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Almere, 25 november 2010 
 
Hout heeft een stevige en gewaardeerde positie verworven  
Prijswinnaars Houtprijs 2010 bekend gemaakt 
 
Vandaag zijn de prijswinnaars van de Houtprijs 2010 officieel bekend gemaakt tijdens de Nationale Houtdag 
in de Philharmonie te Haarlem. In de categorie ‘architectuur’ heeft de jury Houtarchitectuurprijs 2010 de 
eerste prijs toegekend aan: ‘Houten berging’ van Ingenieursbureau Boorsma BV te Drachten. In de categorie 
‘innovatie’ viel deze eer te beurt aan: ‘Vorm, verbindingstechnieken en houtmodificatie verkeersbrug bij 
Sneek’ van Onix Achterbosch Kunstwerken (OAK) te Leeuwarden. De Houtpublieksprijs is gewonnen door 
Van Rooijen Architecten bna met hun inzending ‘Bijgebouw Blom te Vleuten’. De 1e prijswinnaars ontvingen 
de Houtprijs bokaal (De Krul) uit handen van de juryvoorzitters. De publieksprijswinnaar ontving de 
Publieksprijs bokaal uit handen van de heer H.J. ten Bouwhuis (voorzitter Sectie Bestuur Centrum Hout). 
 
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 aangevuld 
met de Publieksprijs. Met de in totaal 97 inzendingen die initiatiefnemer Centrum Hout dit jaar ontving 
evenaarde het zelfs het aantal van de Houtprijs 2008 (95), en wel 89 inzendingen voor de 
Houtarchitectuurprijs en 8 voor de Houtinnovatieprijs.  
 
Architectuur 
Besloegen de inzendingen in topjaar 2008 (85 inzendingen) een zeer wijde scharkering aan 
houttoepassingen, in 2010 was dit pallet nog breder. Hierin schuilt ook een tendens naar een grotere variatie 
in toepassing (soort, plaats en functie) alsook in de esthetische en technische kwaliteit en complexiteit van de 
inzendingen. 
Opvallend was volgens de jury dat in vergelijking tot 2008 minder vernieuwing heeft plaatsgevonden en 
bijvoorbeeld het aantal projecten met groots en/of krachtig houtgebruik met een bijzondere statement is 
afgenomen. Wel zijn de inzendingen het bewijs dat er heel verschillende denkwijzen zijn ontstaan in hout, dat 
er is gewerkt met liefde voor hout, aan grote, maar ook aan kleine opgaven. De schaal is niet belangrijk. Op 
basis van de inzendingen kwam de jury aanvullend tot het oordeel dat het toepassen van hout in de gevel in 
principe niet voldoende is om in aanmerking te kunnen komen voor de Houtarchitectuurprijs; daarvoor is 
meer nodig.  
Na rijp beraad koos de jury, uit de negen geselecteerde genomineerden, uiteindelijk vier prijswinnaars, die elk 
op hun eigen manier boven de andere inzendingen uitstaken.  
 
Prijswinnaars Houtarchitectuurprijs 2010:  
 
- 1e prijs: Houten berging – Ingenieursbureau Boorsma BV te Drachten 
 
- Gedeelde 2e prijs: Het 4e Gymnasium in Amsterdam - HVDN - Herder en van der Neut architecten bv  
   te Amsterdam 
 
- Gedeelde 2e prijs: De Vondelhof in Den Haag – DAVL Studio te Den Haag 
 
- Gedeelde 2e prijs: Bedieningsgebouw Volkeraksluizen in Willemstad – DP6 architectuurstudio bv te Delft 
 
Innovatie 
De Houtinnovatieprijs wil bedrijven, instellingen en ontwerpers extra stimuleren op dit punt. In aanmerking 
komen onder meer: technieken, productverbeteringen, bouwmethoden en innovaties. De jury heeft 
waardering voor bedrijven die nadenken over innovatie en op basis daarvan hebben ingezonden Enigszins 
teleurgesteld was zij echter over het aantal innovaties dat werd aangemeld. Volgens de jury is het juist in 
deze moeilijke periode nodig te innoveren en zich daarmee te onderscheiden in de markt. Verder werd 
vastgesteld dat de onderbouwing en motivatie door de meeste inzenders over het algemeen beter zou 
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kunnen. De grote verschillen in waardering zaten voornamelijk in die van het innovatiegehalte en de 
relevantie hiervan voor de positie van hout in de bouw. Naast deze twee aspecten heeft de jury de 
inzendingen beoordeeld op de acceptatie door de markt, het economisch perspectief en milieuaspecten. Op 
basis van de acht aanmeldingen heeft de jury besloten er twee te honoreren met een nominatie. Aan de 
genomineerden is vervolgens een tweede en eerste plaats toegekend. 
 
Prijswinnaars Houtinnovatieprijs 2010: 
 
- 1e Prijs: Vorm, verbindingstechnieken en houtmodificatie verkeersbrug bij Sneek - Onix Achterbosch 
                Kunstwerken (OAK) te Leeuwarden  
 
- 2e Prijs: HIB-systeem: de houten bouwsteen – HIB-systeem Nederland te Gorinchem 
 
 
Tenslotte is door het publiek gekozen, uit de tien kandidaten, met 919 stemmen (= 24%) de 
 
- Publieksprijs: Bijgebouw Blom te Vleuten – Van Rooijen Architecten bna te De Meern 
 
 
Op www.houtprijs2010.nl  worden de inschrijvingen voor de Houtprijs uitgebreid voor het voetlicht gehaald en 
zijn de volledige juryrapporten in te zien. 
 
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. In de bijlage treft u de juryrapporten van de Houtarchitectuurprijs 2010 en de Houtinnovatieprijs 
2010 aan. Beeldmateriaal in High-resolution is te vinden op www.houtprijs2010.nl  
 
Foto Winnaars Houtinnovatieprijs 2010: rechts de 1e prijswinnaars met links Hans Achterbosch (Achterbosch 
Architectuur), midden Emiel Luning (constructeur) en rechts Haiko Meijer (Onix), rechts 2e prijswinnaar de 
heer Oscar Walraven van HIB-systeem Nederland en midden Jos Lichtenberg (juryvoorzitter 
Houtinnovatieprijs 2010). John Lewis Marshall 
 
Foto Winnaar Houtarchtectuurprijs 2010: Ingeneursbureau Boorsma bv met van rechts naar links: de heer 
Boorsma en Frank Terpstra (ontwerper). Prijs overhandigd door Hans Ruijssenaars (voorzitter 
Houtarchitectuurprijs 2010). Fotografie: John Lewis Marshall 

Foto Winnaar Houtpubublieksprijs 2010: Van Rooijen Architecten, met links Henk ten Bouwhuis (voorzitter 
sectie Centrum Hout, Koninklijke VVNH). John Lewis Marshall. 
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