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Bosbouwkundig rapport
Aan het recente bosbouwkundig rapport ontlenen wij, vertaald, het volgende.
De plantages zijn op 30 ha na alle gekapt. Wij vernamen dat het hier om geconcentreerde
percelen gaat, wat uit een oogpunt van beheer een doelmatige maatregel is. Enige jaren
geleden is hier een vrij sterke dunning uitgevoerd om de groei te bevorderen. Wij
verwachten dat deze dunning voldoende is tot de eindkap in 2019. Deze maatregel is tijdig
getroffen. Het gedunde hout is van de plantage verwijderd en naar wij begrepen voor de
opwekking van bio-energie verkocht. De groei op deze plantage is normaal geweest. Dat
betekent ongeveer 1 meter in lengte en 1 cm in diameter. Er doen zich geen ziektes van
enige omvang voor en voor zover wij kunnen nagaan vindt ook geen diefstal plaats en zeker
geen diefstal van enige omvang. De gehele plantage is op de bodem met gras en planten
bedekt. Dat is gunstig voor het vasthouden van vocht, ook voor de bomen, en voorkomt
uitdroging en verstuiving. Op de gedunde stukken staan nog de stronken. Die zouden al
verwijderd kunnen worden, maar het is waarschijnlijk goedkoper dit tegelijk met de eindkap
te doen. Zij verstoren de groei niet.
De plantages na de kap
Op 30 ha na zijn alle uitgegeven plantages gekapt, in totaal 530 ha. Zij stonden op
landbouwgrond die nu, zo is contractueel bepaald, moet worden teruggegeven. Dat moet
echter schoon gebeuren, dat wil zeggen zonder houtresten op of in de grond. De kosten van
deze opruiming komen voor onze rekening. Het gaat hier om een enorme klus. Zoals wij
hebben bericht hebben de kopers van het hout niet aan hun verplichtingen voldaan. Daarom
hebben wij zelf gekapt, maar daarna hebben de kopers het hout niet tijdig weggehaald, met
als gevolg dat de stronken weer zijn gaan uitlopen. Toen later, maar veel te laat, het gekapte
hout toch is weggehaald, wat met zware machines en tractoren gebeurt, is dit opschot
grotendeels weer vernield. Mede hierdoor en door de vele brede en diepe bandensporen, is
een grote rommel en zeer ongelijk land ontstaan. Zo kunnen wij het niet teruggeven. Aan
ons is de plicht hier weer bruikbare landbouwgrond van te maken. Dat doen wij door eerst
het opschot met een speciale machine te verwijderen. Er resten dan nog de stronken,
ongeveer 6000 per ha, in totaal ruim 3 miljoen stuks. Daarvoor hebben wij een machine
gekocht die aan het werk is. In de nieuwsbrief van maart 2012 hebben wij een overzicht
gegeven van de besteding van de door u ingelegde gelden. Daar is nooit commentaar, laat
staan kritiek, op gekomen. Uit dit overzicht kan eenvoudig worden afgeleid dat per ha 4000
euro beschikbaar is voor het schoonmaken van de percelen, onder het kopje: Stronken
verwijderen en resthout verzamelen. Bij 6000 bomen per ha is per boom dus 67 eurocent
beschikbaar. Ook de leek zal duidelijk zijn dat dit niet genoeg is om de werkelijke kosten te
dekken. De rest nemen wij voor eigen rekening
Van de 9,74% van de inleg voor risico en winst (zie onze nieuwsbrief van maart 2012) is door
deze en andere oorzaken (hierover meer in de nieuwsbrief van januari 2015) niets
overgebleven. Door de leiding is aan het project is tot aan de eindkap van de laatste 25 ha in
2019 23 jaar zeer veel en intensieve arbeid besteed. Ook hiervoor was, is en komt geen
beloning beschikbaar.

