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Dit is de 6e nieuwsbrief van de
Stichting Polish Robinia Foundation.
Deze nieuwsbrief heeft tot doel
om (toekomstige) investeerders
en belangstellenden op de hoogte
te houden omtrent de ontwikkelingen rond robinia en onze duurzame
robiniaplantages, u een inzicht te
geven in nieuwe technieken en
u mee te laten kijken achter de
schermen van onze organisatie.

Het groeiseizoen 2006

Z

oals altijd hangt de groei van de robiniabomen, gegeven de grond
waarop ze staan, af van het weer gedurende het groeiseizoen. Dit
begint voor robinia vrij laat, zo begin mei. En het gaat door tot de
eerste nachtvorsten, meestal begin november.
Tot eind juni was het weer tamelijk normaal. Maar daarna kwam in
Polen, precies zoals in Nederland, de snikhete en gortdroge maand
juli. Robinia groeit het best bij warmte en vocht. Het eerste was er in
overvloedige mate, maar het tweede na enige tijd niet meer. Het werd
droog en later zeer droog. Augustus was goed van temperatuur en ook
vochtig. Voor de bomen echter weer goed groeiden, was het halverwege
de maand.
Robinia heeft een wijd vertakt wortelstelsel. Voor oudere bomen
is een langere droogteperiode geen probleem. In de nieuwe aanplant, van 2006 dus, is enige schade ontstaan, maar niet meer
dan enkele procenten. Waar nodig en mogelijk zal daar in 2007
worden ingeboet.
Al met al gaat 2006 zeker niet de geschiedenisboeken in als
een jaar met een zeer grote groei van de robinia. Die groei
was gemiddeld, maar ook niet meer.

groeicontrôle van
jonge aanplant

Jonge robinia aanplant.
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Onze opbrengstprognose

E

r wordt ons vaak gevraagd hoe onze opbrengstprognoses
tot stand zijn gekomen. Het eenvoudigste antwoord is:
door de te kappen hoeveelheid te vermenigvuldigen met
de huidige prijs en bovendien rekening te houden met een
zekere prijsstijging van het hout. De te kappen hoeveelheid
is niet zo moeilijk te bepalen; die kunnen wij zelf meten.
De prijs en de prijsstijging zijn echter veel moeilijker.
PRF rekent niet met een vaste stijging van de houtprijs, maar
gaf in zijn brochure een aantal mogelijkheden aan, bijvoorbeeld
van 0 tot 8% per jaar. Dit is ingegeven door het feit dat er geen
afzonderlijke statistische gegevens zijn voor robiniahout dat
wij zullen hebben: eerst paalhout en later zaaghout.

D

e markt voor hout kent honderden en misschien
wel duizenden deelmarkten: per houtsoort, fase van
bewerking, soort hout, land van afname, mode of smaak en
wisselingen daarin, de kwaliteit, de hoeveelheid die geleverd
kan worden en de regelmaat waarmee dat kan gebeuren,
en vele andere factoren. Omdat er veel houtsoorten zijn
en ook de andere variabelen veel verschillende waarden
kunnen aannemen, ontstaat zo een zeer groot aantal
deelmarkten, die alle een eigen prijsontwikkeling kennen.
Al die markten hangen op de een of andere manier enigszins
met elkaar samen, maar een rechtstreeks en stabiel verband
is er maar zelden. Paalhout van een bepaalde houtsoort
kan duurder worden, terwijl tegelijkertijd zaaghout van een
andere houtsoort goedkoper wordt.

H

et gemakkelijkst zou zijn als men zou kunnen terugvallen
op prijzen die betaald zijn in een of meer identieke
gevallen. Helaas zijn die er niet. Wel wordt er robiniahout
verhandeld, maar niet uit Polen, in grote hoeveelheden en met
een regelmatige aanvoer zoals wij die kunnen verzorgen. Wij
moesten dus zoeken naar houtsoorten die voor wat betreft
hun kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksmogelijkheden zo
veel mogelijk lijken op robinia. Men komt dan uit bij het tropisch hardhout. Daarvan zijn ook nog weer zeer
vele soorten met allemaal hun bijzonderheden, maar wij blijven met onze berekeningen zoveel mogelijk in
de buurt van het Azobe-hout. Dat is hard, duurzaam en wordt evenals robinia veel gebruikt bij waterwerken.
Op deze basis hebben wij dus de opbrengstprijzen van het robiniahout ingeschat. Voor wat betreft de prijsstijging
verwachten wij ongeveer het gemiddelde van de prijsstijging van tropisch hardhout. Dit zal ongeveer 4% per jaar
zijn, maar ook hier kampt men met het probleem dat het ene tropische hardhout het andere niet is.

Mooi voorbeeld van een bestaande
robiniaplantage.

De eerste kap

Z

oals eerder aangekondigd gaat in de winter de eerste kap plaatsvinden.
Voor sommige, langlopende contracten gaat het hier om een tussenkap.
Voor de contracten met een omlooptijd van 8 jaar gaat het om de eindkap.
De gang van zaken is als volgt. Eerst wordt gezocht naar een koper die de bomen
op stam koopt, want zo staat het in het contract dat wij met de deelnemers hebben
gesloten. Dit proces is al in gang gezet en zal nog wel even in beslag nemen. Wij
gaan ervan uit dat wij iemand zullen vinden. Mocht dit toch niet het geval zijn,
dan moeten wij overwegen of wij het hout zelf kappen, enigszins bewerken en dan
verkopen. Dit bewerken kan bestaan uit schillen, punten en kronen. Beter en in
ieder geval eenvoudiger is echter wanneer wij op stam kunnen verkopen. Wij gaan
ervan uit dat dit zal lukken en dat in het voorjaar het eerste hout wordt afgeleverd.
Wel oriënteren wij ons reeds op de situatie dat het niet zou lukken. Veel kennis aan
boord hebben doet immers nooit kwaad.

Redenen om in robinia •	De plantages liggen in Polen, dat lid van de Navo
en de Europese Unie is.

van de Stichting Polish •	De grond in Polen is goedkoop, gemotiveerde
Robinia Foundation
te beleggen

arbeidskrachten zijn altijd beschikbaar.
•	De arbeiders genieten een goed salaris met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
•	Robiniahout is milieuvriendelijk en het hout van
de toekomst.
•	Risicoarme investering, de plantage is verzekerd
tegen brand en storm.
•	De looptijd is variabel (minimaal 8 jaar).
•	Tussentijdse verkoop is onder condities mogelijk.
• Deelname is al mogelijk vanaf € 2.750,- (0,1 hectare).

•
•

Beleggen bij wie ook en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Dit risico is voor u. Resultaten in het verleden bieden geen garantie
voor de toekomst. De opbrengst is mede afhankelijk van natuurlijke en algemene economische factoren.
Ofschoon deze nieuwsbrief met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Heeft u nog vragen of wilt u investeren? Neem svp contact op met uw adviseur.

Stichting Robinia (website www.robinia.nl)

S

tichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum over duurzame teelt, verwerking en gebruik van hout. De stichting is gespecialiseerd in Europese houtsoorten die
relatief weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt meer aandacht verdienen.
Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie en heeft veel kennis in huis over robinia.
Op de website www.robinia.nl vindt u onder de kop ”informatie” en vervolgens onder “Beleggen
in bos” een overzicht van de beleggingsmogelijkheden in robina. Indien u de verschillende aanbieders
vervolgens vergelijkt, zult u ontdekken dat de PRF, in vergelijking met de andere aanbieders, met
lage investeringsprijzen en aannames werkt. Tevens valt op dat de PRF als enige aanbieder met een
variabele looptijd (8, 14 of 22 jaar) werkt.

