Conclusie
1. Hout is een prachtig product
(C02 vast gelegd met zonneenergie), de bosbouw sector
heeft duidelijke normen voor ecologisch en sociaal verantwoord
werken, kortom, een sector met
toekomst, Zeker als je plantagebosbouw bedrijft op de manier
die logisch is: het combineren
van de goedkope productiefactoren arbeid, grond en klimaat uit
de tropen met de relatief goedkope productiefactor geld uit bijvoorbeeld Nederland.
2. De kostprijs (aanleg en onderhoud) van een hectare teakbomen is ongeveer US$ 3.000 tot

BERICHTEN

US$ 5.000 over een periode van
tien jaar, incl. grond; de opbrengsten kunnen wel US$ 60.000 bedragen. Het kan dus een goed
renderende investering zijn mits
de inleg niet absurd hoog is.
3. Geld aantrekken doe je in deze
wereld normaal gesproken door
de uitgifte van aandelen, met een
prospectus. Je moet verantwoording afleggen over hetgeen je
met andermans geld doet. Jaarverlagen en aandeelhoudersvergaderingen horen daarbij.
4. ledereen die vandaag nog
gouden bergen belooft en 'participaties' verkoopt kan niet meer
zeggen: 'dat wist ik niet'. Nee, als

je willens en wetens andere opbrengsten belooft dan je vandaag de dag redelijkerwijs zou
moeten weten, uitsluitend om een
investeerder z'n geld af te pakken, dan is dat uitermate twijfelachtig.
5. Wil deze sector serieus genomen worden dan moeten er goed
gestructureerde bedrijven laten
zien wat er met het hout echt verdiend kan worden: 'The proof of
the pudding is in the eating', tenslotte. En dan staan de investeerders mogelijk weer in de rij om in
deze prachtige sector te investeren. Bosbouw wordt business as
usual, zullen we maar zeggen.
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Cursussen

Fusie bosgroepen

Bij het Van Hall instituut kan men de komende tijd
twee cursussen volgen over bodemsanering. Het zijn
de cursussen "Saneren volgens Bever" en "Bever
breed". Beide cursussen duren drie dagen en worden gehouden in Leeuwarden, Zwolle of Utrecht.
Bij "saneren volgens Bever' (12,18 en 26 april of 8,
15 en 22 november) komen o.a. aan de orde het
vernieuwde bodembeleid en de uitvoering van sanering volgens de nieuwste opvattingen. Bij "Bever
breed" (17 en 31 mei en 7 juni of 13, 20 en 27 september) gaat het inhoudelijk om de saneringsdoelstellingen, geld, juridische zaken en bewoners en
over de taken van de overheid en de ondersteuning
van de overheid.
Meer informatie: Van Hall Instituut Business Center,
Postbus 1754, 8901 CB Leeuwarden, tel. 0582846160.

Met ingang van dit jaar zijn de bosgroepen Limburg
en Het Zuiden gefuseerd tot Bosgroep Zuid Nederland. De nieuwe bosgroep is een coöperatie van samenwerkende eigenaren van bos- en natuurterreinen. De nieuwe bosgroep heeft 255 leden, met
een totale oppervlakte van 36.500 ha bos en natuur.
Hiermee kan de groep tot de grote terreinbeherende instanties gerekend worden. De leden
bestaan niet alleen uit particulieren, maar ook bijvoorbeeld uit natuurbeheerorganisaties, drinkwaterbedrijven, stichtingen en samenwerkingsverbanden
van kleinschalig bosbezit. De fusie heeft geleid tot
organisatorische schaalvoordelen en een efficiëntere dienstverlening naar de leden van de nieuwe
Bosgroep.
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