
 
Hout in de GWW draagt bij aan een duurzamere samenleving en
versnelt de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast fungeert
hout als koolstofopslag waardoor de opwarming van de Aarde
afgeremd wordt. In deze nieuwsbrief tonen twee mooie
voorbeeldprojecten hoe hout in de GWW daaraan een bijdrage levert.
Deze voorbeeldprojecten zijn: ‘De Blauwe Loper’ over het
Winschoterdiep en ‘zwevende vlonders’ langs de Zuid-Willemsvaart.
Ga voor meer (technische) informatie over hout in de GWW en meer
voorbeeldprojecten naar onze website: www.houtindegww.nl.

Uniek initiatief: SHR onderzocht
houtkwaliteit in Friese jachthaven
 
Op 17 september 2020 heeft Stichting Hout Research (SHR) in opdracht
van Stichting Probos een inspectie uitgevoerd om de kwaliteit te
beoordelen van de verschillende houtsoorten die zijn gebruikt bij de
inrichting van jachthaven ‘De Drijfveer’ in Akkrum. Als onderdeel van een
Probos project over de toepassing van minder bekende Surinaamse
houtsoorten, waarvan een aantal ook in ‘De Drijfveer’ is gebruikt, hebben
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SHR en Probos deze inspectie uitgevoerd waarvan het rapport nu
beschikbaar is.

Rapport 'data aantoonbare duurzame
secundaire tropische houtproducten'
gepubliceerd

 
Uit dit nieuwe rapport blijkt dat ongeveer 33% van het secundaire
tropische hout wat geimporteerd is naar de EU27 + UK is “exposed to
certification” is. Als we in Europa gaan voor 100% duurzame secundaire
tropisch houten producten, kunnen we een grote impact op de tropische
bossen hebben én op het klimaat. Dan zou 1,3 miljoen hectare bos positief
beïnvloed worden. Wanneer ook 100% van de import van tropisch houten
primaire producten aantoonbaar duurzaam zou zijn, zou een totaal van 18
miljoen hectare bos positief beïnvloed worden. En zou de CO2-uitstoot
met minstens 110 miljoen ton verminderen.

Voorbeeldproject | De Blauwe Loper

In opdracht van gemeente Oldambt, provincie Groningen en Blauwestad
en in samenwerking met Strukton Civiel, Oosterhof Holman en Wijma
Kampen B.V. wordt de langste fietsbrug van Europa gerealiseerd. De brug
‘De Blauwe Loper’ wordt met een lengte van 800 meter een trendsetter in
zijn soort, ook op het gebied van circulair en bio-based bouwen.
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Voorbeeldproject | Zwevende vlonders langs
Zuid-Willemsvaart

In Den Bosch is langs de Zuid-Willemsvaart een vlonderpad voor
voetgangers aangelegd. Door de vlonders inspringend met situeren
konden de bestaande bomen blijven staan. De vlonders zijn zwevend, de
boomwortels kunnen eronder gewoon doorgroeien. Daarnaast geven de
terugspringende gedeeltes een speels karakter aan de vlonder van totaal
bijna 400 meter lang.

Lees meer

https://www.houtindegww.nl/project/zwevende-vlonders-langs-zuid-willemsvaart/


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, 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-,

https://www.linkedin.com/company/18026911
mailto:helpdesk@houtindegww.nl
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weg- en waterbouw willen we bijdragen aan een duurzame economie en
maatschappelijk ondernemen bevorderen. 
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