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Rotterdam Centraal wint Houtarchitectuurprijs 2014
Team CS maakt icoon op het gebied van hedendaagse architectuur menselijk met hout
“Het nieuwe Rotterdam CS is een icoon op het gebied van hedendaagse architectuur waarbij hout
het station, ondanks haar immense schaal, menselijk maakt. Hout is bepalend, zonder dominant te
zijn. De jury was unaniem in haar besluit Rotterdam CS de eerste prijs van de Houtarchitectuurprijs
2014 toe te kennen”. Juryvoorzitter en BNA-directeur Fred Schoorl overhandigde daarom de bokaal
van de Houtarchitectuurprijs ‘de Krul’ aan Team CS, een samenwerkingsverband tussen Benthem
Crouwel Architects, MVSA Meyer, Van Schooten Architecten en West 8. De prijsuitreiking van de
Houtarchitectuurprijs vond plaats tijdens de internationale Houtdag in het Hulstkamp Gebouw te
Rotterdam.
Verder werd ook de Publieksprijs uitgereikt. Het project dat van alle Houtprijs inzendingen de meeste
stemmen kreeg was dit jaar De Karel Doorman te Rotterdam van Ibelings van Tilburg Architecten
(Rotterdam). Dit project kreeg met 532 stemmen, veruit de meeste waardering van het publiek. Ook
werd dit jaar, voor de tweede maal, de Oeuvreprijs toegekend. Haiko Meijer van het Groningse
architectenbureau Onix ontving deze prijs uit handen van de juryvoorzitter.
De Houtarchitectuurprijs is een initiatief van Centrum Hout. De prijs vindt eens in de twee jaar plaats
om bouwprojecten te belonen die de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van hout
optimaal tot hun recht laten komen. In totaal kende de Houtarchitectuurprijs in 2014 tweeënvijftig
inzendingen, www.dehoutprijs.nl. Een divers palet aan inzendingen en een goede afspiegeling van de
praktijk van het bouwen met hout en de veelzijdigheid van hout en houtproducten anno 2014. De
vakjury beoordeelde de inzendingen op projectniveau waarbij werd gekeken naar de esthetische
kwaliteiten van het ontwerp en de algemene bijdrage van het ontwerp aan het imago van hout
binnen de architectuur. De schaal van een project is geen criterium. Daarnaast werden de
inzendingen beoordeeld op vernieuwende aspecten in het ontwerp of andere bijzondere bijdragen
aan houtarchitectuur. Het duurzaamheidsgehalte werd beoordeeld in brede zin waarbij levensduur,
milieubelasting, nauwkeurige detaillering en uitvoering en materiaalselectie per toepassingsgebied
zijn meegenomen.
Naast het winnende ontwerp Rotterdam CS van Team CS werden nog twee prijzen uitgereikt. De
twee prijs werd toegekend aan Ibelings van Tilburg Architecten voor De Karel Doorman. “De Karel
Doorman is een icoon voor Rotterdam, maar tegelijkertijd een voorbeeld van toekomstig bouwen in
Nederlandse binnenstedelijke context”, aldus de jury. De derde prijs werd gewonnen door Verlaan &
Bouwstra Architecten (Vianen) i.s.m. Marx en Steketee Architecten (Eindhoven) met de herbouw en
renovatie van de Elleboogkerk te Amersfoort: “Het inbrengen van een moderne, niet-alledaagse
houten draagconstructie is een geweldige keuze geweest en een karakteristieke toevoeging aan het
bestaande monumentale gebouw”.
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Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Houtprijs is de Oeuvreprijs toegekend. Onix ontving
deze prijs uit handen van Fred Schoorl gezien haar significante bijdrage aan de positionering van hout
in Nederland. “Onix heeft sinds haar oprichting, twintig jaar geleden, onophoudelijk en op krachtige
wijze hout en de toepassingsmogelijkheden van hout geherpositioneerd in de Nederlandse
architectuur en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de acceptatie van hout als modern en
volwaardig bouwmateriaal”, aldus de jury. Onix zond dit jaar het Traphuis te Almelo in, dat door haar
bijzondere architectuur en interieur ook te zien was in de Vrienden#vanhout commercial ‘Echt hout,
da’s toch het mooist’. Het bureau won in 2001 al de Houtarchitectuurprijs met haar Multifunctionele
schuur te Noordlaren, gevolgd door een tweede plaats in 2003 met Ecologische zorgboerderij te
Haren. In 2010 won het samenwerkingsverband Onix Achterbosch Kunstwerkende de
Houtinnovatieprijs met haar houten bruggen te Sneek .
De jury van de Houtarchitectuurprijs in 2014 bestond uit: voorzitter ir. Fred Schoorl (directeur Bond
van Nederlandse Architecten - BNA), prof.dr.ir. Jan Willem van de Kuilen (hoogleraar
Houtconstructies en Houttechnologie Technische Universiteit Delft/Technische Universiteit
München, ir. Tanja Buijs-Vitkova architect (Aiscube) en Hans de Groot (hoofdredacteur Het
Houtblad). Secretaris was ir. Eric D. de Munck (Centrum Hout).
De Houtarchitectuurprijs vormt samen met de Houtinnovatieprijs de Houtprijs. De Houtinnovatieprijs
is ook op de internationale Houtdag uitgereikt.
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