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Drie prachtige nominaties WoodChallenge 2014
De deskundige vakjury heeft uit totaal 17 inzendingen, drie (afstudeer)projecten geselecteerd voor
nominatie. Daarmee maken zij aanspraak op de felbegeerde WoodChallenge trofee en
bijbehorende € 1.000,-. Doel van deze studenten innovatieprijs is, studenten te stimuleren de
mogelijkheden van hout en houtproducten te onderzoeken en te komen met praktische
oplossingen met durf en visie.
Evenals voorgaande jaren werden inzendingen vanuit verschillende disciplines verwelkomd, met
enerzijds gebouw- en meubelontwerp en anderzijds rekenkundige exercities. De grote diversiteit,
maar ook het grote verschil in de mate van uitwerking maakte de beoordeling door de juryleden tot
een echte uitdaging: hoe wegen we de grote verschillen in kwaliteit, originaliteit en innovatiegehalte,
karakter, uitwerking en diepgang en de liefde voor hout die spreekt uit de inzendingen?
De jury was blij met de ingebrachte, vaak prachtige en met veel inzet gemaakte maquettes. Zo kon zij
een juiste afweging maken; dat blijkt in de praktijk van doorslaggevende belang te kunnen zijn. De
jury constateert echter dat het niveau enigszins lager is dan voorgaande edities. Daarnaast dat er dit
jaar meer aandacht is voor milieu en hergebruik van materialen. Ook meent zij dat de ontwerpvraagstukken minder op functie gericht zijn dan andere jaren en de producten minder gericht op
vorm. De passie waarmee aan de vele inzendingen is gewerkt, de visie en beleving van het materiaal
hout en de gezochte aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen werd zeer gewaardeerd.
Belangrijkste criteria voor de beoordeling waren: durf en visie (het Challenge-gehalte), techniek,
vormgeving en commerciële potentie. Daarnaast is gekeken naar het vernieuwende karakter, de
consistentie in ontwerp en uitvoering, de wijze van toepassing, de praktische uitvoerbaarheid, de
bijdrage aan het imago van hout, milieuaspecten en natuurlijk de getoonde liefde voor het materiaal
hout. Na rijp beraad heeft dit geleid tot de volgende drie nominaties.
De nominaties in willekeurige volgorde:
 The Hocker - de heer R. (Rob) Vreugdenhil
Hout en Meubileringscollege Rotterdam - Meubel- en (scheeps)interieurbouw BOL 3, Meubel
ontwerp
 SummerlaBB - de dames A. (Alice) Janssen, F. (Floor) van Schie en M. (Marthe) Doornbos
Technische Universiteit Eindhoven – Architecture, Building and Planning - Architecture, Building
and Planning / Building physics services / Structural Design
 De krachtsverdeling in en de sterkte van de pen-en-gatverbinding in houten sluisdeuren - de
heer J.R.(Jorick) van Otterloo
Technische Universiteit Delft – Civiele Techniek en Geowetenschappen – Stuctural Engineering –
Steel and Timber Construction
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De vakjuryjury staat onder leiding van de heer Arnold Koomen (algemeen directeur Koninklijke
Jongeneel BV) en bestaat verder uit de heren Jan de Jong (TNO Delft), René van Zuuk (René van Zuuk
Architekten en hoogleraar Architectonisch Ontwerpen TU Eindhoven) en Hans de Groot
(hoofdredacteur Het Houtblad). Eric de Munck (Centrum Hout) fungeert als secretaris.
Bekijk alle inzendingen op www.woodchallenge.nl.
De uitreiking van de WoodChallenge vindt plaats tijdens de Internationale Houtdag op 7 oktober a.s.
in het Hulstkamp Gebouw te Rotterdam. Het volledige programma kunt u vinden op
www.houtdag.nl.

Voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric de Munck |T. 036 5329821
|e.de.munck@centrum-hout.nl.
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