name wat betreft zijn groeisimulatie model - kon dus slechts van
zeer beperkte toepassing zijn op
de OHRA-plantages. Deze plantages verschillen namelijk qua lokatie en groeiplaats van de oudere TEAKWOOD plantages.
Er werd dus niet achteraf "een
embargo op de onderzoeksresultaten opgelegd", zoals de schrijvers ons willen doen geloven. Er
zijn door FyF normale, zakelijke
afspraken gemaakt.

Samenwerking IAHL
In de eerste maanden van 1991
is door vier studenten van Larenstein een stage-opdracht uitgevoerd. Het betrof hier een literatuurstudie in het kader van een
afstudeeropdracht. Dit was dus
twee jaar voordat OH RA betrokken raakte bij het project en ruim
twee jaar voordat OHRA's TEAKWOOD Vl-plantage werd aangeplant. OHRA heeft geen enkele
betrokkenheid bij deze studie
gehad.
Hoe kan OHRA verplicht zijn de
resultaten van een dergelijke
scriptie naar buiten te brengen,
terwijl ze er op geen enkele manier iets mee te maken hebben
(gehad)?
Tevens wordt in het artikel van
Lemckert c.s. vermeld dat een
aanbod om een lAHL-staflid een
onderzoek te laten doen naar het
monitoringsysteem van FyF werd
afgewezen. Wat men echter nalaat te vermelden is dat het hier
om de heer Lemckert zélf gaat.
Dat dit aanbod door FyF is afgeslagen is uitgebreid beargumenteerd door OHRA in een brief aan
de heer Voorhoeve (Stichting
Bos) van 15 april 1996.
Twee zaken spelen daarbij een
belangrijke rol. In de eerste
plaats: de heer Lemckert heeft
een aantal keren publiekelijk negatief stelling genomen tegen het
Teakwood-project (NOVA 23/11/
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95, De Telegraaf 13/2/96). Ten
tweede is de heer Lemckert al
langere tijd technisch adviseur
bij Bosque Teca Verde, een directe concurrent van FyF.
Deze twee feiten maken dat de
heer Lemckert niet de onafhankelijke wetenschapper is, die in
aanmerking komt voor een dergelijke studie.

als een onafhankelijk criticus,
waardoor FyF als reactie een
rechtszaak tegen hem heeft aangespannen.
Ten tweede: OHRA heeft nooit
met een rechtszaak gedreigd tegen Van Weezendonk, laat staan
er één gevoerd, laat staan één
verloren, dit in tegenstelling tot
wat in het artikel van Vogelenzang staat vermeld.

Rechtszaken
In het artikel wordt gesteld dat
criticasters van het project links
en rechts worden bedreigd met
rechtszaken.
OHRA heeft slechts één keer
overwogen een rechtszaak te beginnen, te weten tegen de heer
Centeno. Niet omdat de heer
Centeno kritiek levert op het project, zoals ten onrechte wordt
vermeld. OHRA accepteert kritiek en is gewend daarmee om te
gaan. Maar in dit geval ging het
bijna om een hetze: de heer
Centeno maakte publiekelijk bekend dat OHRA frauduleus handelde: persberichten naar de
Nederlandse media,
brieven
naar Prins Bernhard, brieven
naar Minister Pronk, en talloze
berichten
op
het
Internet.
Gegeven de goede naam van
OHRA als verzekeraar was dit
gedrag niet te tolereren.
De schrijvers vermelden dat diverse bosbouwkundige critici
van het Teakwood-project zijn
bedreigd
met
rechtszaken.
Daarbij refereren zij aan een artikel van Vogelenzang (WUB, 14
maart 1996), waarin o.a. melding
wordt gemaakt van de rechtszaken tegen de heer Van Weezendonk.
Ten eerste: de heer Van Weezendonk had, na zijn ontslag bij FyF
meerdere rechtszaken aangespannen tegen FyF, zoals door
ons uit de doeken is gedaan in
ons eerste artikel. Daarnaast presenteerde Van Weezendonk zich
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Dezelfde Van Weezendonk heeft
een aantal zaken tegen OHRA
aangespannen voor de Reclame
Code Commissie (RCC) in verband met misleidende reclame.
In eerste instantie was de RCC
van mening dat er niets op de
advertenties van OHRA was aan
te merken. Het College van
Beroep (augustus 1996) bepaalde echter dat OHRA de risico's
van de teak-belegging onvoldoende had toegelicht in de advertenties - overigens onder vermelding dat zij de rendementen
haalbaar achtte. De daarna aangepaste advertentie werd door
de RCC bij een herhaalde klacht
van van Weezendonk als correct
beoordeeld (14 januari 1997).

Ten slotte
De conclusie uit mijn eerste stuk
was dat er een verdere, meer uitgebreide samenwerking tussen
bosbouw, beleggers, natuurbeschermers en de wetenschap
moet komen om tot duurzame
bosbouw te komen. Alleen op deze wijze zal het mogelijk zijn om
een goede balans te vinden tussen commercie en milieu.
Ook Schmidt c.s. zijn van mening
dat het Teakwood-project lovenswaardig is. Zij zijn het met ons
eens, dat dergelijke initiatieven in
het kader van duurzaam bosbeheer belangrijk zijn.
In dat opzicht zijn de meningsverschillen blijkbaar klein en
biedt het enige hoop voor de toekomst.
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Pro-Silva excursies
De najaarsexcursies van Pro Silva worden gehouden op woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 oktober a.s. Het thema is de toepassing van de Pro
Silva-ideeën bij het beheer van eikenbossen. De excursie worden gehouden in de Vuursche. Nadere
bijzonderheden worden aan de leden van de werkgroep Pro Silva toegezonden.

Nationale Toekomst Prijs
voor duurzame toekomst
Met ingang van dit jaar wordt elk najaar De
Nationale Toekomstprijs uitgereikt aan mensen of
projecten van bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden die bewezen hebben een bijzondere bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame samenleving van de toekomst, Aan de prijs is
een geldbedrag van f 200.000,-- verbonden dat beschikbaar is gesteld door het VSB Fonds, ter besteding van verdere ontwikkeling van het winnende
project. De prijswinnaar wordt vastgesteld door een
deskundige jury namens de Stichting Nationale
Toekomstprijs. In deze stichting zijn vertegenwoordigd: het VSB Fonds, Stichting Natuur en Milieu, de
NCRV en Natuur & Milieu Informatief. De prijsuitreiking is onderdeel van een avondvullend televisiegala dat op zaterdag 29 november wordt uitgezonden.
De jury hanteert drie criteria bij de selectie van projecten voor de Nationale Topekomstprijs: ecologische waarde, sociaal-economische waarde en inspirerende waarde. Projecten kunnen tot 15
september worden aangemeld bij het secretariaat
van de
Stichting
Nationale
Toekomstprijs,
Regulierenring 12c, 3981 LB Bunnik.

Verwerking van hout
daalt
De verwerking van niet-tropische rondhout (boomstammen) was in 1996 bijna 10% lager dan in 1995.
Dit blijkt uit de resultaten van de enquête die de
Stichting Bos en Hout jaarlijks afneemt bij de verwerkers en handelaren van rondhout. Bij een groeiende economie is een plotselinge daling in de verwerking op zijn minst merkwaardig. Volgens
de rondhoutverwerkers ligt de oorzaak bij de verminderde houttoevoer uit het Nederlandse bos.
Onze bossen dekken tweederde van de grond-
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stoffen behoefte van de rondhoutverwerkende industrie.
Eén en ander wordt bevestigd door de relatief hoge
prijzen van het Nederlands hout. Voor de verwerkende industrie is het goedkoper om kant en klaar
gezaagd hout uit het buitenland te halen dan de
stammen zelf te verzagen. Uit het onderzoek blijkt
verder dat de Nederlandse houtoogst met 11% is
gedaald. Deze onwikkelingen staan haaks op het
streven van de Nederlandse overheid om meer hout
uit het Nederlandse bos te gebruiken.

De Bossenkrant
Niet alleen dr
tropische
regenwouden
verdwijnen in rap
tempo. Dichter bij huis
sneuvelen eeuwenoude
Scandinavische oerbossen.
Vraag Je GRATIS Bossenkrant aan, met
tips om zelf hout en papier te besparen.
Bel de

MilituTeltfoon:

0 2 0 - 6 2 62 62 0
Poe rr*« mrt Kirt voar Hout, óe
tjTipjyie «dn Wereld Natuur
Fcodt, Novib en Verenig r»g
Mfliojdclccii« voor het behoed
vjn dt hou#nl

Het Wereld Natuur Fonds, Novib en de Vereniging
Milieudefensie voeren al een aantal jaren de campagne "Hart voor Hout", met als doel het behoud en
duurzaam beheer van onze bossen. In het kader
van deze campagne verscheen onlangs de
Bossenkrant. In deze Bossenkrant wordt niet alleen
aandacht gevraagd voor de toestand van de bossen, ook wordt er gewezen op het alternatief: hout
uit goed beheerde bossen, herkenbaar aan het
FSC-keurmerk. Daarnaast staan er tips in om te besparen op hout en papier. Belangstellenden kunnen
de gratis krant aanvragen bij de Milieu Telefoon, de
consumenten informatielijn van de Vereniging
Milieudefensie: 020-6262620.

Internationale conferentie
In het Zweedse Garpenberg wordt op 2 en 3 september de internationale conferentie 'New Technology in Future Forestry' gehouden. Centraal staat de
vraag: Hoe kan automatisering en moderne informatie technisch worden aangewend om bos te creëren
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dat economisch solide is, terwijl tegelijkertijd hoge eisen gesteld kunnen worden aan ecologie en werkomgeving? De conferentie wordt georganiseerd door
Nordic Council of Forest Technology in samenwerking met de Scandinavische landen. Meer informatie:
Alf Arvidsson, Departement of Operational Efficiency,
Swedish University of Agricultural Sciences,
Uppsala, Telefoon: 018-671000, fax: 018-673800.

Brochure 'Overleven met
het bos'
Onlangs verscheen de Oikos-publicatie 'Overleven
met het bos', waarin de problematiek van het verdwijnen van tropische bossen en de vraag hoe door
middel van keurmerken de internationale handel in
tropisch hardhout kan bijdragen aan duurzaam bosbeheer aan de orde komen. Uitgangspunt van de
brochure is dat 'duurzaam' zowel betekent het 'behoud van milieu', maar ook het 'behoud van de lo-

verzendkosten). Meer informatie en/of bestellen: tel.
030-2319424.

ISO certificaat voor
rondhouthandel
Van Weert Rondhout bv uit Boxtel is de eerste
Nederlandse rondhouthandel die zijn bedrijfsvoering
onder ISO certificering heeft gebracht. Van Weert
beschikt over 15 man gemotiveerd en opgeleid personeel met machtnes voor oogst en rondhoutvervoer. Het bedrijf beschikt over speciale machines
om stobben te rooien en te verkleinen. Voor dat verkleinde materiaal lijkt een nieuwe markt te ontstaan
als bio-energie. Van Weert:"Dat is interessant. Ook
dat traject gaan wij voor onze opdrachtgevers nauwkeurig na. Vanzelfsprekend zijn we er op gespitst de
maximale opbrengst te halen uit aangeboden hout."
Van Weert ziet de ISO certificering als een welkome
steun in de rug voor Nederlands hout.

Bedrijfsuitkomsten
particuliere bosbouw 1995

kale gemeenschappen' die vaak afhankelijk zijn van
hun bestaan van de bossen. De brochure besteedt
aandacht aan het belang van het bestaan van tropische bossen, de oorzaken van ontbossing, de internationale handel in tropisch hout, het gebruik van
tropisch hout in Nederland en welke alternatieven er
in ons land zijn om de handel in tropisch hout duurzaam te maken. De brochure kost f 12,50 (exclusief
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Bij het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) is
het rapport 'Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse
particuliere bosbouw over 1995' verschenen. Het is
het jaarlijks overzicht van opbrengsten, kosten en
bedrijfsresultaten in de particuliere bosbedrijven
met meer dan vijf hectare bos op basis van een representatief informatienet van 149 van deze bedrijven. Deze editie bevat uitkomsten over 1995 en
voorgaande jaren, gespecificeerd naar oppervlakte
bos en regio. Daarnaast wordt verslag gedaan van
de opbrengstprijzen van hout, alsmede van de omvang van de houtoogst. In 1995 kwam het gemiddeld bedrijfsresultaat per hectare bos uit op 40 gulden negatief. Ten opzichte van 1994 is dit een
verbetering van 93 gulden.
Het rapport kost f 27,-- en is verkrijgbaar bij LEIDLO, Postbus 29703, 2502 LS Den Haag, tel: 0703308330.
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