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Jonge architecten uit de hele wereld creëren oplossingen voor 
verstedelijking in de wedstrijd “City Above the City” 

 

De wedstrijd die georganiseerd wordt door Metsä Wood heeft architecten over de hele wereld 

geïnspireerd tot het ontwikkelen van houten uitbreidingen  voor bestaande stadscentra. 

Inzendingen uit 40 landen  brachten oplossingen in constructief hout om de uitdagingen van 

de verstedelijking in te vullen. De winnende ontwerpen werden gemaakt voor de steden New 

York, Shanghai en Tampere, Finland. 

Architecten afkomstig uit 40 landen creëerden hun plan B voor verstedelijking door gebruik te maken 

van hout (Kerto® LVL – gelamineerd fineerhout) als belangrijkste materiaal. De opdracht bestond uit 

het ontwerpen van een houten uitbreiding van een bestaand gebouw in de stad. Er werden ontwerpen 

ingezonden voor 69 steden over de hele wereld, inclusief Sidney, Shanghai, New York, Berlijn, Parijs 

en Londen. De wedstrijd werd georganiseerd door Metsä Wood. 

“Bouwwerken moeten duurzamer worden en steden moeten leefbaar blijven. Ik ben blij dat zoveel 

architecten, en vooral de jongeren generatie, deze mening deelt,” zegt Michael Green van MGA 

architects, voorzitter van de jury. “De inzendingen waren innovatief en leverden een meerwaarde aan 

zowel het gebouw als de gemeenschap.” 

“De ontwerpen waren realistisch en toonden aan dat het idee voor het gebruik van LVL als 

bouwmateriaal goed begrepen was,” zegt Professor Stefan Winter, voorzitter van de faculteit 

Houtbouw en Bouwtechniek aan de Technische Universiteit van München. “Door zijn lage gewicht en 

snelle bouwtijd is Kerto LVL een ideaal materiaal om te gebruiken voor deze uitdaging.” 

“Het bouwen van houten uitbreidingen aan bestaande gebouwen kan een belangrijke oplossing 

betekenen voor verstedelijking. In plaats van gebouwen te vernietigen, zouden we ze juist kunnen 

versterken,” zegt Mike Kane, architect en hoofddocent aan de London South Bank Universiteit. Deze 

wedstrijd zou moeten gezien worden als een katalysator voor toekomstige discussies over de 

ontwikkeling van duurzame en vooruitstrevende steden wereldwijd.” 

Winnaars uit verschillende delen van de wereld 

“Verstedelijking heeft de interesse in het bouwen met hout verhoogd. Het potentieel voor houten 

uitbreidingen is groot – meer dan 100 miljoen vierkante meter, alleen al in Duitsland,” zegt Mikko 

Saavalainen, SVP  Business Development van Metsä Wood. 

In twee categorieën zijn er prijzen te winnen: oplossingen op kleine schaal en oplossingen op grote 

schaal. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt EUR 35.000. 
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Winnaars van de eerste prijs in de categorie oplossingen op kleine schaal waren Nile Greenberg 

(VS) met zijn ontwerp voor New York en Alma Studio (Spanje) met hun ontwerp voor Shanghai. De 

tweede plaats was voor Superspace (Turkije) met een ontwerp voor Istanbul en Sigurd Larsen 

Design & Architecture (Duitsland) met een ontwerp voor Berlijn. 

Winnaars van de eerste prijs in de categorie voor oplossingen op grote schaal waren Lisa 

Voigtländer (Duitsland) en SungBok Song (Korea) met hun ontwerp voor Tampere, Finland. De 

tweede plaats was voor Basis Architects (Australië) met een ontwerp voor Perth, L Arkkitehdit 

(Finland) met een ontwerp voor Helsinki, Giuseppe De Marinis Gallo en Gianluca Gnisci (Italië) 

met een ontwerp voor New York en Kim Min Jae Archtitects (Hong Kong) met een ontwerp voor 

Hong Kong. 

Bekijk de volledige werken op: planb.metsawood.com 

Videos/Foto’s: http://databank.metsagroup.com/l/QXN_pcPcgdjH 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood 
henni.rousu@metsagroup.com 
mobiele telefoon: +358 (0) 40 5548388 
 
Christine Kraft, Cohn&Wolfe 
christine.kraft@cohnwolfe.nl 
t. +31 20 676 8666 
 
 
Metsä Wood biedt uitstekende en milieuvriendelijke houtproducten voor de bouwsector, 
industrie en distributiepartners. Wij fabriceren producten van Scandinavisch hout, een 
duurzame grondstof van topkwaliteit. Onze verkoop in 2015 bedroeg € 0,9 miljard en we 
hebben zo'n 2.000 mensen in dienst. Metsä Wood maakt deel uit van de Metsä Group. 
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