
Website vernieuwd
De website www.houtindegww.nl is vernieuwd! Alle informatie is in
een nieuw jasje gestoken, net als deze nieuwsbrief, in de huisstijl
van Hout. Natuurlijk van nu. Daarnaast is de informatie nu beter
vindbaar. Houd de nieuwe website in de gaten voor inspirerende

projecten en nieuwe ontwikkelingen.

Houten bruggen en damwanden zijn
CirculairPlus

Houten bruggen, damwanden en meerpalen zijn afbreekbaar, maar ook
vaak geheel losmaakbaar, herbruikbaar en recyclebaar. Zo worden

bijvoorbeeld damwanden hergebruikt door ze omgekeerd terug te plaatsen
en onderdelen van bruggen hergebruikt voor nieuwe bruggen. "Hout kan

dus meedraaien in zowel de biologische als ook de technische cyclus en is
dus als het ware CirculairPlus."

Ga naar de website

Lees meer

https://www.houtindegww.nl/
http://www.houtindegww.nl/
https://www.houtindegww.nl/twijfels-over-levensduur-en-circulariteit-in-de-grond-weg-en-waterbouw/


OTAR: Themanummer Hout en
biobased in de GWW

 
De laatste editie van het vakblad OTAR stond in het thema van Hout en
biobased in de GWW. In verschillende artikelen wordt de circulariteit van

hout en biobased producten voor het voetlicht gebracht en hoe hout bij kan
dragen aan het bereiken van de klimaatdoelen. De artikelen zijn ook online

te lezen.

Voorbeeldproject | Vakwerkbrug Oirschot

Eerder dit jaar is de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het
Wilhelminakanaal in Oirschot onder grote belangstelling op zijn plek
gehesen. De 41 meter lange verbinding knoopt het dorpscentrum en de
nieuwbouwwijk Moorland aan elkaar. De brug is volledig geprefabriceerd in
Kampen door Wijma en per ponton naar Oirschot gebracht.

Lees meer

Lees meer

https://www.houtindegww.nl/otar-themanummer-hout-en-biobased-in-de-gww/
https://www.houtindegww.nl/project/vakwerkbrug-oirschot-op-zijn-plek-gehesen/


Voorbeeldproject | Waterdunen Amoveren

Ten westen van Breskens is het binnendijks getijdengebied Waterdunen
aangelegd. Hiervoor zijn voormalige landbouwpercelen en openbare
wegen omgevormd tot een natuur- en recreatiegebied met allerlei eilanden
die door bruggen en loopvlonders met elkaar verbonden worden. Om de
natuur zo min mogelijk te verstoren, zijn vogelschermen op de
loopbruggen geplaatst. 

Lees meer

https://www.linkedin.com/company/18026911
mailto:helpdesk@houtindegww.nl
https://www.houtindegww.nl/project/waterdunen-amoverena/


Hartelijke groet,

Centrum Hout en projectpartners van Actieplan Versterking Hout in de
GWW: Wijma Kampen, Hupkes Houthandel, Hoogendoorn Hout,

Meerdink, Boogaerdt Hout, Van Ierssel Houtimport, Duurzaam Hout,
Houthandel Wicherson, Trajectum trade, LTL Woodproducts, Regge

Hout en GWW Hout Import.

Hout is een belangrijke, zo niet de belangrijkste grondstof om te komen tot een
duurzame, biobased en circulaire economie. Daarom werken Centrum Hout en 11
projectpartners samen om alle voordelen van hout in de GWW voor het voetlicht te
brengen. Door kennis over hout en houtproducten breed te delen binnen de grond-,

weg- en waterbouw willen we bijdragen aan een duurzame economie en
maatschappelijk ondernemen bevorderen. 
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