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Plantageverslag 2018
Naarmate de eindkap meer gaat spelen,
nemen de gebruikelijke werkzaamheden af,
maar komen er andere activiteiten voor
in de plaats. Organisatorisch verandert er
ook veel. Er zijn meer arbeiders en meer
apparatuur actief, er is meer opslag van
kaphout, meer transport en er is erg veel
meer administratief werk rond het kappen,
registreren, transporteren en exporteren.
Toch spelen de andere werkzaamheden nog
steeds een rol: het dunnen van beschadigde
bomen, mierenbestrijding, brandpreventie,
het onderhoud van wegen en bruggen,
groeimetingen, etc. Daarom is ook in 2018
nog dunningshout geëxporteerd naar India.
De activiteiten gericht op de eindkap
speelden in 2018 een belangrijke rol.
Naast het onderhouden van de contacten
met potentiele afnemers, was er veel
aandacht voor het voorbereiden van het
administratief beheer van de eindkap en de
administratie uitgesplitst per participant,
het in de praktijk brengen van diverse
verkooptrajecten, het bezoeken van
marketing partners en het optimaliseren
van de transportmogelijkheden en
het omgaan van de Braziliaanse
transportperikelen.
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Luit Smit bij een boom met diameter 50 cm

Planning eindkap
In de vorige Nieuwsbrief werd de
spreiding van de eindkap over twee of
meer jaren afhankelijk gesteld van de
prijsontwikkeling. Door de chaos in Brazilië
over de transportkosten is daar nog een
factor bijgekomen. Beide factoren sturen
momenteel in de richting van een spreiding
over meer dan twee jaren. In de periode
tot half September zijn de percelen C1, C2
gedeeltelijk gekapt. In totaal zal er tot
het einde van het regenseizoen ongeveer

60 hectaren gekapt gaan worden. Verwacht
werd dat er in 2018 100 hectaren gekapt
zou kunnen worden. Afhankelijk van de
prijsontwikkeling in 2019 kan het lagere
kapvolume in 2018 dan eventueel weer
ingelopen worden.
Participanten wiens teak in 2018 gekapt
is, zullen daarvan binnenkort op de hoogte
gesteld worden. De uitbetaling aan deze
participanten zal naar verwachting in mei of
juni 2019 plaatsvinden.

Afnemers uit India

Sailesh Hemnani en Luit smit

Veruit het meeste van de teakproductie uit
Midden- en Zuid-Amerika vindt haar afzet in
India. Een groot aantal Indiase importeurs
verspreiden het geïmporteerde teakhout
over de houtverwerkende industrie. Het
beste hout gaat naar meubelproducenten
in de regio waar de importeur gevestigd
is. India is per slot van rekening een groot
land waar de af te leggen afstanden wel
meer dan 2.000 kilometer kunnen bedragen.
De meubelproducenten zijn veelal kleinere
fabrieken die niet in staat zijn het afgenomen hout vooraf te betalen. De importeur
rekent dan met hen af wanneer de meubels geproduceerd en verkocht zijn. Naast
leverancier heeft de importeur dan ook een
functie als overbruggingsfinancier. Om deze
rol verantwoord te kunnen spelen, moeten
de importeurs de mogelijkheden van zijn
afnemers goed in kunnen schatten en op de
hoogte zijn van hun afzetmogelijkheden.

Importeurs die zo’n rol in hun regio spelen,
zijn voor Tectona bijzonder geschikte
afnemers. Zij kopen namelijk niet alleen
teakbomen van goede kwaliteit met grotere
diameters, maar kunnen ook de hogere prijs
die daarbij hoort, betalen.
In de afgelopen jaren heeft Tectona een
netwerk van een tiental betrouwbare,
financieel sterke importeurs opgebouwd.
Dergelijke bedrijven houden de hand aan de
pols bij hun toeleverende plantages om zeker te zijn van de kwaliteit van inkopen. Zij
bezoeken daarom regelmatig plantages en
houden de kwaliteit van het gekapte hout
nauwlettend in de gaten.
Sailesh Hemnani van Brite Timber Trade (zie
foto) uit Mumbai bezocht onlangs de plantage ter gelegenheid van de eerste eindkap.
Brite is een van de leidende houtimporteurs
in de deelstaat Maharashtra, de op een na
dichtstbevolkte deelstaat in India.

Factoren die de eindkap vertragen
Er zijn op dit moment een aantal tijdelijke
factoren die de opbrengst van teakhoud negatief zouden kunnen beïnvloeden. Tectona
heeft daarom de verkoop van eindkaphout
op een laag pitje gezet. De marktsituatie
wordt nauwlettend in de gaten gehouden,
zodat bij een verandering van de omstandigheden de verkoop weer snel opgepakt
kan worden.
Onrust in Brazilië
Politieke partijen in Brazilië hebben wel
wat weg van aasgieren die rond de staatskas cirkelen. Onder andere als gevolg van
corruptie door politici werden het afgelopen
jaar de dieselprijzen van het staatsbedrijf
Petrobras zo hoog dat truckers zich genoodzaakt zagen actie te gaan voeren. Ze
blokkeerden een groot aantal wegen. Al snel
zaten winkels, benzinestations en ziekenhuizen zonder voorraden en was de regering
wel gedwongen iets te ondernemen.
Er kwam een wetsvoorstel dat verplicht hoge
transportprijzen voorschreef. Dit veroorzaakte chaos alom. Bestaande leveringscontracten konden niet meer uitgevoerd worden
en veel bedrijven besloten zelf als transpor-

teur op te gaan treden. Zolang deze situatie
nog niet op zijn pootjes terecht is gekomen,
blijven de transportkosten hoog. Vrijwel het
dubbele van wat gebruikelijk was.
Containerprijzen
De vraag naar containers is tijdelijke
redenen extreem groot. De containerprijzen zijn daarom tot 400% van de eerdere
prijzen gestegen. Zolang dit zo blijft, is het
verstandig even af te wachten.
Teakprijzen
Het grote aanbod van teakhout uit Midden
Amerika heeft slechts een beperkte invloed
op de prijzen van teak met grotere diame-

ters zoals Tectona heeft. Er wordt nu
echter ook teak uit Afrika gedumpt met
grotere diameters. Het betreft teak van
mindere kwaliteit, maar het beïnvloedt
wel de prijzen van teak met grotere
diameters. Het effect daarvan is te zien
in de prijsontwikkeling in Myanmar.
Bovenstaande factoren tezamen zijn de
reden waarom Tectona de transport en
verkoop van eindkap hout tijdelijk heeft
beperkt tot al reeds gesloten contracten. Omdat ieder van de genoemde
factoren tijdelijk zijn, wacht Tectona
gewoon even af tot de situatie weer genormaliseerd is, alvorens de draad weer
op te nemen.
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Dunningsbeleid
Er zijn een aantal (wetenschappelijk
onderbouwde) vuistregels die overal ter
wereld gebruikt worden om een optimaal
resultaat bij het managen van een
teakplantage te boeken. Een daarvan betreft
wanneer en hoeveel er gedund moet worden.
Bij de start van een plantage worden vrij
veel bomen (1100-1600) op een hectare
geplant. Afhankelijk van de groei worden
er vervolgens stapsgewijs bomen verwijderd
(gedund) zodat enerzijds de bomen niet zo
dicht op elkaar staan dat zij elkaars groei
belemmeren en anderzijds er voldoende
bomen overblijven om zoveel mogelijk
bijgroei te behouden.

Houtindustrie Guavira, een vaste afnemer van Tectona

De vuistregel voor de bepaling van het
optimale dunningsmoment is:
Een basal area van 20-22 m2 / ha is toe aan
een dunning.
Het basal area wordt dan teruggebracht naar
tot 13-15 m3 / ha.
Bij slechtere kwaliteit teak worden iets
lagere waarden voor basal area aangehouden.

Basal area
De bepaling van wanneer gedund moet
worden en hoeveel gedund moet worden,
gebeurt aan de hand van het “basal area”.
Dat is het oppervlak dat per hectare door
bomen “bezet” wordt. Het basal area wordt
berekent door het gemiddelde oppervlak van
de doorsnede van de boom (op buikhoogte)
te vermenigvuldigen met het aantal bomen
op een hectare.

		 Goede kwaliteit
		
Basal area m2/ha
Jaar
voor - na dunning
12		
20		

19 - 14
19 - 14

Bij het bereiken van 15-18 m2 basal area wordt
in zulke gevallen gedund naar 11-13 m2.
De waarden voor de basal area zijn zo
bepaald dat er voldoende gedund wordt om
te voorkomen dat bomen elkaars groei gaan
afremmen en er ook nog zoveel mogelijk
bijgroei behouden wordt. Daarmee wordt
bereikt dat de eindkapopbrengst zo hoog
mogelijk word.

Gemiddelde kwaliteit
Basal area m2/ha
voor - na dunning

Slechte kwaliteit
Basal area m2/ha
voor - na dunning

18 - 14
17 - 13

15 - 11
15 - 11

Advertentie

Prijsstijging tot 2018

Overwinteren is
betaalbaar geworden!

De grafiek toont het prijsverloop van verzaagd hout uit Myanmar voor met
plantageteak vergelijkbare kwaliteit.

U kunt nu de vrieskou inwisselen
voor een verblijf in een appartement
aan zee in Spanje.
Voor meer informatie kijk op
www.granfiestatravel.nl/overwinteren
of bel 0485-745 444

Teakprijzen Myanmar 2005 - 2018
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Bruto en netto volume van de houtopstand

Colofon

In de grafiek van Alvorada C1 is te zien hoe
na iedere dunning de groei weer opgepikt
wordt. Uiteindelijk wordt in 2018 een bruto
volume van 248 m3 per hectare bereikt. De
diameter op perceel C1 is gemiddeld 49 cm.

NV Hollandse Bosbouw Maatschappij
Louis Jansenplein 3a, 5431 BV Cuijk

Het genoemde bruto volume is de biomasso
per hectare die het bosbouwprogramma
MiraSilv berekent op grond van het aantal
bomen per ha en hoogte- en diktemetingen.

De biomassa is het houtvolume “op stam”
met een diameter van minimaal 8 cm.
Dit bruto volume is hoger dan het netto
volume commercieel verkoopbaar hout.
De takken in de kroon van de boom horen
bijvoorbeeld ook bij het bruto volume, maar
leveren geen verkoopbaar hout.
Het netto volume bestaat uit stamdelen
van verschillende dikten en daarmee met
verschillende prijzen.
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Jan van Stiphout
Een van de participanten van het eerste uur
is Jan van Stiphout. Samen met zijn vrouw
Marjolijn heeft hij zich altijd bekommerd
om thema’s als natuur, duurzaamheid en
gezondheid.
Een teakparticipatie paste prima in dat rijtje. Een bezoek aan de plantage overtuigde
Jan van de kwaliteit van de bomen en het
beheer en hij besloot participant te worden.
De laatste jaren houden Jan en zijn Marijke
zich bezig met een techniek waarbij alle
genoemde thema’s samenkomen.
Sinds de mensen niet meer blootsvoets door
het leven gaan, zijn we in zekere zin het
contact met de aarde verloren.
Daarmee verdween ook de mogelijkheid om
de elektrische balans in het lichaam doorlopend te herstellen door te “aarden”.
De vraag hoe je dit weer terug kunt halen
en daardoor gezonder en energieker te worden, is beantwoord in het door Jan uitgegeven boek “Earthing. Je lichaam aarden”
Wie interesse heeft in deze materie kan
informatie vinden op de website www.
earthingnederland.nl, met twee bijzonder
interessante filmpjes waarbij wordt ingegaan op achtergronden van “earthing”.

Marie-Jeanne van
Hövell tot Westerflier
Tectona heeft een grote variëteit aan
deelnemers die hun belangstelling in de
natuur uitgedrukt hebben door de plantage
Tectona te steunen. De aandachtsgebieden van veel participanten blijft echter
bepaald niet beperkt tot natuur, ecologie
en gezondheid.
Dat geldt zeker voor Marie-Jeanne van
Hövell tot Westerflier.
Al sinds haar beginjaren als doktersassistente en maatschappelijk werkster was
ze bijzonder geïnteresseerd in fotografie.
Tegenwoordig zal ze ongetwijfeld veel
mensen tot voorbeeld kunnen dienen met
haar tomeloze inzet om schoonheid te
scheppen met fotografische afbeeldingen.
Haar persoonlijke touche ligt in de eenvoud
en het tijdloze van haar foto’s. Ze geven
ruim baan aan ieders eigen verbeelding en
gedachten. Een foto wordt dan, ongeacht
wat er op voorkomt, bijna een stilleven.
U kunt een beeld van haar werk krijgen op
haar website www.marie-jeannefotografie.nl
Haar werk wordt vertegenwoordigd door de
Eduard Planting Gallery (Fine Art Photographs) www.eduardplanting.com
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