
 
 

 

 

 

 

Slotbericht, juni 2018 

Recordaantal bezoekers voor de 
15de editie Carrefour International du Bois 2018 

 
De 15de editie van de Carrefour International du Bois vond plaats van 30 t/m 1 juni jl. en werd bezocht 
door 11.500 bezoekers, een nieuw recordaantal en een stijging van 10% vergeleken bij de vorige 
beurseditie in 2016! Ook het aantal Nederlandse bezoekers is flink gegroeid, waarmee ons land nu op 
de derde positie van alle bezoekerslanden staat!  
 
“De vakbeurs heeft alle verwachtingen waargemaakt in 2018 en vormt een sterke indicator voor de 
sector. De organisatoren Port de Nantes en Atlanbois zijn uiterst tevreden met de resultaten”, 
bevestigt algemeen beursmanager Géraldine Poirier. Meer dan ooit tevoren vormde de Carrefour 
International du Bois hét toonaangevende Europese trefpunt voor alle professionals uit de 
houtindustrie. “Voor het eerst waren er ook Amerikaanse bezoekers aanwezig, hiermee wordt het 
internationale bereik van de vakbeurs opnieuw onderstreept”, verklaart Pierre Piveteau, voorzitter 
van de Carrefour International du Bois.  
 

De houtsector ontwikkelt zich snel, concurrentievermogen blijft matig 

De vooruitzichten voor houtsector zijn gunstig, het herstel van de afgelopen 2 jaren zet door. “We 
constateren een toename van 10% van de bouwvergunningen”, zegt Eric Toppan van France Bois Fôret. 
“De prijs van gezaagd hout stijgt sinds 4 jaren en we bereiken hoge prijzen. Ondanks de positieve 
vooruitzichten moeten we niet vergeten dat het een gevoelige markt betreft”, voegt Pierre Piveteau toe. 
Hij betreurt een gebrek aan concurrentievermogen in verband met hoge heffingen. “Zonder deze 
heffingen zouden we even concurrerend zijn als Duitse professionals”.  
 

Hout, een inspiratiebron 

De positieve dynamiek is een sterk signaal voor de houtsector die de afgelopen jaren snelle 
ontwikkelingen doormaakt, met een steeds belangrijkere rol in grote gebouwen. Innovatief, ecologisch, 
sensitief, onbeperkt hernieuwbaar, bron van oneindige inspiratie voor bouw of renovatie, hout is een 
belangrijk onderdeel van de Franse economie, een centrale as die inspeelt op ecologische uitdagingen 
en van onvergelijkbare toegevoegde waarde  bij de uitvoering. “De Carrefour International du Bois biedt 
bedrijven ook de mogelijkheid om nieuwe producten, nieuwe collecties of trends te introduceren”, 
benadrukt Pascaline Gorrée van Bourdaud, die tijdens de vakbeurs hun nieuwe console presenteert. 
Marie-Luce Graton, van Solfi2A, merkt op dat hout vele kanten heeft en er vele markten te verkennen 
zijn. Steeds meer innoverende technologieën worden op hout toegepast en bieden talloze 
mogelijkheden aan houtbewerkers. 

 

Internationaal bereik  

Tijdens de afgelopen beurseditie was ruim 29% van de bezoekers afkomstig van buiten Frankrijk. Alle 
internationale bezoekers waardeerden de kwaliteit van het gepresenteerde aanbod, het hoge niveau 
van de conferenties en de gelegenheid voor business en ontmoetingen. De ruim opgezette 



 
 

beursindeling bood ruimte aan creativiteit waar de exposanten goed gebruik van hebben gemaakt. Hout 
is een gemakkelijk en rustgevend materiaal en op de Carrrefour International du Bois 2018 heerste dan 
ook een aangename sfeer, bruisend van uitwisselingen en bevorderlijk voor zakelijke beslissingen. 
 

Hoogtepunten van de Carrefour International du Bois 2018 

 

Kerncijfers Carrefour International du Bois 2018 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De volgende editie van de Carrefour International du Bois vindt plaats van 27 t/m 29 mei 2020!  

 
 
 

 
     Noot voor de redactie: 

De Carrefour International du Bois wordt in Nederland vertegenwoordigd door Promosalons Nederland.  
Voor meer (pers) informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020,  

e-mail info@promosalons.nl. Contactpersonen: Coen Rosdorff en Marjolein Rienderhoff.  
In de rubriek www.timbershow.com/presse/ kunt u terecht voor het downloaden van laatste persberichten en foto’s. 

 

De regionale prijzen voor houtconstructies 
 
Op woensdag 30 mei beloonde de jury 8 toonaan-
gevende constructies in de regio Pays de la Loire: 
 
> Le pavillon d’accueil de la scierie (49) 
> Le refuge de l’arche (53) 
> Salle à tracer (44) 
> Miscanthus (44) 
> Maison MTH (44) 
> Le Guérendais (44) 
> Atrium #1 Metronomy Park (44) 
> Vermelding van de jury voor Micr’home (44) 
 

De 1ste Innovatieprijzen 
 
Op vrijdag 1 juni kende de jury 6 prijzen toe  
aan de volgende bedrijven:  
 

➢ Blokiwood – Timber structure BLOKIWOOD 

➢ Silverwood - WOODALISA 

➢ Piveteaubois – CLT panels HEXAPLI 

➢ Silvadec – Recycling program ECO-BOX 

➢ Cadwork – Program for collaborative work 

TEAM 

➢ Scidus – Double bent shell 

 

11.500 vakbezoekers,   5 expositiehallen 
10% meer vergeleken bij 2016  Bijna 20.000 m² standoppervlakte 
29% internationaal   85 vertegenwoordigde landen 
 

Bezoekerslanden top 11 (buiten Frankrijk) 

1. België  5. Portugal   9. Zwitserland 
2. Spanje  6. Verenigd Koninkrijk  10. U.S.A. 
3. Nederland  7. Brazilië   11. Marokko 
4. Italië   8. Duitsland 
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