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Prijswinnaars Timmerdorpen regio Noord!
Dit jaar hebben de bestaande Timmer-

dorpen in het noorden voor het eerst 

meegedaan met de Bouw Maakt Het Trofee. 

Deze actie wordt ondersteund door Jong 

Bouwend Nederland. In het Noorden hebben 

5 Timmerdorpen meegedaan met de actie. 

Daarvan hebben 3 Timmerdorpen een 

verslag van hun week ingediend om mee te 

dingen naar de prijs voor de beste 

organisatie en het beste bouwwerk. 

Prijzen
De eerste prijzen, dus zowel voor beste orga-

nisatie als beste bouwwerk zijn gegaan naar de 
‘De Oude Ulo’ uit Leek in Groningen. De 
tweede prijzen gaan naar ‘Bouwdorp de Zand-
bult’ uit Zandeweer in Groningen. En de derde 
naar ‘Kinderspeelweek de Bonkhorn’ uit Lop-
persum in Groningen.  

Organisatie
Vooral de organisatoren van de eerste prijs 

hebben erg hun best gedaan op de inzending en 

hebben een zeer uitgebeid verslag gemaakt en 
hebben zelfs een dvd bijgevoegd. Hierdoor was 
heel makkelijk te zien welk bouwwerk de 
mooiste was en hoe de organisatie in elkaar zat. 
De tweede prijswinnaars hebben ook erg hun 
best gedaan en veel foto’s bijgevoegd, maar 
helaas geen informatie over de organisatie en 
het mooiste bouwwerk. De winnaars van de 
derde prijs zijn ook erg creatief geweest, zij 
hebben een soort kijkdoos van allemaal foto’s 
in elkaar gezet. 

De bekendmaking van de prijswinnaars en 

de uitreiking van de prijzen heeft plaatsgevon-
den tijdens de najaarsvergadering van Jong 
Bouwend Nederland regio Noord op 1 oktober 
in het Groninger Museum. 

Het was een leuke en interessante middag, 
waarbij de prijswinnaars van de mooiste bouw-
werken werden ontvangen met (kinder)cham-
pagne en gebak, met daarna een rondleiding 
door het museum. •
 

Nadere info bij Paulien Homan p.homan@

bouwendnederland.nl/050-524 04 14.

‘Kijken bij Collega’ excursie
Op 29 september heeft de eerste Kijken bij 

Collega excursie plaatsgevonden. Plaats van 

handeling was het hoofdkantoor van het 

WNF in Zeist. Onder leiding van 

FSC-gecertificeerd bouwbedrijf Van Zoelen 

werd een groep geïnteresseerde aannemers 

door dit, op het vlak van duurzaamheid 

baanbrekende en prijswinnende gebouw, 

rondgeleid. Doel van de Kijken bij Collega 

excursies is bouwbedrijven te informeren 

over nut- en noodzaak van CoC-certificering.

CoC-certificering
Door het bos en alle bedrijven in de handels-

keten, de Chain of Custody (CoC), te certifice-
ren, krijgen eindgebruikers van houten pro-
ducten de garantie dat het toegepaste hout ook 
daadwerkelijk afkomstig is uit een goed 
beheerd bos. Aannemers zijn ook onderdeel 
van deze keten, wat betekent dat alleen CoC 
gecertificeerde bouwbedrijven ook daadwer-
kelijk mogen claimen duurzaam geproduceerd 
hout te hebben toegepast.

Duurzaam inkopen 
Stichting Probos informeerde de aanwezi-

gen over het duurzaam inkoopbeleid van de 
overheid met betrekking tot houten producten. 
Vanaf 1 januari 2010 gaat de Rijksoverheid 
100% duurzaam inkopen. Andere overheden 
hebben vergelijkbare doelen gesteld. Voor hout 

De Kijken bij Collega excursies maken 
deel uit van het project ‘Timmer de 
keten dicht’ waarin samen met Bou-
wend Nederland bouwbedrijven worden 
voorgelicht over het belang van CoC 
certificering, wat het in de praktijk bete-
kent en welke kansen het biedt. 
(zie ook: www.probos.nl/
timmerdeketendicht)

betekent dit dat het gecertificeerd moet zijn 
volgens één van de certificeringssystemen die 
de Inkoopcommissie Duurzaam Hout (TPAC) 
heeft goedgekeurd. Op dit moment zijn dat: 
FSC generiek, PEFC Duitsland, PEFC Finland 
en PEFC Zweden. De bouw kan zich opmaken 
voor een stijgende vraag naar gecertificeerd 
hout.  

Bij het uitkomen van deze editie heeft ook de 
tweede Kijken bij Collega al plaatsgevonden. 
Op 20 oktober werd op uitnodiging van BAM 
Utiliteitsbouw een bezoek gebracht aan de 
bouwplaats van het Stadskantoor Leyweg in 
Den Haag. Voor nader informatie: www.pro-
bos.nl/timmerdeketendicht. Hier is tevens 
meer informatie over CoC-certificering te vin-
den. •
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