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Centrum Hout

• Kenniscentrum voor hout in bouw en gww

• Federatie per 1 januari 2018

- Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen 
- Nederlandse Branchevereniging voor de timmerindustrie

• Voor samenwerking en innovatie…..
• Grondstof hout is de basis

..met een lange historie….





Samenwerking en innovatie 
in de houtindustrie

• Centrum Hout
• Grote houtconstructies in beeld

Houten Huys, Begijnhof, Amsterdam, 1528





Houtskeletbouw project

Winnaar 
Duurzaamste woning 
van Nederland 2020

211 HSB Passiefhuis – Velve-Lindenhof – Enschede (NL) (2012)
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Onze klimaatuitdaging….
- Klimaatakkoord – CO2-reductie (49% in 2030 tov 1990)



Onze circulaire uitdaging….
- Grondstoffenakkoord -

‘Samen streven we …… naar een economie waarin we alleen nog duurzaam 
geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken 
en zo weinig mogelijk afval achterlaten. 
En wanneer producten uiteindelijk toch worden afgedankt, stimuleren we 
hoogwaardige recycling en hergebruik om weer nieuwe producten te maken’

Grondstoffenakkoord – Transitieagenda Bouw
15 januari 2018

‘Slechts 30% van het gesloopte materiaal keert als bouwmateriaal terug in de bouw’: Rapport Materiaalstromen (EIB, 2020).



Duurzaam geproduceerd hout
hernieuwbaar door verantwoord beheer

TPAC



Duurzaam geproduceerd hout
en de circulaire economie

• Hernieuwbaar, bio-based, onuitputtelijke grondstof, mits

• Aantoonbaar duurzaam geproduceerd (FSC, PEFC)

• Gesloten grondstofketen 

• Lage CO2 footprint

• Lage milieubelasting

• Flexibel, demontabel, industrieel

• Onderhoudbaar, repareerbaar, herbruikbaar,  recyclebaar, recovery…



Hout bij uitstek circulair

Bron: https://www.governmenteuropa.eu/circular-economy-concept-explained/
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