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Metsä Wood lanceert ‘Open Source Wood’ 
Een open innovatieproject voor de versnelling van groei binnen de grootschalige 
houtbouw. 
 
Het Open Source Wood-initiatief van Metsä Wood is een oproep aan architecten, ontwerpers 
en engineers om hun krachten te bundelen, innovatie te delen en kennis uit te wisselen over 
grootschalige, modulaire houtbouw. Door het creëren van een open innovatieplatform rond 
modulaire houtbouw wil Metsä Wood de lokale houtbouwsector verbinden met wereldwijde 
kennis om samenwerking en groei te faciliteren. 
 
De bouwsector wordt tegenwoordig gedomineerd door twee materialen: staal en beton. Slechts een 
fractie (5-10%) van de stedenbouw wereldwijd past hout toe, wat gedeeltelijk te wijten is aan het 
gefragmenteerde en lokale karakter van de sector. Hout is echter een optimale keuze voor 
stedenbouw omdat er sneller mee gebouwd kan worden. Het lage gewicht resulteert in voordeligere 
constructies en hout is het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal ter voorkoming van 
klimaatverandering dankzij koolstofopslag. 
 
Metsä Wood’s Executive Vice President, Esa Kaikkonen: “Er wordt onvoldoende kennis gedeeld over 
modulair ontwerpen en bouwen met hout, waardoor houtbouw een niche blijft. Er vindt veel innovatie 
plaats, maar deze is moeilijk te traceren. Daarom komen wij met de oplossing: Open Source Wood. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de branche door open samenwerking aanzienlijk kan groeien.” 
 
Open source ideologie als inspiratiebron 
 
Het project is geïnspireerd op de open source ideologie uit de softwarebranche om innovatie te 
verdiepen en te versnellen, en nieuwe producten sneller op de markt te brengen.  
 
Metsä Wood zet de eerste stap door zijn eigen intellectuele eigendom voor modulaire Kerto® LVL-
houtelementen te delen en deze voor iedereen vrij beschikbaar te maken.  
 
  

http://www.metsawood.com/global/news-media/articles/Pages/carbon-storage.aspx
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Metsä Wood looft geldprijs van € 30.000 uit  
 
Daarnaast beloont Metsä Wood in 2017 innovatie op het gebied van modulair design door 30.000 
euro aan prijzengeld beschikbaar te stellen voor uitzonderlijke ontwerpen, die zijn ingestuurd voor dit 
initiatief, waarbij Kerto LVL is toegepast.  

In 2050 zal ongeveer 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Dit betekent dat er voor 
miljarden mensen woonruimte nodig is. Tegelijkertijd dragen steden voor 70% bij aan de totale 
uitstoot van broeikasgassen en moeten we de klimaatverandering bestrijden. Een manier om de 
klimaatverandering te bestrijden is een duurzamere bouw. Dat is mogelijk als er wereldwijd meer 
wordt gebouwd met hout.  

Eric Karsh, engineer bij Equilibrium Consulting in Vancouver vult aan: “We moeten de manier waarop 
we bouwen fundamenteel herzien. Houttechnologie ontwikkelt zich momenteel zo snel dat 
kennisoverdracht vaak de bottleneck vormt. Diegenen van ons met de expertise in huis, hebben dan 
ook de verantwoordelijkheid om deze te delen. De snelste manier daarvoor is open source, zodat 
kennis en innovatie wereldwijd gedeeld kunnen worden. Daarom lanceert Metsä Wood dit initiatief en 
zet het de eerste stap in het delen van kennis en intellectueel eigendom voor prefab-elementen om 
systematische creativiteit en efficiëntie in de bouw te faciliteren.”  
 
Open Source Wood is een voortzetting van Metsä Wood’s project Plan B, dat in 2015 is gelanceerd 
als een ambitieuze blueprint om de mogelijkheden van de toepassing van hout in stedenbouw te 
verkennen.  
 
Lees meer over Open Source Wood en deelname: www.metsawood.com/opensourcewood 

Doe ook mee. 
 
Contact: opensourcewood@metsagroup.com 
 
Beeldmateriaal: http://databank.metsagroup.com/l/fnnmZpzcR7j- 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood, tel. +358 40 554 8388, 

henni.rousu@metsagroup.com 

 

Bas Meeuwissen, Sales Manager, Metsä Wood, tel: +31 555 3866 10, 
bas.meeuwissen@metsagroup.com 
 
 
www.metsawood.nl 
 
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 2016 bedroeg € 0,5 miljard en we hebben zo'n 1.500 mensen in dienst. 
Metsä Wood maakt deel uit van de Metsä Group. 
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