
Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum op het gebied van productie en toepassing 

van duurzame grondstoffen voor een gezond leefmilieu. 

 

Jaarverslag Stichting Robinia 2014 

 

Inleiding 

In 2014 zijn activiteiten ingezet om de contunuïteit van de Stichting Robinia 

te behouden. De focus ligt op de bos en hout activiteiten. De activiteiten 

met betrekking tot de eind toepassingen in de bouw zijn ondergebracht bij 

de tevens op de Veerstraat 122 gehuisveste Stichting Agrodome. 

 

Werkzaamheden 

De Stichting Robinia heeft zich ook in 2014 gericht op het beter gebruik 

maken van Europees hout. Wij zien op dit vlak dat al veel ‘gangbare’ 

instanties en organisaties zich deze denkwijze eigen hebben gemaakt. 

Hiermee is een deel van de boodschap en doelstelling van Stichting Robinia 

bereikt. Uit reacties vanuit de doelgroepen (professionals en consumenten) 

blijkt echter dat er nog wel gaten zitten in de houtketen. Met name het 

werken aan lokale houtketens en toepassing van Europees hout in plaats 

van hout van elders zijn onderdelen waar nog werk te doen is. 

 

Bij de invulling van de doelstelling zijn de ondertstaande projecten in 2014 

uitgevoerd en/of gecontinueerd. 

. 

 Flevohout  

In opdracht van de Stichting Flevolandschap is een beheerplan 

opgesteld. Het beheerplan is in de zomer van 2014 definitief 

gemaakt. In het beheerplan o.a. bijzondere aandacht voor de 

voorlichtingsrol en de bijzondere beplantingen in Flevohout. 

Verdere activiteiten hieromtrent zullen in 2015 vorm krijgen. 

 Aczester Puzsta, Dannenberg 

Deze bossen ontwikkelen zich verder en leveren steeds meer 

informatie op over de mogelijkheden van bosaanleg op 

landbouwgronden. Er zijn diverse contact momenten geweest met 

de eigenaren en bezoekers van deze terreinen. In 2014 was er geen 

reden om de terreinen daadwerkelijk te bezoeken vanuit Nederland. 

 Het gebouw Agrodôme 

De samenwerking met Stichting Agrodome, de medegebruiker van 

het gebouw is voortgezet, Hiermee kunnen wij ook het sterk 

gegroeide netwerk van Agrodome bereiken. Met name de biobased 

bouw activiteiten en deelnemers van de  projecten van Agrodome 

passen goed bij de Robinia activiteiten. Informatie over houtgebruik 

in de buitenruimte en in de bouw. Tevens kantoorlocatie voor 

ontvangst bezoek. De buitenruimte is verder ingericht, waarin naast 

de hekwerken, beschoeiingen de schuurtjes met injheems hout een 

mooi praktijk voorbeeld vormen van toepassingen van inheems en 



europees hout. Er zijn diverse groepen ontvangen particulieren en 

onderwijs 

 Onderzoek (monitoring en vraagbeantwoording hout) 

Een aantal vaste particuliere onderzoeksobjecten zijn bezocht en 

gemonitord. Tevens zijn er beheeradviezen gegeven aan de 

eigenaren. 

 Informatie via sociale media 

Er is gewerkt aan een nieuwe website vanwege de verschuiving naar 

digitale informatievoorziening. De website is in de lucht en wordt 

deels met neiuwe informatie gevuld, waarbij gekeken is naar de 

actualiteit van de al bestaande informatie. Dit is een continue 

proces. Verder is de twitteraccount actief in de lucht met informatie 

over houtzaken wereldwijd. 

 Informatiepunt 

Zowel telefonisch als via de e-mail zijn de vragen die er wekelijks 

binnen komen opgepakt en behandeld. Het betreft veelal vragen 

over verkrijgbaarheid van Europees hout, met accent op Robinia, 

toepassingsmogelijkheden en vragen over bosaanleg. 

 Verkoop 

In 2014 is overgegaan op digitale verstreking, in principe kosteloos. 

Tenzij het zeer specifieke vragen betreft. 

 Deelname exposities 

Stichting Robinia heeft deelhenomen aan de exposities van het 

europese project CAP’EM in Gelderland en bij ICDuBo. De stand bij 

VIBA EXPO in Den Bosch  is gehandhaafd. Hiermee worden hout en 

houtproducten getoond en uitleg gegeven over de juiste toepassing 

van de verschillende houtsoorten. 

 

 

Organisatie 

De huidige opzet is dat de Stichting Robinia fungeert als 

vrijwiligersorganisatie. Er zijn geen mensen in dienst. In de praktijk 

fungeert het bestuur op afstand en wordt het dagelijkse werk 

gecoordineerd door de secretaris. 

Indien er werkzaamheden worden verricht gebeurd dit op vrijwillige 

basis of indien er inkomsten uit vooortvloeien worden externe 

partijen hiervoor ingehuurd op projectbasis. 

Voor de vrijwillige inzet maken wij gebruik van het netwerk van oud-

medewerkers en derden.  

In 2014 was hierin geen verandering.  

 

 

 



Financiën (zie aparte verslaglegging) 

 

Inkomsten 

De inkomsten bestonden in 2014 uit: 

 Donaties (particulieren) 

 Sponsoring (bedrijven) 

 Verhuur en ontvangsten met lezing (locatie Agrodôme) 

 Projectgelden  

 

Uitgaven 

De Uitgaven bestonden in 2014 uit: 

 Informatiemiddelen (website) 

 Kantoorkosten (post, telefoon, huur etc.) 

 Onderhoud en inrichting tuin en gebouw 

 Abonnementen, pr-extern 

 Deelname exposities VIBA, ICDuBo, CAP’EM 

 Administratie, bank 

 

Vooruitblik 

In de komende jaren zal de Stichting Robinia bekijken in hoeverre 

een verdergaande samenwerking met andere organisaties en 

instellingen meer voor de hand komt te liggen. Dit om efficienter met 

middelen om te kunnen gaan en het bereik te vergroten. 

De bosprojecten blijven zoals het er nu uitziet beschikbaar als 

praktijkvoorbeelden, waar activiteiten aan gekoppeld kunnen gaan 

worden. 

Daarnaast zal in 2015 gekeken worden naar het donateursbeleid. Het 

aantal donateurs loopt terug, dit is een algemene trend, maar zij 

vormen een belangrijke pijler voor de toekomst van Stichting 

Robinia. 

 

 

De secretaris, Wageningen, maart 2015 


