ten goede
komen.
Stap 2 - Bregman haalt het stamhout uit de opslag, begint de
houtbewerking en realiseert alle wensen.
Stap 3 - Als alle wensen door alle bewoners opgehaald zijn organiseert
Bregman een open-huis-expo, waarbij alle bewoners bij elkaar thuis de
voorwerpen aanschouwen. Het is een expo die de sociale cohesie
bevordert.
Stap 4 - Bregman chipt en signeert elke wens, en houdt in een
database bij waar alle wensen terecht komen. Alle locaties samen ingetekend op een online kaart - vormen samen met het boomdossier
de nieuwe boom.
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