houten bruggen primeur in sneek

nieuwe normontwerpen
duur zaamheid van hout
en houtproducten
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NEN publiceert twee Europese normontwerpen met
algemene gebruiksklassen, die de verschillende onderhoudssituaties vertegenwoordigen, waaraan hout en op
hout gebaseerde producten kunnen worden blootgesteld. Verder geven ze hulp bij het toekennen van de
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gebruiksklassen.
Het betreft de ontwerpen NEN-EN 335-1 (Duurzaamheid
van hout en op hout gebaseerde producten - Definitie van
gebruiksklassen - Deel 1: Algemeen) en NEN-EN 335-2
(Duurzaamheid van hout en op hout gebaseerde producten
- Definitie van gebruiksklassen - Deel 2: Massief hout).
De houten viaducten, uniek in Europa, zullen eind 2007, begin 2008 geplaatst worden.
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week tegen de herrie
Het Europese Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk heeft in
samenwerking met het Arbo Platform Nederland 24 t/m 28 oktober a.s. uitgeroepen
tot de 'Europese Week Weg met de Herrie'. Aan de week is een goede praktijken-
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competitie verbonden die bedrijven en werknemers de mogelijkheid biedt hun
goede aanpakken tegen lawaai of geluidsoverlast te laten zien aan Nederland.

Aan archtect prof. ir. Hans Ruijssenaars is de Nationale

Daarnaast kunnen inzenders een geldprijs ontvangen en kunnen ze genomineerd
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voor zijn Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Leiden; zie

Voor informatie: www.arbo.nl/euweek/2005 en http://ew2005.osha.eu.int/.

Het Houtblad 2/2005. Co-winnaars waren Wiel Arets/ Jo
Coenen met hun Glaspaleis in Heerlen.

