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Energietuinen zijn zonneparken of 
windparken waar je letterlijk en figuurlijk 
energie van krijgt. Met Energietuinen 
willen de Natuur en Milieufederaties 
zichtbaar maken dat grootschalige 
opwek van duurzame energie ook mooi 
kan zijn én kan samengaan met natuur en 
recreatie. 

Je ziet er dus niet alleen maar rijen 
zonnepanelen. Je kunt er ook wandelen, 
relaxen, spelen en leren, maar bovenal: 
beleven.

Op dit moment zijn er verschillende 
Energietuinen in ontwikkeling. Bekijk de 
locaties op www.energietuinen.nl.

Energietuin?

http:// www.energietuinen.nl
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HIVI ACCESOIRES 

PRIJZEN MEUBELSTUKKEN

WAT IS HIVI?4
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Hivi als testopstelling op het 
Yuverta college in Montfoort.
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Hivi is een modulair meubelstuk waarbij onderdelen onderling 
uitwisselbaar zijn. Hierdoor is het voor de Natuur & 
Milieufederaties mogelijk om zelf patronen kan creëren, door deze in 
reeks te verbinden. Ook is nagedacht voor zo min mogelijk 
materiaalgebruik per oppervlak, denkend aan hoe de bijen 
efficient hun honingraat creëren.

Met deze vorm komen aspecten uit de eerdere ontwerpen terug en 
wordt er een goede materiaal/oppervlakte verhouding behaald.

Robinia

Voor het bovenvlak is gekozen voor robinia. Dit is een snelgroeiende houtsoort, 
qua bosbouw ecologisch verantwoord en is afkomstig uit Hongarije. Ondanks 
de snelle groei heeft deze houtsoort hardhout eigenschappen. Hierdoor heeft 
het goede weersbestendigheid en krasvastheid vanwege de hoge dichtheid. 
Robinia kent een duurzaamheidsklasse van 1/2 wat garant staat voor een 
levensduur van tientallen jaren.

Aluminium

Voor het frame is gekozen voor aluminium omdagt het onuitputtelijk 
gerecycled kan worden zonder dat het zijn eigenschappen verliest, voor 
buitentoepassing het niet noodzakelijk is om het te voorzien van een 
chemische nabehandeling en het een goede gewicht/sterkte verhouding heeft. 

Het materiaal laat geen giftige stoffen af, wordt niet gloeiend heet wanneer 
lang is blootgesteld aan zonlicht en het materiaal is zeer goed te recyclen of 
circulair te hergebruiken. 4

Wat is Hivi?

Materialen

http://scorpiontrack.ro/shapes/
https://asknature.org/strategy/honeycomb-structure-is-space-efficient-and-strong/
https://www.robiniawood.nl
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HIVI LOUNGEBANK
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Biedt ruimte voor een volwassen persoon om ruim te 
kunnen uitstrekken.

Maakt gebruik van dezelfde frame onderdelen als de 
picknicktafel.



HIVI PICKNICKTAFEL
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Biedt ruimte voor zes gebruikers.
Maakt gebruik van lokale houtstammen voor het 

zitoppervlak.



HIVI PRULLENBAK
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Bovenkap om regendruppels te weren.
Met deur welke op slot kan om potentiele 

vandalisme activiteiten te voorkomen.
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HIVI 
ACCESSOIRES



Hivi Basismodel

Te combineren verhoogd 
model

294,70 excel. BTW
356,59 incl. BTW

Dimensies
60x60x47 cm

Hivi Hoogmodel

Te combineren basis 
model

303,40 excel. BTW
367,10 incl. BTW

Dimensies
60x60x80 cm

Hivi Picknicktafel

Zonder zitstammen

397,15 excel. BTW
480,53 incl. BTW

Dimensies
97x97x80 cm

Hivi Lounge

Te combineren verhoogd 
model

291,14 excel. BTW
352,29 incl. BTW

Dimensies
160x55x36 cm

Hivi Prullenbak

Inclusief slot en opvangbak 
met 60L inhoud.

413,20 excel. BTW
499,99 incl. BTW

Dimensies
110x50x50

Hivi Accesoires

20,00 excel. BTW
24,20 incl. BTW

Dimensies
600x42x90

330x300x10

Hivi

Prijzen
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COLOFON

Redactie & Vormgeving 

Isa Dawie

Met dank aan

Annie van de Pas
Gerben de Vries
Martijn van der Glas
Merel Enserink
Sandor Löwik
Sanne Vellinga
Stephanie Bosma
Wendy Oude Vrielink

Met dank aan de partijen

Nationale Postcode Lotterij
WUR

Website: energietuinen.nl

https://www.energietuinen.nl/nieuws/parkmeubilair-van-de-toekomst-getest-bij-yuverta-vmbo-montfoort/





