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De steeds terugkerende onderhouds-
werkzaamheden op de ptantage, zoals het
verwijderen van zijtakken en het dunnen
en ui ts lepen van stammen, veranderen
langzamerhand van karakter omdat de
bomen steeds groter worden en de
stammen steeds zwaarder. Er is zwaarder
mater ieel  nodig,  het  hout wordt  nu niet
meer in het veld tot  stukken brandhout
verzaagd, maar in de zagerij tot squares
verzaagd en de export van de squares
brengt veel  papierwerk met z ich mee. 0ok
moet de infrastructuur doortopend
aangepast worden aan de veranderende

omstandigheden. Zo wordt het wegennet
verbeterd en uitgebreid, is de capaciteit
van de zagerij vergroot en zijn er meer
opslagplaatsen en loodsen nodig.

Daarnaast heeft de verkoop van C02-
rechten tot gevo[g dat er nog meer
groeimet ingen gedaan moeten worden om
de hoeveel .heid C02 dat in de bomen

opgestagen is nauwkeurig te bepa[en. 0ok
de rapportages voor het FSC en andere
milieuorganisaties en het verwerken van
a[[e gegevens in het bosbouwprogramma
nemen veel  managementt i jd in beslag. 0m
de ui tbreiding van de management-
werkzaamheden aan te kunnen, is een
extra bosbouwkundige aangenomen en
wordt er vaker gebruik gemaakt van
i  ngeh uurde special isten.

In 2008 is begonnen met het dunnen van
de 1998-  en  1999-aanp lan t .  D i t  za I  naar
verwacht ing meer dan 2 jaar in beslag
gaan nemen. Deze oudste aanptant levert
per boom drie stukken van ruim 2 meter.
De capaciteit van de zagerij is daarom
opgevoerd en er zijn meerdere nieuwe
droogschuren gebouwd. De zagerij ver-
werkt  nu ruim 400 bomen per dag. Niet
a[ [e stukken zi jn dik genoeg om voor
export  in aanmerking te komen, daarom
bLijft er ook brandhout geleverd worden.

Afzpf lnkale morf{ft l  a  ,  t  -  a  I  I t

De oudste plantage in de Mato Grosso is
die van de familie Veit. Zij hebben hun
zagerij uitgebreid en zijn nu
geïnteresseerd in de onderstammen met
grotere diameters, komend uit de
tussenkappen van Tectona. Er is daarvoor
een pr i js  overeengekomen van USD 120 per
m3 voor stammen van 22 tot  32 cm
diameter. De zagerij van Veit gaat nu
behalve panelen ook tuinmeubels maken
voor de Europese markt .



Príjsontwikkeling I
boven prognose
Bi j  de opbrengstprognoses in het prospect

diameterklasse p[antageteak vergeteken mr
(a-de en 5-de) van zaaghout ui t  Birma.
De prijsinformatie komt uit de tweewekeli j
( Internat ional  Timber Trade 0rganizat ion).
Van apr i l  2005 tot  apr i t  2008 was de ontw

Zaaghout
De prijs per m3 ,orl,,ï^)ono"r" t:r:;r;;,

4-de kwaliteit

5-de kwatiteit

€  701

€ 579

€ 948

€ 887

Aangezien Tectona af en toe onvoldoende
capaciteit heeft om bij pieken in de
aanvoer van gedunde stammen deze
stammen in de eigen zagerij te verwerken,

is de verkoop aan Veit een goede

oplossing. Ook is het ui teraard
makkeLijker om wekeli jks een vracht
stammen naar Vei t  te sturen, dan een
exportoperatie te organiseren die erg veel
management t i jd in bestag neemt
(scheepsruimte reserveren, vrachtauto's
huren en documenten voor export

opmaken). Daarbij komt dat bij export,
door de hoge kosten van transport, de
netto verdienste per m3 niet hoger zijn

dan bij verkoop op de lokale markt tegen
een [agere prijs.

De capaciteit van de eigen zagerij van
Tectona is 800 tot 900 stammen per dag
van de dunnere 2e en 3e stamstukken
(van 2 tot 6 meter van de voet van de

boom), en 400-450 stammen per dag van

de dikkere onderstam (van 0 tot 2 meter

van de voet van de boom). Het ui ts lepen
van de stammen uit de bosperceten kan

uitstuitend in het droge seizoen gebeuren

omdat in het natte seizoen de grond te
veel  ingeklonken zou worden door de

tractoren en de votgeladen karren met

dunningshout.  Daarom kan de zager i j
hoogstens 8 maanden per jaar draaien. Bi j
de huidige capaciteit zal het twee a drie
jaar duren om de 10- jaars dunning van de
'98- en '99-aanplant te verzagen.

Het grootste deet van de houtproductie

wordt geêxporteerd naar India. 0p kleine
schaaI is er ook be[angstel t ing voor hout
met FSC keurmerk,  o.a.  vanui t  China. In

dat geval wordt een 20% hogere prijs in
rekening gebracht.

Resthout en hout met kleine diameters
wordt als brandhout verkocht aan o.a.
slachterijen en voor het drogen van maïs.
0n[angs is bi jvoorbeetd een contract
afgestoten voor 5.000 m3 brandhout.
Kippenslachterijen nemen tegen een kteine
vergoeding ook zaagsel af. Voor
schorsdelen is nog geen afzet  gevonden.

Tectons op fSC
houtbeurs in Sao
Psulo
Tectona was vertegenwoordigd op de
tweejaarli jkse beurs voor FSC
gecertif iceerde producten, die in apri[ 2008
in Sao Paulo gehouden werd. De Tectona

stand werd zeer druk bezocht. De teak
btokken die a[s standaard producten uit de
zagerij komen waren er tentoongesteld,

Ui t  bovenstaande gegevens komt een jaar l

De prognose in het prospectus gaat ui t  va,
5,05olo (3% infl.atie en 2,05% reële pri jssti

evenals tu inmeubeten en hangmatten,
gemaakt van dunningshout.  De beurs t rok
bezoekers uit de hele wereld, waaronder
Nederland, I tat ie,  Engeland, Rusland en USA.

De Nedertandse staatssecretaris Frank
Heemskerk heeft de beurs geopend. Hij
bezocht ook de Tectona stand, waarbij hij
een hangmat cadeau kreeg a[s aandenken.

Nedertand heeft een speciate band met FSC.
Zo subsidieert de Nederlandse overheid de
Brazil iaanse milieuorganisaties Imaflora en
Imazon. 0ok st imuleert  Neder land FSC
certif icering door van overheidswege het
gebruik van FSC gecertif iceerd hout
verpl icht  te stel len in at te woningbouw
projecten waar de overheid invloed op uit
kan oefenen.
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s wordt het pri jsniveau van de hoogste
: dat van de twee laagste pri jsklassen

se rapporten van het ITT0

<ke[ing van de teakprijzen ats votgt:

% stíjging o/o stijging

36 mnd per jaar
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Bosbouw in de
belangstelling vsn
qrote ínvesteerders
J

De directeur van de ptantage, Luit Smit,
heeft  deetgenomen aan een congres over
invester ingen in bosbouw, dat in Sao
Pauto gehouden werd. Ti jdens het congres
bteek dat de betangstel l ing voor bosbouw
ats investerinEsobject sterk is
toegenomen. Gedeettet i jk  komt di t  omdat
andere investeringsmogetijkheden het af
laten weten. Het ongewisse beursklimaat,
de financië[e crisis en de lage rentestand
maken aandeten en obt igat ies minder
aantrekkel i jk .  Maar ook de rendementen
die in de bosbouw worden behaatd,
vormen een belangr i jke reden om in
plantages te investeren. Grote Amerikaanse
en Europese institutione[e investeerders
richten zich steeds meer op Lati jns
Amerika, in het bijzonder op Brazitie, dat
tegenwoordig een uitgesproken positieve

waardering als investeringstand wordt
gegeven. 0p de beurs waren o.a.  aanwezig
RMK Timberland, met een geïnvesteerd

vermogen van 'J.,2 mitjard dottar, en IBIS
Investments,  dat  een nieuw bosbouwfonds
van 250 mitjoen dotlar heeft opgestart.
Ook waren er Engelse pensioenfondsen, die
door de sterke sti jging van de euro t.o.v.
de do[[ar aI  grote areaten bosopstand

hebben gekocht in USA. Er waren ook
vertegenwoordigers van een van de
grootste Nedertandse pensioenfondsen.

Met diverse parti jen zijn contacten
getegd om te bestuderen of het
aantrekkeli jk is de bestaande teak
plantages van Tectona uit te breiden in
samenwerking met inst i tut ionele
be[eggers.

$aÍsrfs-
orïderhsndetingen
De loononderhandel ingen met de arbeiders
verlopen meestaI in het begin vri j stroef.
Vooral de motorzagers en de zagerij-
arbeiders gingen di t  jaar niet  akkoord met
het voorstel  om de bonussen per dag om
te zetten in een budgetneutra[e
aanpassing van het satar is.  De verhoging
voor hen was (boven de inflatiecorrectie)
beperkt tot de toeslag voor het aantal
dienst jaren. Zi j  wi tden een basistoon op
het niveau van trekkerchauffeurs, en dat
l igt 10o/" boven wat hen geboden werd.
Zoats gebruikel.i jk gaf de vergeli jking met
de prakti jk bij andere bedrijven in de
buurt  de doorstag. De satar issen werden
met ca. 1.0% verhoogd waardoor de lucht
gektaard is. Ook is rest van de staf
steviger aan de plantage gebonden met
nieuwe arbeidscontracten. Er komt in de
regio nametijk steeds meer vraag naar
middenniveau managers met ervar ing in
teak. 0nze zagerijmanager is bijvoorbeeld
a|. gepolst door een andere plantage
(Tecamat) om hun zagerij op te starten.
Dat loopt nog niet zo'n vaart, want
Tecamat heeft  de machines nog niet
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bestetd, en daar zit meestaI een forse
leverti jd op. Toch is het verstandig deze
ontwikkel ingen in de gaten te houden.

N ederlan dse
T Ismosssgdeur

bezoekt de
plantage

De Nederlandse ambassadeur in Brazi [ ië
heeft een werkbezoek aan de Staat Mato
Grosso gebracht.  Na een bezoek aan de
gouverneur van de staat, Btairro Maggi en
een bezoek aan een stuwdam, die in de
nabijheid van de ptantage wordt
aangetegd, bezocht de ambassadeur en
zijn delegatie de ptantage van Tectona.
De delegat ie was onder de indruk van de
uni forme groei  op de teakplantages van
Tectona. 0ok de kwaliteit van de teak
squares, geproduceerd in de zagerij, en de
positieve invloed van het project op de
[okale werkgelegenheid oogstte veel
waarder ing.

V.l.n.r-: de ísndbauw sttachee Eart Vralíjk,
plantage directeur Luít Smít, de smbassa-
deur Anna Hatt inga van' t  Sunt,  de

snr&sssode r{}cd mevr

Marilke van Arunen

Littel en de

economísdte

attache Huwb

SIeegers.
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15,5  x  17 ,8  cm

ffSr sps{s$r sp dE
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Tectona Agroflorestal Ltda. (de ptantage)

heeft  door het Amerikaanse bedr i j f  MGM

een rapport laten opstetlen om de

hoeveelheid C02 te bepalen die op de
ptantage opgeslagen is.  0m de stat ist ische

betrouwbaarheid van de met ingen binnen

een foutmarge van 10o/o te brengen is het

aantaI meetplotjes uitgebreid. Het rapport

komt tot  de conclusie dat er eind 2008 op

1.500 hectaren teakaanplant 370.000 ton

C02 in de bomen vastgelegd is.  Bi j  deze

berekening is de opname door aanplant
jonger dan 2 jaar niet  meegenomen. Di t

cijfer houdt in dat er per hectare per jaar

gemiddetd 35 ton C02 opgeslagen is.  De

opslag van C02 is in de eerste L0 jaar van

een teakboom hoger dan in de tweede t ien
jaar,  maar het z iet  er  naar ui t  dat  per

hectare in totaaI na 20 jaar minstens 500

ton C02 opgeslagen is. Dit ci jfer Ligt

aanmerkel i jk  hoger dan de voorheen door

Tectona gebruikte ramingen. Deze

ramingen waren gebaseerd op de opname

van C02 door een gemiddel .d natuurbos. De

ui tkomst van de met ingen benadrukt
nogmaa[s de hoge aangroei  op de
p[antage.

Uitgaande van het energieverbruik van een

doorsnee gezin,  zou de daaraan verbonden

C02 ui tstoot rond de 10 ton per jaar

t iggen. Iemand die meer gebruikt  door

bi jvoorbeeld een groter huis te verwarmen,

een zwaardere auto te ri jden of meermaals
per jaar op een vtiegvakantie te gaan, zal.

evenredig meer ui tstoot van C02

veroorzaken.

Uit  het  voorgaande kan men concluderen

dat iemand die t  hectare teakopstand
gekocht heeft  er  daarmee voor gezorgd

heeft dat de C02 uitstoot van die persoon

(en het gezin ervan) voor de rest  van zi jn

of  haar leven min of  meer gecompenseerd

is door de opname van C02 door de
teakbomen van die hectare.

F{s$?fwges $re$psff
{rqrse de Fant$nsl

te behoLtden
In de Mato Grosso ligt het grootste

moerasgebied ter wereld, met een

oppervlak vele ma[en groter dan
Nederland. Door het ontbossen in de
afgetopen decennia van de Mato Grosso
neemt de bodem minder regenwater op en

ontstaat er erosie waardoor er grond met

het water wegspoett. De rivieren komen

voor een groot deel  u i t  in de PantanaI die

daardoor langzaam begint  d icht  te st ibben.
De teakptantages die de afgetopen tien
jaar in de Mato Grosso zi jn gekomen

bestaan meer  dan 500 km2 en beg innen

effect te sorteren op de waterbeheersing

in de bovenstroomgebieden van de
Pantanal .  Door de aanplant van bomen
wordt het water weer beter door de bodem
opgenomen en wordt erosie tegengegaan.
Met recht kan daarom gezegd worden dat
het bestaan van teakplantages en andere

bosprojecten een zegen is voor het behoud
van het unieke natuurgebied van de
Pa nta na [.

NV Hotl.andse Bosbouw Maatschappij
Louis Jansenplein 3a
5431 BV Cui jk

Tet 0485 -  31.00.53 en 31.29.99
Fax 0485 -  31.18.99

ABNAMR0 41,.56.06.497
Triodosbank 27.23.51..400

Website www.tectonaforestry.nI

e-maiI info@tectonaforestry.nI

KvK voor Centraal Gelderland
09.14 .66 .86

AFM vergunning nr 12006118
Kif id aanslui tnummer 300.003312

Directeur drs.  J.H.A. Hui jnk

Tectona Agroflorestal Ltda

Estrada do Calcário-Sao Jorge km 16

Caixa Postat 362 CEP 78300-000
Tangará da Serra Mï Brazil ië
Tel./Fax 00- 5 5-6 5-3 265597

Pl.antages*) Alvorada, Palmares

Sao Jose. Pau d'A[ho, Netolandia

Handetsregister Cuiaba NIRC 51,26637 74
FSC' Cêrticering SW-FM/COC-1 308

Directeur ir. L. Smit

*) Googte Earth coordinaten
Zuid 1.4 graden, 40-45 minuten
West 57 graden, 50-58 minuten
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