NIEUWSBRIEF Januari 2015 Nr. 2
Verantwoording kapopbrengst voor de bio-energie
Het contract met de deelnemers in onze plantages luidt dat wij hout op stam leveren. Daar
hebben wij ten volle aan voldaan. De bedoeling was eerst paalhout te verkopen. Dat hebben
wij ook een jaar of vijf gedaan. Dat heeft ons 250.000 euro gekost die wij voor onze rekening
genomen hebben. De oorzaak van deze tegenvaller was de ingestorte bouwmarkt. Het enige
alternatief met een positieve opbrengst bleek toen nog de verkoop van het hout voor de bioenergie. Dat is ook gelukt, al zijn de door ons ontvangen en dus de aan u doorbetaalde
bedragen niet groot. Bio-energie blijft ook nog een beetje in de buurt van onze ecologische
doelstellingen.
Het hout voor de bio-energie is per heden (21 januari 2015) nog niet allemaal verkocht en
zeker niet door onze afnemers betaald. De contracten met u waren echter afgelopen of
afgekocht en wij konden niet langer wachten met de betaling aan de deelnemers. Dat hebben
wij dan ook deels met geleend geld gedaan. Dat gebeurde tegen finale kwijting. Dat is een
verstandige beslissing geweest want het is volkomen onzeker of onze afnemers ooit zullen
betalen. Omdat wij dit niet weten, baseren wij deze verantwoording op de Nederlandse prijzen
en hoeveelheden.
De werkzaamheden die wij niet verplicht zijn te doen bestaan uit:kappen, uitslepen,
versnipperen en transport naar de energiecentrale, in ons geval Szczecin. Omdat niemand het
hout op stam wilde kopen, hebben wij zelf gekapt en uitgesleept. De overige werkzaamheden
komen voor rekening van de afnemers, want wij zijn daar zelf niet voor uitgerust.
De kosten van het kappen (ongeveer 6000 bomen per ha) en uitslepen per ha bedragen
ongeveer 500 euro. De bijgroei per hectare is 5 kubieke meter per jaar. Op de Nederlandse
markt brengt dit hout tussen 10 en 15 euro per kuub op. Voor dit bedrag moet men dan vaak
al het hiervoor genoemde werk doen. Zoals gezegd hebben wij meestal alleen gekapt en
uitgesleept. Bij de kap waren de bomen ongeveer 10 jaar oud. Er komt dus 50x15, maakt 750
euro van een hectare. Daar moeten de genoemde kosten van 500 euro nog van af. Een hectare
brengt dan dus 750 minus 500, maakt 250 euro op. Wij hebben onze contractanten nooit
minder dan op basis van 750 euro betaald. Dat is deels gebeurd met geleend geld en deels
duidt dit erop dat wij zeer zuinig en doelmatig hebben gewerkt.
De Poolse markt voor bio-hout vertoont uitzonderlijk grote fluctuaties in prijs en afgenomen
hoeveelheid. De energiecentrales zijn afhankelijk van de subsidies van de centrale overheid.
Soms heeft die geen geld en staat de hele opwekking van groene energie stil. Hetzelfde geldt
voor reparaties, die vaak voorkomen. Wij hebben ook de indruk dat de centrales niet altijd
eerlijk omgaan met de kwaliteit van het hout. Die is in het geval van Robinia uitstekend. Als
men met het monster van de centrales niet instemt, dan is beroep niet mogelijk.
Op grote schaal is in 2013 door de energiecentrales in Szczecin hout gekocht. De prijzen
waren veel beter dan in 2014. Dat had tot gevolg dat over dat jaar aan onze investeerders
betaald kon worden op basis van 1280 euro per hectare.
De laatste hectaren voor de bio-energie die wij thans verkopen brengen 30 en 70 Poolse zloty
per ton op. Bij een oogst van 50 ton per ha komt dit uit op 375 en 875 euro. Daarvoor moeten
wij het hout echter nog kappen. Dat kost bij 6000 bomen per ha al gauw 375 euro. Maar
iedereen heeft uit de bio-energie minstens op basis van 750 euro per ha ontvangen De rest
hebben wij uit eigen middelen betaald.

