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Persbericht 
 

 
Almere, 28 oktober 2010 

Genomineerden bekend voor de Houtprijs 2010 

Centrum Hout in Almere ontving maar liefst 97 inzendingen voor de Houtprijs 2010. Deze zal op donderdag 
25 november a.s. tijdens de Nationale Houtdag in de Philharmonie te Haarlem worden uitgereikt. 
 
De Houtprijs is in 1999 in het leven geroepen om esthetisch, innovatief en duurzaam houtgebruik te belonen. 
De prijs wordt om de 2 jaar uitgereikt en kent twee categorieën: Architectuur en Innovatie. Dit jaar telt de 
Houtarchitectuurprijs 89 inzendingen, de Houtinnovatieprijs 8.  
 
Architectuur 
De jury van de Houtarchitectuurprijs was tevreden met de kwaliteit en variëteit van de inzendingen. Hout 
heeft een stevige en gewaardeerde positie verworven bij architecten, bouwers én particulier als volwassen, 
milieuvriendelijk, innovatief, constructief en flexibel materiaal. De esthetische kanten waren altijd al boven 
iedere kritiek verheven. Een minpunt was dat sommige inzenders wat summier werden gepresenteerd, zodat 
een afgewogen oordeel niet altijd mogelijk was. De jury heeft na uitvoerig beraad negen genomineerden voor 
de Houtprijs geselecteerd.  
 
De negen genomineerden voor de Architectuurprijs zijn:  

- De Vondelhof in Den Haag - DAVL Studio te Den Haag.  

- De Saenstroom in Wormerveer - Dok architecten te Amsterdam.  

- Herbestemming Postkantoor in Nijmegen - Van de Looi en Jacobs architecten te Huissen.  

- Steigereiland 2.0 in Amsterdam - FARO Architecten te Lisserbroek.  

- Houten berging in Drachten - Ingenieursbureau te Drachten.  

- Bedieningsgebouw Volkeraksluizen in Willemstad (NB) - DP6 architectuurstudio te Delft.  

- Het 4
e
 gymnasium in Amsterdam - HVDN architecten te Amsterdam.  

- Bijgebouw Blom in Vleuten (gem. Utrecht) - Van Rooijen architecten te De Meern.  

- Houten brug in Sneek - OAK te Leeuwarden.  
 
De prijswinnaars worden tijdens de Nationale Houtdag op donderdag 25 november a.s., vanaf 17.15 uur, in 
de Philharmonie te Haarlem bekend gemaakt. Door de juryvoorzitter van de Houtarchitectuurprijs 2010, 
prof.ir. H.J.M. Ruijssenaars (directeur Hans Ruijssenaars Architecten bv - Amsterdam), zullen de prijzen 
worden toegekend en uitgereikt. 
 
Innovatie 

De jury van de Houtinnovatieprijs selecteerde de volgende genomineerden: 

- De houten bouwsteen van het HIB-Systeem - HIB-systeem Nederland te Gorinchem.  

- Vorm verbindingstechnieken en houtmodificatie verkeersbrug bij Sneek - OAK te Leeuwarden.  
 
Ook deze einduitslag wordt tijdens de Nationale Houtdag op donderdag 25 november a.s., om ca. 17.35 uur, 
in de Philharmonie te Haarlem bekend gemaakt. Door de juryvoorzitter van de Houtinnovatieprijs 2010, 
prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg (Lichtenberg Consultancy - Sint Odilienberg), zullen de prijzen worden 
toegekend en uitgereikt.  
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Op www.houtprijs2010.nl worden de inschrijvingen voor de Houtprijs uitgebreid voor het voetlicht gebracht. 
 
Tevens zijn op dit moment ook de nominaties van de Houtprijs 2010 op deze website te bekijken en is het 
mogelijk voor iedereen om te stemmen voor de publieksprijs. 
 
Deze publieksprijs zal tevens op de Nationale Houtdag, donderdag 25 november a.s., worden uitgereikt ter 
afsluiting van de prijsuitreiking Houtprijs 2010. 
 
Centrum Hout is een voorlichtings- en promotie-instituut en wil verantwoord houtgebruik stimuleren.  
 

 
Voor meer informatie (niet voor publicatie): Centrum Hout Almere, Eric de Munck, tel. 036 5329821, fax 036 
5329571, e-mail e.de.munck@centrum-hout.nl   
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