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Nominaties Houtinnovatieprijs bekend
Almere 21 augustus – Voor de Houtprijs 2014 werden in totaal 60 inzendingen ingestuurd,
waarvan zeven inzendingen meedingen naar de Houtinnovatieprijs. De jury van de
Houtinnovatieprijs 2014 heeft waardering voor bedrijven die nadenken over innovatie en
hun concrete product, dienst of uitgewerkte concepten die dit jaar zijn ingezonden.
De jury heeft de inzendingen op basis van de aangeleverde informatie beoordeeld op het
innovatiegehalte en de relevantie hiervan voor de positie van hout in de bouw. Daarnaast
heeft de jury zich gebogen over de acceptatie door de markt, het economisch perspectief en
milieuaspecten. Na rijp beraad is dan ook door de jury besloten om twee projecten te
nomineren, te weten:
1) Heijmans ONE, het verplaatsbare woonhuis voor eenpersoons huishoudens MoodWorks Architecture Eindhoven
2) Opvouwbare sluisdeur - Royal Haskoning DHV Amersfoort
De Houtinnovatieprijs is een initiatief van Centrum Hout en heeft als doel bedrijven
instellingen en ontwerpers extra te stimuleren tot de ontwikkeling en het in de markt zetten
van innovatieve houttoepassingen in de bouw. In aanmerking komen onder andere:
technieken, productverbeteringen, bouwmethoden en innovaties. De innovatieprijs is een
onderdeel van de Houtprijs en wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt.
De prijsuitreiking van de Houtprijs vindt plaats tijdens de Internationale Houtdag op dinsdag
7 oktober in het Hulstkamp Gebouw te Rotterdam. Naast het oordeel van de jury wordt het
publiek uitgenodigd een stem uit brengen op hun favoriete ontwerp. Dit kan van woensdag
17 september 2014 - 12.00 uur tot woensdag 1 oktober 2014 - 12.00 uur via
www.dehoutprijs.nl.
Jury Houtinnovatieprijs:
 Jos Lichtenberg (voorzitter): hoogleraar productinnovatie Technische Universiteit
Eindhoven, faculteit Bouwkunde, bouwinnovatie consultant in de toeleverende
industrie, voorzitter Slimbouwen
 Frans Bijlaard: emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft, faculteit Civiele
Techniek, vakgroep Hout- en Staalconstructies
 Jack de Leeuw: algemeen directeur SBRCURnet Rotterdam
 Eric de Munck (secretaris): projectleider Centrum Hout
Voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric de Munck via 036 5329821.

