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Jong talent durft te excelleren in hout
Nominaties WoodChallenge 2009 bekend
Deze week had de deskundige jury van de studentenhoutprijs de moeilijke taak om uit een record
aantal inzendingen de meest aansprekende projecten, ideeën of objecten te selecteren. Na
uitgebreide discussie heeft zij besloten om op basis van criteria als challenge (durf en visie),
consistentie in ontwerp en uitvoering, praktische toepasbaarheid en passie en liefde voor hout,
uiteindelijk vier inzendingen te nomineren voor de WoodChallenge 2009.
De houtsector heeft onderwijs hoog in het vaandel. Daarom organiseerde de Koninklijke Vereniging
Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Centrum Hout voor de vijfde maal de houtprijs voor
studenten - de WoodChallenge. Hiermee beogen de initiatiefnemers studenten met visie en
vaardigheden, gesteund door hun docenten, aan te sporen te excelleren in hout en daarmee bij te
dragen aan een verbetering van het gebruik en imago van hout of houtproducten. En dat is zeker
gelukt.
Dit jaar werden door Centrum Hout maar liefst eenentwintig opmerkelijke prestaties, technieken,
ontwerpen, commerciële, innovatieve en soms direct uitvoerbare ideeën ontvangen. Een record.
De inzendingen van studenten uit het Middelbaar en Hoger Technisch Onderwijs
(eindexamenprojecten, afstudeerscripties, stageprojecten en promotieonderzoek met een glansrol
voor hout) waren wederom zeer divers van aard, niveau en diepgang. Een uitdaging voor de jury.
Dit jaar kreeg de traditioneel sterke vertegenwoordiging vanuit Technische Universiteiten (9
inzendingen) en Hout- en meubileringscolleges (6), eindelijk behoorlijk tegenwicht vanuit de
Hogescholen (6). Hulde aan deze onderwijsinstellingen, studenten en natuurlijk hun begeleiders, die
de handschoen die eerder door de jury werd opgeworpen nu definitief lijken te hebben opgepakt.
De deskundige jury heeft de volgende vier inzendingen genomineerd:
- Verend hout - Carolien Laro (Hout- en Meubileringscollege Amsterdam)
Experiment naar de verende eigenschappen van essenhout door middel van uitfrezen en
inzagen, geïnspireerd op het uittrekken van een feestslinger.
- Natuurbelevinghostel Munnikenland - Tim van der Grinten en Linda Verhoeven (Avans
Hogeschool Tilburg)
Een jongerenhotel als een modern boomhuttenkasteel, naadloos ingepast in de uiterwaarden.
- SlimRenoveren - Sean Vos en Doris de Bruijn (TU Eindhoven)
Methode om naoorlogse woningen te moderniseren door schilrenovatie gecombineerd met een
uitbouw.
- Stoel in de stad - Marjolein Dekker (TU Delft)
Privéstoelen in de publieke ruimte van New York groeien uit tot een imponerende ontmoetingsplek.
De jury bestond uit voorzitter Arnold Koomen (algemeen directeur Koninklijke Jongeneel BV), prof. ir.
René van Zuuk (directeur René van Zuuk Architekten, hoogleraar Architectonisch ontwerpen TU
Eindhoven), dr. ir. Peter Fraanje (senior-beleidsmedewerker Innovatie Bouwend Nederland), ir. Jan de
Jong (TNO Bouw en Ondergrond Delft), Els Zijlstra (architect, directeur en oprichter Materia Naarden),
Hans de Groot (redacteur Het Houtblad) en secretaris Eric de Munck (projectleider Centrum Hout).
De winnaars van de WoodChallenge 2009 zullen bekend worden gemaakt op dinsdagmorgen
1 december 2009, vanaf 11.35 uur. Dit zal plaatsvinden tijdens het door Het Houtblad, Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Centrum Hout georganiseerde Houtdag
in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam. De prijzen worden uitgereikt uit handen van de juryvoorzitter
namens initiatiefnemer Koninklijke VVNH. De winnaars van de hoofdprijs zullen naast de prachtig
vormgegeven WoodChallenge bokaal, een bedrag € 1000,- in ontvangst mogen nemen. 2e en 3e

prijswinnaars kunnen respectievelijk € 400,- en € 200,- in ontvangst nemen. De inzendingen krijgen,
evenals voorgaande jaren, ruime aandacht in vakbladen als Het Houtblad; want studenten: meedoen
aan de WoodChallenge blijkt goed voor je cv.
Meer informatie over de WoodChallenge, de inzendingen en de jurysamenstelling vindt u op de nieuw
gebouwde website: www.woodchallenge.nl
Voor de redactie (niet voor publicatie): voor vragen en aanvullend beeldmateriaal kunt u bellen met de
secretaris van de WoodChallenge Eric de Munck, telefoon 036 5329821 of mailen
e.de.munck@centrum-hout.nl
Meer informatie over en aanmelden voor het programma van de Houtdag: www.houtblad.nl
Belangstellende pers kan zich voor het bijwonen van de prijsuitreiking WoodChallenge 2009
aanmelden via de redactie van het Houtblad, telefoon 010 2894074 of via info@houtblad.nl

