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De situatie op de plantages
Langzaam beginnen de blaadjes weer tevoorschijn te komen. Onze robiniabomen zijn
zoals altijd laat, maar groeien ook langer door dan andere boomsoorten. De groei van de
bomen verloopt bevredigend. Bijzondere schade valt niet te melden. Dat is een meevaller
want door de enorme sneeuwval in april, waarbij de natte sneeuw op de takken bleef
kleven, is veel schade ontstaan in de Poolse bossen. Onze robiniabomen hebben hier
echter geen nadeel van ondervonden.
De verkoop van het hout
Onze prognose was dat wij rond deze tijd de opbrengst van de eerste tussenkap zouden
weten. Dat is helaas niet gelukt. Het hout is wel gekapt, 60 hectare aanplant 1999 en
wordt nu naar de opslagplaats vervoerd. De kopers van het hout die zich aanvankelijk
hadden gemeld, bleken onvoldoende bonafide te zijn: er was onzekerheid of zij zouden
betalen, en zo ja, wanneer. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar andere afnemers.
Zodra wij die hebben gevonden en de opbrengst van het hout is ontvangen, krijgt u
nader bericht.
De situatie van ons bedrijf
In de vorige nieuwsbrief hebben wij reeds vermeld dat de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) uit is op het laten verdwijnen van alle groenfondsen. Door onhaalbare eisen te
stellen, zijn wij genoodzaakt geweest de verkoop te staken. Onze enige contractuele
verplichting is het verzorgen van de houtplantages. Dat doen wij dan ook. Omdat geen
koper van hout op stam kon worden gevonden, hebben wij zelf gekapt en daarvoor
voorlopig uit eigen zak de kosten gemaakt van mensen en machines.
Het is erg spijtig dat de verkoop van het hout niet loopt zoals wij gehoopt hadden.
Aangezien wij zelf ook 240 hectare plantage hebben, zijn wij hiervan ook zelf de dupe.
Wij blijven echter onverminderd zoeken naar andere afnemers en stellen u op onze
website op de hoogte als er nieuws te melden is.
Contact
Anders dan vele andere groeifondsen zijn wij door de acties van de AFM toch in staat
onze verplichtingen na te komen. Dat komt doordat wij maar een klein vast apparaat
hebben. Er is slechts één persoon beschikbaar om het contact met de klanten te
onderhouden, deze persoon moet ook de meeste andere werkzaamheden voor de
plantage verrichten. Het kan daarom soms enige tijd duren voor u een reactie krijgt op
uw reactie. Wij verontschuldigen ons hiervoor. Op grond van het voorgaande verzoeken
wij u uw vragen zoveel mogelijk schriftelijk of via de website te stellen. Als er nieuws is
zetten wij dit altijd zo spoedig mogelijk op onze website.
Vanaf heden zal deze nieuwsbrief ook altijd voor iedereen digitaal beschikbaar zijn op
onze website.

