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Op vragen per telefoon, mail en in nieuwsbrieven hebben wij, zij het voorzichtig, de verwachting
uitgesproken dat de bomen die in 2011 zijn gekapt tegen het einde van dit jaar verkocht zouden zijn.
Deze verwachting kan helaas niet worden gerealiseerd. De verkoop loopt moeizaam. Zoals vanzelf
spreekt hebben wij geprobeerd om na te gaan waardoor dit veroorzaakt wordt. Het volgende kan
worden gemeld.
Wij hebben en hadden 1 grote afnemer, bij Berlijn, die vrijwel al ons hout afnam. Daar is de klad in
gekomen. Wij hebben hem gevraagd wat de oorzaak is van de ingezakte vraag. Het antwoord was dat
de markt is ingezakt en men weet niet waarom. Naar zeggen komt dit wel vaker voor. Nadrukkelijk
werd gezegd dat het niet ligt aan vertrouwen in ons bedrijf en dat ons product (paalhout) goed is.
Verder hebbrn wij ons licht opgestoken bij de Duitse Staatsbossen, juist over de grens. Daarmee zijn
al lang bestaande contacten. Vroeger wilde men zelfs ons robiniahout verkopen, tegen een provisie.
Van deze mogelijkheid wilden wij nu gebruik maken. Het bleek echter dat men daarin nu niet meer is
geïnteresseerd. De vraag is volgens hen verschoven van (dun) paalhout, dat wij hebben, naar (dik)
zaaghout, dat wij niet hebben.

De huidige situatie op de markt is ook voor ons zeer onplezierig. Zoals u weet hebben de deelnemers
recht op de opbrengst van het hout op stam. Daar bleek geen interesse voor te bestaan. Om de
deelnemers niet in de kou te laten staan, hebben wij toen besloten zelf het hout te kappen en te
verkopen. Dat levert jaar na jaar verliezen op, dit jaar ongeveer 500.000 Poolse zloty, ongeveer
125.000 euro. Hopelijk wordt dit goedgemaakt als het hout wordt verkocht, maar voorlopig hebben
wij dit bedrag op tafel gelegd. Dat kan zo echter niet onbeperkt doorgaan omdat de middelen hiervoor
ontbreken. Hopelijk komt de verkoop van het hout snel op gang. Wij doen er in ieder geval al het
mogelijke aan.

