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Nominaties WoodChallenge 2011 bekend
De jury van studentenprijsvraag WoodChallenge (editie 2011) nomineert vijf inzendingen van de in
totaal 24 ingezonden projecten. De genomineerde inzendingen maken kans op het winnen van een
bokaal en € 1.000,- prijzengeld. Ook biedt het studenten een uniek platform om zichzelf en hun werk
te presenteren aan een breed publiek waaronder potentiële werkgevers en opdrachtgevers. Dé
opstap naar een succesvolle carrière in het hout! Op 1 december tijdens de Nationale Houtdag in De
Doelen in Rotterdam wordt bekend wie de winnaar van WoodChallenge 2011 is.
De vijf genomineerde inzendingen van WoodChallenge 2011 zijn:
1. Living Tree Pavilion van Anne Nuijten (Technische Universiteit Delft): Geweven
draagconstructie bestaande uit met elkaar vergroeide lindebomen die paarsgewijs in een
cirkel worden geplant.
2. WooBow van Ruud Davidse (Hout- en Meubileringscollege Amsterdam): Flexibele kruk van
rubber en multiplex met de uiterlijke vorm van een ‘diabolo’.
3. Rising Chair van Robert van Embricqs (Gerrit Rietveld Academie): Mobiele houten
campingmat ontpopt zich tot stoer zitsculptuur.
4. Trek-In van Xaviera Buron Klosé, Tim van der Grinten, Kristel Hermans, Paul Kemme, Wendy
van Kessel en Luuk de Kluiver (Technische Universiteit Eindhoven): Moderne, energiezuinige
houtsysteembouw trekkershut voor de luxe kampeerder.
5. M42 Chair van Jeroen Roest (Hout- en Meubileringscollege Rotterdam): Traditioneel
vakmanschap, moderne cnc-technieken en creativiteit leiden tot een fascinerende stoel met
een strak industrieel design.
Bekijk de inzendingen op www.woodchallenge.nl/inzendingen.
“In onze beoordeling hebben we gelet op durf en visie, techniek, vormgeving en commerciële
potentie. Ook vinden we het vernieuwende karakter, consistentie in ontwerp en uitvoering, de wijze
van toepassing, praktische uitvoerbaarheid en milieuaspecten belangrijk. Maar bovenal willen we
liefde voor hout zien!” aldus Eric de Munck, secretaris van de WoodChallenge jury.
De studentenprijsvraag WoodChallenge wordt vanaf 2004 georganiseerd door Centrum Hout om
studenten te stimuleren de mogelijkheden van hout te verkennen en ervaren. De studentenhoutprijs
staat open voor alle studies waarin hout een belangrijke rol speelt, zoals Bouwkunde en Architectuur
op Technische Hogescholen en Universiteiten, maar ook MBO vakschool Hout en Meubel. De jury
houdt rekening met het onderwijsniveau en het studiejaar, zodat alle inzendingen gelijke kans
maken.
De jury van WoodChallenge 2011 bestaat uit juryvoorzitter Arnold Koomen (algemeen directeur
Koninklijke Jongeneel), prof.ir. René van Zuuk, (directeur René van Zuuk Architekten en voormalig
hoogleraar Architectonisch Ontwerpen TU Eindhoven), Jan D. de Jong (TNO Bouw en Ondergrond
Delft), Hans de Groot (redacteur Het Houtblad), dr. ing. Peter J. Fraanje (manager duurzaamheid,
Bouwend Nederland), ir. Els Zijlstra (architect en directeur Materia en Materia Inspiration Centre) en
ir. Eric D. de Munck (manager Centrum Hout).
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