bouwen met massief houten panelen
VVNH-nieuws wordt

Amsterdam-IJburg (FARO Architecten

gepubliceerd onder

Lisserbroek) en het meerlaagse

verantwoordelijkheid van de

hout(skelet)bouwproject Malmö Hus te

Vereniging Van Nederlandse

Almere (Buro Tigchelaar Almere) zijn

te Almere.

om voor architecten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere

wanden en vloeren voor gebouwen tot

belangstellenden een themamiddag over

zeven à acht verdiepingen te realiseren,

het bouwen en ontwerpen met dit soort

die ook economisch en milieuvriendelijk

panelen. Hiermee zijn eenvoudig prefab

zijn.

57

het houtblad

foto’s: www.johnlewismarshall.com

Centrum Hout en TU Delft hielden daar-

LenoTec-woning op Amsterdam-IJburg van
bewoner en architect Pieter Weijnen (FARO
architecten Lisserbroek).

Er is de nodige belangstelling voor het
De Kamers

bouwen met massief houten panelen (als

Amersfoort;

LenoTec). Projecten als de Parasite in

ontwerp:

Rotterdam van Korteknie Stuhlmacher
Architecten uit Rotterdam, maar ook hun

Korteknie
Stuhlmacher

cultureel centrum De Kamers in Amers-

Architecten

foort, woonhuis architect Pieter Weijnen

Rotterdam.

symposium hsb-project malmö hus
Circa zestig geïnteresseer-

project Malmö Hus in

voort, voorzitter van de

de Vletter van De Alliantie

J.P.M. Duin van DPV Ma-

den bezochten onlangs op

Almere-Buiten.

Vereniging van Houtske-

Flevoland vertelde waarom

kelaars uit Hoorn de waar-

uitnodiging van Centrum

Op het voorafgaande semi-

letbouwers (VHSB), gaven

woningbouwcorporatie De

devastheid onder de loep

Hout en VVNH het vier-

nar onder leiding van dag-

diverse betrokkenen pre-

Alliantie voor houtskelet-

nam. Vervolgens slechtte

laagse houtskeletbouw-

voorzitter ing. J.C. Ter-

sentaties. Directeur drs. J.

bouw kiest. De Centrum

ir. R.J.M. van Mierlo (Efec-

Hout-bijdrage van ir. E.D.

tis Nederland te Delft) de

de Munck benadrukte de

vooroordelen over materi-

positieve rol die deze

aal- en constructie-eigen-

bouwmethode kan spelen

schappen van hout in rela-

in klimaatbeleid en CO2-

tie tot brand. Ten slotte

reductie. Ir. A. Boerstra,

behandelden Karen Heijne,

directeur BBA Binnenmi-

architect Buro Tigchelaar

lieu Rotterdam, sprak over

Almere, en ing. J. Bergsma,

het gezonde binnenmilieu

directeur Kingma Bouw

van houtskeletbouw, ter-

Lelystad, ontwerp en

wijl commercieel directeur

bouw. •

Voor komende manifestaties raadpleeg de websites
vvnh.nl en centrum-hout.nl.
Artist’s impression Malmö Hus te Almere.
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Houtondernemingen

voorbeelden.

