Jaarverslag Stichting Robinia 2019
Inleiding

In 2019 is vooral gewerkt aan de promotie van hout als eigentijds
materiaal, dat bij uitstek past bij een circulaire, bio-based economie. Het
besef dat dit belangrijk is, na een periode waarin het moeilijk was dit op de
agenda van het Rijk te houden, in 2019 behoorlijk gegroeid. Nu nog
omzetten in concrete projecten.

Werkzaamheden
De Stichting Robinia heeft zich ook in 2019 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 nog steeds 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 continue aandacht voor moet
blijven.
Bij de invulling van de doelstelling zijn de onderstaande projecten in 2019
uitgevoerd en/of gecontinueerd:
.
• Flevohout

•
•

In 2019 is het overleg met Stichting Flevolandschap weer opgepakt,
aangezien het beheerplan uit 2014 aan een bijsteling toe is. Deze
bijstelling zal in 2020 vorm gaan krijgen.
Acsteszér Puzsta,
In 2019 is er geen terein bezoek geweest, wel is er regelmatig
contact met de eigenaar over strategie en beheerzaken.
Samenwerking met Agrodome
De samenwerking met Stichting Agrodome is voorgezet, zij het in een
ander gebouw. Met name de rol van Europees kwaliteitshout in de
bio-based bouw activiteiten zijn opgepakt. Informatie over
houtgebruik in de buitenruimte en in de bouw.

Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum op het gebied van productie en toepassing van
duurzame grondstoffen voor een gezond leefmilieu.

•

•

•

•
•

Onderzoek (monitoring en vraagbeantwoording hout)
Een aantal vaste particuliere onderzoeksobjecten is bezocht en
gemonitord. Tevens zijn er beheeradviezen gegeven aan de
eigenaren.
Informatie via sociale media
De website is up-to-date gehouden. Dit is
een continue proces. Verder is de
twitteraccount actief in de lucht met
informatie over houtzaken in Nederland
maar ook 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. Wij merken
een groeiende belangstelling voor bosaanleg in Europa. Er zijn
echter geen concrete aanplanten uit voort gekomen.
Informatie is verstrekt aan de bouwkundeafdeling van Hogeschool
Avans, ter opneming in hun studieprogramma, over de juiste
toepassing van houtsoorten passend bij de functie. Hout is nog een
onder gewaardeerd materiaal in het bouwonderwijs!
Verkoop
In 2019 zijn geen zaken verkocht.
Deelname exposities
Stichting Robinia volgt hierbij de
activiteiten van Stichting Agrodome
(ICDuBo, kennisbank
biobasedbouwen.nl). De Stichting
Robinia levert via haar contacten
hout en houtproducten die dan
weer mee worden genomen in de
uitleg over de juiste toepassing van
de verschillende houtsoorten in de
bouw.

Organisatie
De opzet is dat de Stichting Robinia fungeert als vrijwilligersorganisatie. Er
zijn geen mensen in dienst. In de praktijk fungeert het bestuur op afstand en
wordt het dagelijkse werk gecoördineerd door de secretaris. Indien er
werkzaamheden worden verricht gebeurt dit op vrijwillige basis of, indien er
inkomsten uit voortvloeien, worden externe partijen hiervoor op projectbasis
ingehuurd. Voor de vrijwillige inzet maken wij gebruik van het netwerk van
oud-medewerkers en derden. In 2019 was hierin geen verandering.

Financiën (zie aparte verslaglegging)
Inkomsten
De inkomsten bestonden in 2019 uit:
• Donaties (particulieren, vriendenloterij)
• Sponsoring (bedrijven)
Uitgaven
De Uitgaven bestonden in 2019 uit:
• Informatiemiddelen (website)
• Kantoorkosten (post, telefoon, huur etc.)
• Abonnementen, pr-extern
• Administratie, bank
Vooruitblik
In de komende jaren zal de Stichting Robinia bekijken in hoeverre zij een rol
kan gaan spelen in de wens om te komen tot bosuitbreiding in verband met
de klimaatcrisis. Met name Flevohout en de locatie in Hongarije bieden
hiervoor een mooie uitvalsbasis. Deze bosprojecten blijven zoals het er nu
uitziet beschikbaar als praktijkvoorbeelden, waar activiteiten aan gekoppeld
kunnen gaan worden.
De secretaris, Wageningen, februari 2019

