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Studenten met passie voor hout gezocht
WOODCHALLENGE 2011 geopend
Almere, 19 april 2011 – WoodChallenge 2011 is geopend! De initiatiefnemers – Centrum Hout en de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen – dagen studenten uit om
vernieuwende technieken, concepten en ontwerpen met hout in te sturen. Daarmee dingen
studenten mee naar de WoodChallenge 2011–trofee en € 1.000,‐. Ook brengt het studenten volop
in de belangstelling van de media, toekomstige werkgevers en opdrachtgevers. De ervaringen uit
voorgaande jaren leert dat meedoen aan WoodChallenge dé opstap is voor een succesvolle carrière
in het hout!
“Ik kon niet vermoeden dat het meedoen aan WoodChallenge me zoveel zou brengen. Ik deed mee
om mijn idee aan de buitenwereld te laten zien en het te laten beoordelen. Alles kwam in een
stroomversnelling door het winnen van WoodChallenge 2009. Ik kreeg direct een baan aangeboden
en de kans binnen een jaar een complete lijn ‘verend hout’ op de markt te brengen. Bovendien kwam
er een enorme golf publiciteit op gang: in meer dan 15 landen is het breed opgepakt. En dat begon
allemaal door mijn idee in te sturen voor WoodChallenge.”, aldus Carolien Laro, winnaar
WoodChallenge 2009 met ‘verend hout’. Wie grijpt in 2011 deze kans? Inschrijven kan tot 1
september.
De studentenhoutprijs staat open voor alle studies waarin hout een belangrijke rol speelt, zoals
Bouwkunde en Civiele Techniek aan Technische Hogescholen en Universiteiten, evenals Technische
Bedrijfskunde, Architectuur, Milieukunde en Biochemie. Ook studenten van een MBO vakschool,
zoals Hout en Meubel, kunnen de uitdaging aangaan en in de voetsporen treden van Carolien Laro!
Kijk op www.woodchallenge.nl om inspiratie op te doen en hoe je mee kunt doen. Bij de beoordeling
wordt rekening gehouden met het onderwijsniveau (mbo, hbo of wo) en het studiejaar, zodat alle
inzendingen gelijke kans maken.
De jury is op zijn op zoek naar inzendingen die getuigen van durf en visie: “Het ‘challenge‐gehalte’
moet er vanaf spatten. Naast het vernieuwende karakter kijken we naar consistentie in ontwerp en
uitvoering en de praktische uitvoerbaarheid. Maar bovenal ook willen we liefde voor het materiaal
hout zien!”, aldus Eric de Munck, manager Centrum Hout. Naast Eric de Munck bestaat de jury uit Els
Zijlstra (bouwkundige en directeur en oprichtster van Materia); Jan de Jong (TNO Bouw en
ondergrond); Hans de Groot (redacteur Het Houtblad); René van Zuuk (René van Zuuk Architekten)
en Peter Fraanje (senior beleidsmedewerker Innovatie, Bouwend Nederland). Voorzitter is Arnold
Koomen (algemeen directeur Koninklijke Jongeneel BV). De jury maakt tijdens de Nationale Houtdag
op 1 december 2011 de winnaars van WoodChallenge 2011 bekend.

‐ Noot voor de redactie, niet voor publicatie ‐
Voor meer informatie, promotie‐ en beeldmateriaal, zie www.woodchallange.nl of neem contact op
met Eric de Munck van Centrum Hout (secretaris WoodChallenge): tel. 036 5329821 of e‐mail
e.de.munck@centrum‐hout.nl

