
Materialen met Toekomst: Hout in de GWW 
Samenwerken aan houten bruggen  
Datum: donderdag 17 juni van 09.30 - 11.00 uur 
Locatie: Microsoft Teams 

Beste,  

Hout biedt kansen voor circulaire en duurzame bruggen. Dat bleek wel uit de startbijeenkomst van 
22 april jl. Zoals aangegeven gaan we een aantal verdiepende sessies organiseren. De eerste sessie 
vindt plaats op 17 juni van 09.30 - 11.00 uur en gaat over duurzaamheid van hout en het meten en 
meewegen van circulariteit. We nodigen je van harte uit om hieraan deel te nemen. Wellicht is de 
sessie ook interessant voor een collega. Stuur deze uitnodiging gerust door! 

Programma  
Zoals aangegeven, is het thema 'Duurzaamheid van hout en het meten en meewegen van 
circulariteit’. Een belangrijk thema waar veel vragen over leven. Is hout wel duurzaam? Onder welke 
voorwaarden is bosbouw inderdaad circulair? En hoe kan ik meten of mijn brug in hout inderdaad 
minder milieukosten meebrengt? Wat voor soorten meetmethodes zijn er eigenlijk? 

We hebben drie sprekers die elk op een deelgebied ingaan: 
•    Mark van Benthem (Directeur en senior adviseur bij Probos). Probos is een non-profitorganisatie 
die zich inzet voor duurzaam bosbeheer in Nederland en in het buitenland. De organisatie beschikt 
over veel kennis en data over de status van het bos en hoe duurzaam hout nu echt is. Mark is kritisch 
op de impact van projecten. Is het wel echt duurzaam? 
•    Mantijn van Leeuwen (Directeur bij NIBE). NIBE werkt aan duurzame en circulaire bouw en weet 
alles van levenscyclusanalyses (LCA's). Mantijn kan als geen ander uitleggen hoe belangrijk een LCA 
is en hoe dit kan helpen om tot andere materiaalkeuze te komen.  
•    Tunis Hoekstra (Civiel ingenieur bij Ingenieursbureau Boorsma). Tunis ontwikkelde een TCO-
model voor sluisdeuren. Op deze manier is duidelijk inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van een 
bepaalde materiaalkeuze. Hij legt uit hoe deze methode kan bijdragen aan de materiaalkeuze voor 
houten bruggen. 

Verder gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die zijn opgehaald tijdens de startbijeenkomst 
van 22 april jl.  

Disclaimer: de presentaties worden opgenomen. De discussie/reacties van deelnemers worden eruit 
geknipt en niet gepubliceerd. 

Aanmelden 
Meld je hieronder aan voor de eerste verdiepingssessie op 17 juni. 

AANMELDEN  

Samenwerken aan houten bruggen 
Deze bijeenkomst is de eerste in een serie verdiepingssessies waarin we met elkaar werken aan het 
realiseren van meer houten bruggen. Als je daarover vragen hebt, kun je die altijd stellen. Ook als je al 
ervaring hebt, of kennis kunt delen, horen we het graag. Mail hiervoor naar Zinzi Stasse, 
via zinzi.stasse@debouwcampus.nl. 
 
Graag tot 17 juni! 

Met vriendelijke groeten,   

Zinzi Stasse en Hans van ‘t Land   
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