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 ___________________________________________________________________________  

Centrum Hout opent het Hout-café  
 

Almere, 23 januari 2014 - Laat u informeren en inspireren en combineer het nuttige met het 

aangename. Centrum Hout opent in 2014 het Hout-café. Iedere maand wordt een actueel thema 

belicht voor (medewerkers van) bedrijven in de houtsector. Op het programma staan korte en 

krachtige presentaties van experts uit het werkveld. Ook is er gelegenheid voor het stellen van 

vragen en discussie. Na het informatieve gedeelte kunt u onder het genot van een hapje en drankje 

bijpraten met vakgenoten.  

 
Iedere maand wordt in het Hout-café een actueel thema belicht. Doel is de houtsector te informeren 
over nieuwe ontwikkelingen, te inspireren en nieuwe inzichten te bieden. Theorie en praktijk komen 
samen in het Hout-café.  De thema’s voor het eerste half jaar zien er als volgt uit. Kijk op 
www.centrum-hout.nl voor meer informatie. 
 

Datum  Thema Onderwerpen 

Dinsdag 
11 februari 

Constructiehout Voorschrijven, verkopen en toepassen van 
constructiehout (o.a. CE-markering, 
prestatieverklaring) 

Donderdag  
13 maart 

Hout in buitentoepassingen Gevelbekleding, loopdekken en galerijen; 
aandachtspunten  bij ontwerp en verkoop. 

Donderdag 
24 april  

Hout en brand Brandeisen: regelgeving en praktijk (o.a. 
bouwbesluit, brandklassen)  

Donderdag 
22 mei 

Productontwikkeling en innovatie Innovatie in de houtsector; kansen en 
mogelijkheden, programma’s en subsidies. 

Dinsdag 
10 juni  

Milieuaspecten van hout LCA’s, EPD’s, BREEam, CO2-prestatielader en 
duurzaam aanbesteden: de laatste 
ontwikkelingen 

 
Het Hout-café opent haar deuren om 15.30 uur en vindt plaats op de bovenverdieping van de VVNH 
in Almere (westeinde 6, Almere-buiten). Na een kop koffie of thee start om 16.00 uur het 
informatieve programma. Rond 17.30 uur ronden we af en kunt u bijpraten met vakgenoten onder 
het genot van een hapje en drankje. Het Hout-café is goed bereikbaar met de trein (5 minuten lopen 
vanaf station Almere-buiten). Ook is er volop parkeergelegenheid bij de deur. De bijeenkomsten zijn 
gratis, maar in verband met de organisatie vragen we u om zich aan te melden via info@centrum-
hout.nl. Aanmelden kan tot 2 dagen voor de bijeenkomst.   
 
Graag tot ziens in het Hout-café! 

 

Voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor meer informatie over het Hout-café kunt u terecht op www.centrum-hout.nl of contact 
opnemen met Olav Pouw via 036 5329821, o.pouw@centrum-hout.nl  
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