Iedereen doet mee!
Wij hebben maatschappelijk verantwoorde producten, maar zetten
ons ook in voor sociaal werkgeverschap. Zo werken wij samen met
beschutte werkplekken. Ook mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt willen graag meedoen. Zij verzorgen voor ons sommige
producten van Robuusteiken Ecologische Infrastructuur of voor onze
webshop. Uiteraard onder goede begeleiding van vakmensen.
Wij leveren het duurzame hout aan dat zij op basis van een duidelijke
beschrijving verwerken tot een ambachtelijk product.

‘Puur hout en een
kleine voetprint’

Ecologische infra:
gerenommeerd bouwer
in de natuur

Penitentiaire inrichting Veenhuizen
Daarnaast werken we samen met de penitentiaire inrichting van
Veenhuizen. Deze zit om de hoek bij onze werkplaatsen, zodat ook
het transport van hout niet kostenverhogend werkt voor onze klanten.
In de gevangenis is arbeid een belangrijk onderdeel in het dagprogramma,
gemiddeld werken gedetineerden zo’n twintig uur per week.
Deelnemen aan het werkproces tijdens detentie geeft structuur in het
dagritme. Dat draagt concreet bij aan een succesvolle re-integratie in
de maatschappij na de detentieperiode

‘Mee kunnen doen,
voelt goed’

Puur buitenmeubilair
en robuuste infra
In de dagelijkse hectiek, is ontspanning in de natuur
van groot belang. Of u nu een natuurpark beheert,
schooldirecteur bent of beleidsmaker op natuurgebied, we brengen graag puur buitenmeubilair
en robuuste infraprojecten onder uw aandacht.
Buitenmeubilair
In de Nederlandse natuurgebieden is Robuusteiken
een gerenommeerde bouwer. Zo zijn er talloze
banken en picknicktafels in de gebieden van
Staatsbosbeheer te vinden die gefabriceerd zijn
door Robuusteiken Ecologische Infra. We hebben

voor gemeenten en provincies talrijke objecten die
voor ontspanning in de natuur zorgen. Ze hebben
alle één ding gemeen: een kleine voetprint.
Curringherschuur
Een mooi voorbeeld van een ambachtelijk bouwproject in de natuur is de Curringherschuur (ontwerp
VdpArchitecten B.V.). Hierin laat Samenwerkingsschool de Groene Borg in Kornhorn kinderen proeven
van de natuur. Het bouwwerk is energieneutraal en
gemaakt van natuurlijke materialen zoals riet en hout.
Voetgangersbrug Staatsbosbeheer
In opdracht van Staatsbosbeheer plaatsten we een
robuuste voetgangersbrug in de bossen bij Veenhuizen. In een tijd waarin pure materialen en duurzame
projecten steeds meer de marktvraag zijn, denken
wij dat onze objecten prima aansluiten.
Ecologische speeltoestellen
Robuusteiken Ecologische Infra ontwikkelt en
produceert speeltoestellen en sporttoestellen
op maat. Wij zijn pionier in het leveren van
avontuurlijke en ecologische speeltoestellen in
robuust eikenhout. Een goed voorbeeld is onze
ligwip. Voor welk object u ook kiest, het zijn altijd
aansprekende speel- en sportplekken.

Bel ons gerust voor meer informatie. Ook komen we
graag vrijblijvend bij u langs om te vertellen over onze
unieke bouwmethode en om voorbeelden te laten zien.
Post- en bezoekadres • Oude Gracht 6
9341 AB Veenhuizen • T (0592) 38 70 75
E info@robuusteiken.nl • www.robuusteiken.nl

www.robuusteiken.nl

‘Meesters in vakmanschap
maken uw infraproject’

Passie voor groen
Ons team bestaat uit bevlogen vakspecialisten die
tijdens het bouwen van onze producten zorgvuldig
te werk gaan. In nauw overleg met onze opdrachtgever komen we tot het gewenste eindresultaat.
U droomt, wij bouwen.

‘Duurzame materialen,
geringe impact op de natuur’

Robuusteiken voor al uw
duurzame infraprojecten
Robuusteiken Ecologische Infra vindt het
belangrijk dat ‘people, planet en profit’
in balans zijn. Wij verzorgen duurzame
infrastructurele projecten en ontwikkelen
en produceren ecologisch samengesteld
straatmeubilair.
Klimaatverandering heeft een negatief effect
op Nederland en de ons omringende landen.
We moeten dus iets doen! Daarom zetten
wij ons in voor gezonde en veilige grond-,
weg- en waterbouw. De inzet van duurzame
materialen leidt tot geringe impact
op het milieu, zo menen wij.

Ecologisch
verantwoorde producten

We werken met materialen waarin u de ruwe vorm van de
grondstof herkent en die met de jaren steeds mooier worden.
Wij creëren maatwerk projecten van ecologisch verantwoorde
materialen en FSC-hout. Of het nu gaat om het ambachtelijk
produceren van een ligwip, vogelaarspost, het bouwen van een
speeltoestel of een dierenschuur, Robuusteiken maakt het voor u!
Samen hebben we passie voor het groen dat Nederland (nog) heeft.

Opdrachtgevers als gemeenten, provincies
en natuurorganisaties delen die gedachte.
Dat is te merken aan de toenemende
interesse voor onze ecologisch verantwoorde producten.

Groene school
Voor kinderen is het goed om buiten te bewegen. Buiten spelen
is gezond, omdat je voortdurend in de frisse lucht aan het
bewegen bent. Je krijgt meer zuurstof en je bouwt meer weerstand op. Als dat dan ook nog eens op ecologische speel- en
sporttoestellen kan, is de school helemaal verantwoord bezig.
Robuusteiken Ecologische Infra helpt u graag op weg naar een
groene school.

Denk aan bruggen, speelobjecten en meubilair
voor de openbare ruimte van verantwoord hout.
Wij ontwikkelen ook houten verkeersobjecten, zoals
stoplichten, lantaarnpalen en vangrails. Wat het ook
is, het gaat om pure, natuurlijke producten die mooi
zijn én goed zijn voor de natuur.
Natuurlijke producten
Het robuust en onderhoudsvriendelijk samenstellen van deze natuurlijke producten vereist begrip en
kennis van zaken. En laten puur hout en ecologisch
bouwen nu net de kern van Robuusteiken zijn. Hout
is stoer, degelijk en helpt het CO2-overschot te verminderen. Wij hoorden dat we binnen 30 jaar tijd 30
procent van onze grondstoffen hebben opgemaakt.
Wij dachten toen: dat kan zo niet doorgaan. Wij willen bijdragen aan een andere manier van bouwen.

‘Hout is stoer en helpt het
CO2-overschot omlaag’

