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De initiatiefnemers
Het Hout Expo Centrum is een initiatief van OMALA, de gebiedsontwikkelaar van Airport Garden City: een gebied van
660 hectare tussen Amsterdam-Lelystad Airport en de A6. OMALA is opgericht door de gemeenten Almere, Lelystad en de
provincie Flevoland.

Aansluitend aan Lelystad Airport ontwikkelt OMALA een hoogwaardig bedrijventerrein met een prominente plaats voor
innovatieve bedrijvigheid, grootschalige leisure en duurzame technologie.

Het Hout Expo Centrum is een onderdeel van deze gebiedsontwikkeling en wordt ontwikkeld door
HD | Advies, ontwikkeling en realisatie.
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Waarom?
“De promotie houtbouw vraagt om bundeling krachten in de branche” // “Aandacht kan verdere doorbraak voor hout als
bouwmateriaal betekenen” // “Het grootste loofhoutbos in West Europa is te vinden in de Flevopolder...” // ”Het
naastgelegen bos Flevohout, voorbeeldbos voor houtteelt voor duurzaam gebruik als bouwmateriaal...” // Flevoland
is binnen NL één van de grote productiegebieden van hout, met een hoge groeisnelheid en -kwaliteit”// “Megaprojecten
als Floriade 2022 en Airport Garden City kunnen een enorme stimulans betekenen voor hout: maken we hier het eerste
houten vliegveld van Europa?” // “De toenemende aandacht voor de circulaire economie...”
Redenen volop om met de gehele keten uit de houtbranche te bekijken welke kansen en mogelijkheden er zijn met betrekking
tot het creëren van een gezamenlijk Hout Expo Centrum. Het doel van het centrum is onder andere om samen innovaties
in de branche, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de prachtige toepassingen van hout te tonen en stimuleren.
Daarnaast is het een platform voor ontmoeting, kennisdeling en het creëen van nieuwe kansen en mogelijkheden.
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Waar?
Flevoland gaat verder waar anderen stoppen. Veel ondernemers voelen zich thuis in ‘het pioniersklimaat’ van deze jonge
provincie. In de loop der jaren hebben daarom veel aansprekende bedrijven zich hier gevestigd. Voor de komende jaren
staat de omgeving van Airport Garden City in het teken van verdere groei: de groei van Almere, de groei van Lelystad en de
groei van Lelystad Airport. Daarom investeren gemeenten, provincie en Rijk veel in de infrastructuur in het gebied. Bovendien biedt Airport Garden City een uitstekend ontsloten vestigingslocatie aan de rand van de Randstad. Met de komst van
Lelystad Airport, dat vanaf 2018 jaarlijks miljoenen passagiers zal gaan bedienen - wordt Airport Garden City een centrum
van bedrijvigheid, innovatie en ontwikkeling. State-of-the-art ontwerpen en bouwen met hout kan hier een belangrijk en
zichtbaar onderdeel zijn.
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Wie?
Bent u... Boomkweker? Producent? Houtzager? Leverancier? Ondernemer? Ontwerper? Ontwikkelaar?
Groothandelaar? Meubelmaker? Opleider? Houtbewerker? Fabrikant? Architect? Kunstenaar?
Op welke manier u ook werkt met hout, iedereen is welkom om mee te denken. Wij zoeken pioniers voor het nieuw te
ontwikkelen Hout Expo Centrum in Airport Garden City, dé nationale proeftuin voor innovatieve, duurzame
gebiedsontwikkeling. We willen met dit expo centrum de hele keten zichtbaar maken:
van boomkweker tot kozijnenproducent of architect.
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Wat?
Voor de invulling van het centrum denken wij aan een mix van functies ten gunste van de meewerkende partijen:
Kennis uitwisselen ● Voorlichten ● Opleiden
Ontmoeten ● Netwerken ● Bijeenkomen
Inspireren ● Tentoonstellen ● (Flex) Werken
Verkoop ● Productinformatie ● Communciatie & PR
Branche ● Bedrijven ● Betrokkenen ● Consumenten

Wanneer?
In 2014 willen we voldoende partijen bij elkaar halen om in 2015 en 2016 te komen tot de realisatie van het eerste Hout
Expo Centrum van Nederland, waar vakman en consument een totaaloverzicht krijgen van de mogelijkheden
en voordelen van hout.
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Initiatieffase
OMALA en HD hebben tijdens
de initiatieffase een aantal uitgangspunten ontwikkeld:
startconcept, locatie, verbinding
met Flevoland.
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Verkenningsfase
In deze fase brengen we
geïnteresseerde partijen bij
elkaar om gezamenlijk verder		
richting te geen aan de gewenste invulling. Vervolgens gaan
we op basis van de ver-		
zamelde ideeën en wensen een
aanpak en concept ontwikkelen.

Conceptfase
Gedurende deze fase wordt
op basis van de uitkomsten van
de verkenning het concept verder uitgewerkt. Hierin worden
ook de benodigde huisvesting
en de financiële haalbaarheid
meegenomen.
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Samenwerking
Tijdens deze vervolgstap wordt
gekeken hoe de verdere samenwerking er uit gaat zien. Wie
gaat meewerken, meeontwik-		
kelen, investeren of wie gaat 		
welk deel gebruiken? Wie stelt
wellicht materialen beschikbaar?
Oftewel, wie neemt welke rol in?
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Realisatiefase
Nadat het concept en het project
financieel en markttechnisch
haalbaar zijn gebleken, 		
wordt het centrum gerealiseerd.

Showcase voor hout
Het Hout Expo Centrum wordt uiteraard in hout
gebouwd, als toonaangevend voorbeeldproject.
Het omliggende terrein zal worden ontwikkeld
als showcase voor houtproductie en -verwerking.
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Contactinformatie
HD Projectrealisatie B.V.
Jan Leentvaarlaan 30
3065 DC ROTTERDAM
Contactpersoon: Lenard Buteijn
l.buteijn@hdgroep.nl
06 21 82 35 00 / 010 414 86 67
www.overhd.nl
Wat u ook kiest,
HD ontzorgt u graag.
HD | volledig in vastgoed.

