
 

22 september 2014 

PERSCOMMUNIQUE 

 

European Wood Action Days beklemtonen het belang van de houtindustrie     
in Europa 

 
Wood Box toont eindeloze bouwmogelijkheden met hout in steden  

 

 
Van 22 tot en met 26 september 2014 kan je in de Europese Wijk in Brussel ( Luxemburgplein) terecht 
voor een bezoek aan de ‘Wood Box’, een houten container die symbool staat voor de eindeloze 
bouwmogelijkheden met hout in een stedelijke omgeving. Tegelijkertijd vinden de ‘European Wood 
Action Days’ plaats, een initiatief van de Europese houtfederaties CEI-Bois (Europese confederatie van 
de houtindustrie), EPF (houten plaatmateriaal) en EOS (zagerijen), om het belang van de Europese 
houtindustrie voor de toekomst van Europa te beklemtonen. 
 
De Europese houtindustrie: Wood for Growth 
De houtindustrie is de vijfde grootste verwerkende industrie binnen de EU. De Europese 
houtindustrie heeft een omzet van 218 miljard euro en stelt meer dan 2,1 miljoen mensen tewerk. 
Om het belang van de Europese houtindustrie en de rol die deze kan betekenen voor de toekomst 
van Europa te beklemtonen bij de Europese beslissingsnemers, worden door de Europese 
houtfederaties de ‘European Wood Action Days’ georganiseerd. Tijdens deze actiedagen worden in 
het Europees Parlement verschillende conferenties georganiseerd en zal een manifesto met de 
voornaamste aandachtspunten uit de Europese houtsector voor de komende 5 jaar ter 
ondertekening worden voorgelegd aan de leden van het Europees Parlement. 
 
Het economisch belang van de houtindustrie voor Europa valt niet te onderschatten. Zo zou een 
jaarlijkse toename van de industriële verwerking van hout met 4% tot 2,35 miljard euro extra per jaar 
kunnen betekenen voor de Europese economie en zou dit  toelaten om 80.000 nieuwe jobs te 
creëren. Bovendien speelt de houtsector een belangrijke rol in het tegengaan van de 
klimaatverandering. 1 m³ hout slaat namelijk 1 ton CO² op en hoe langer het hout wordt gebruikt, 
hergebruikt en gerecycleerd, hoe langer de koolstof opgeslagen blijft in het hout. 
 
De Wood Box: Wood Building the Future 
De Wood Box is een houten container die door het Oostenrijkse ProHolz (Oostenrijkse 
promotieorganisatie voor hout) ingezet wordt als promotiemiddel voor de sector en die tegelijkertijd 
dienst doet als tentoonstellingsruimte. Binnenin vindt men allerlei informatie over houtgebruik in de 
bouw, en meer bepaald over houtgebruik in een stedelijke omgeving. Hout is ontegensprekelijk hét 
bouwmateriaal van de toekomst met zijn technologische en architecturale mogelijkheden, die 
bovendien milieuvriendelijk en energie-efficiënt zijn en perfect geschikt voor nieuwbouw én 
renovatie. De Wood Box begon zijn roadshow in Milaan en maakte reeds tussenstops in Ljubljana, 
Bratislava en Klagenfurt. De Wood Box staat nog tot en met 26 september op het Luxemburgplein in 
Brussel en is gratis te bezoeken. 
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Voor meer informatie: 
 
Nationale Federatie der Zagerijen 
François Ruchenne 
T: 02 219 27 43 
E: f.ruchenne@houtinfobois.be  
 
Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel  
Bart De Turck 
T: 02 218 18 89 
E: deturck@uea.be of info@houtimportbois.be 
 
Nationale Unie Houtsector 
François De Meersman 
T: 02 229 32 60 
E : fdm@unebo.be 
 
Fedustria, Belgische Federatie van de Textiel-, Hout- en Meubelindustrie 
Filip De Jaeger 
T : 02 528 58 61 
E : filip.dejaeger@fedustria.be 

 
De Wood Box bevindt zich op het Luxemburgplein in Brussel en is gratis te bezoeken van 22 tot en met 26 
september 2014 (dagelijks open van 10u tot 20u, behalve op vrijdag 26 september van 10u tot 17u).  
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