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Plantageverslag 2018
Vanaf juli tot oktober 2018 is er begonnen
met de eindkap op perceel C1 en C2.
Per hectare kunnen 5 containers met
stammen gevuld worden. In 2018 is
ongeveer 15% van de plantage gekapt.
Met de eindkap die in 2018 gedaan is,
kunnen 220 containers gevuld worden.
Door alle transport- en afzetperikelen zijn
er in 2018 slechts 70 containers verkocht
en geëxporteerd, waardoor er te weinig
gegevens voorhanden zijn om afrekeningen
op te kunnen stellen. Vanaf begin 2019
is die verkoop weer wat aangetrokken
en worden er 6-10 containers per week
geladen, zodat hopelijk de opgelopen
achterstand bij de verkoop weer ingelopen
kan worden. Wanneer complete percelen
verkocht zijn en alle gegevens er zijn,
kan begonnen worden met de eerste
uitbetalingen aan participanten. Naar
verwachting zal dit in de zomer van 2019
zijn.
Om de achterstand die in 2018 opgelopen
is zoveel mogelijk te beperken, zal er in
2019 al voor juli met het kappen begonnen
worden. De consequentie daarvan is dat er
in het begin nog veel water in de stammen
zit en ze dus zwaarder zijn.
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Opbrengst van de eindkap
De plantage staat garant voor een hoog
kapvolume en een forse diameter van
de bomen. Daarnaast zijn er een aantal
prijsbepalende factoren waar de plantage
geen invloed op heef. Dat zijn het algemene
prijspeil van teak, de (tijdelijk hoge)
transportkosten, de effecten van het grote
aanbod uit o.a. Guatemala en de koers van
de dollar.
De invloed die de plantage op deze factoren
uit kan oefenen, bestaat uit afwachten
ingeval deze factoren tijdelijk tegenzitten.
Per slot van rekening wordt een oudere
boom alleen maar dikker en daarmee mee
waard.
De meest betrouwbare manier om de
opbrengst van een hectare teak te bepalen,
bestaat uit het kappen van enkele hectaren
en het verkopen van alle gekapt hout, zowel
de stamdelen van verschillende dikten
die geëxporteerd kunnen worden als ook
het overige hout dat op de lokale markt
verkocht kan worden. Daarbij moet precies

bijgehouden worden hoeveel overhead-,
kap- uitsleep-, oplaad- en transportkosten
er zijn. In 2015, drie jaar voor de eindkap,
heeft Tectona dit als proef gedaan en de
opbrengst bedroeg toen ruim €40.000 per
hectare. Dit ondersteunde de bestaande
verwachting voor de eindkap van ca.
€60.000 per hectare. Ondertussen zijn bijna
alle factoren weer veranderd. De bomen zijn
dikker, de transportkosten fors hoger, er
wordt een overvloed van teak van mindere
kwaliteit aangeboden (de z.g. “green
wall”) en de koers van de dollar verandert
doorlopend.
Naar inschatting van de plantage is het
totaal van deze factoren op dit moment
negatief en zou uitstel van de eindkap de
voorkeur hebben. Het grote vraagteken is
dan natuurlijk wanneer de situatie gaat
veranderen. Dit valt met geen mogelijkheid
met zekerheid te zeggen. Om allerlei
praktische redenen is uitstel ook maar
beperkt wenselijk en mogelijk.

Ecologisch en sociaal rendement
(Bos van de Poaia). Poaia is een medicinale plant die door de pioniers in de Mato
Grosso in dit natuurgebied gezocht werd. De
plaatsen waar dergelijke rotsen voorkomen,
worden meestal als kalkmijn geëxploiteerd,
waardoor unieke stukjes natuur verdwijnen.
Op fazenda Netolandia (aanplant na 2004)
ligt het andere gebied, waarin een vrijwel
ondoordringbare kloof met een waterval
ligt. Dit krijgt de naam “Cachoeira da Capivara” (Waterval van de Capivara).
• Werkgelegenheid
Afgelegen gebieden ontvolken door gebrek
aan werk. Sinds de plantage begonnen is,
is het dorpje Soa Jorge, dat op uitsterven
stond, weer opgeleefd en is er nu zelfs weer
een schooltje.

Uw teakbelegging heeft naast een commercieel, ook een ecologisch en sociaal
rendement.
Dit rendement wordt behaald op de volgende terreinen.
• Erosie bestrijding
De plantage is aangelegd op grasland waar
door erosie allerlei vernielingen optraden.
Tectona heeft hoogtelijnen (dammetjes)
aangelegd om de erosie tegen te gaan.
Omdat de wortels van de bomen veel water
opnemen, is de bodemerosie ook door de
aanplant tot stilstand gebracht en slibben
kreken in de buurt van de plantage niet
langer dicht.

Dit wordt gecompenseerd door een participatie met 360 bomen oorspronkelijke aanplant
(0,28 hectare).
- Wanneer u met 2 personen een vliegreis
maakt naar bijvoorbeeld Turkije (ca. 2.500
km) dan veroorzaakt dat 1,4 ton CO2
uitstoot. De kleinste teakparticipatie (200
bomen) compenseert dat jaarlijks al.

• Nieuwe commerciële activiteit
De staat Mato Grosso is zeer dunbevolkt en
ligt 2.000 kilometer van de afzetgebieden
met grote steden zoals Sao Paulo. Er zijn
daarom maar weinig producten die commercieel haalbaar zijn. Bosbouw met teakbomen
is een van die producten. Veel ondernemers
hebben dat aangegrepen, met als gevolg dat
de Mato Grosso nu het grootste teakgebied
ter wereld buiten Azië is geworden.

• Natuurgebieden
In de Mato Grosso zijn 8 gebieden die door
de eigenaren als privaat natuurgebied zijn
geregistreerd en die onder toezicht van het
Wereld Natuur Fonds zijn gesteld. Twee van
deze gebieden zijn van Tectona. Het gebied
met overwoekerde kalkrotsen op fazenda
Alvorado krijgt de naam “Mata da Poaia”

• Ecologische wetgeving
Tectona houdt zich stipt aan alle ecologische wetgeving die o.a. voorschrijft dat
natuurgebieden met elkaar verbonden moeten zijn, dat 20% van het terrein natuurlijke
bosreserve moet worden, dat er een strook
van 50 meter langs kreken natuurbos moet
blijven, etc.

• CO2 compensatie
Een hectare teak neemt bij de hoge jaarlijkse aangroei, zoals Tectona heeft, over
de 20-jarige groeiperiode van het teak,
gemiddeld ruim 10 ton CO2 per jaar op.
De 1.500 ha aanplant die Tectona gedaan
heeft, komen dan overeen met 300.000 ton
C02 opname in 20 jaar.
- 10 ton CO2 per jaar is ongeveer gelijk aan
de uitstoot die een gemiddeld gezin door
verwarming, autogebruik e.d. veroorzaakt.
- Bij het gemiddelde autogebruik van 14.000
kilometer per jaar met een benzineauto die
1 op 14 rijdt, wordt 1.000 liter benzine verbrand. Dat veroorzaakt 2,8 ton CO2 uitstoot.
Bijschrift foto
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Teakprijzen en
-kosten
Prijsstijgingen
Al decennia lang stijgen de prijzen
van Myanmar teak met ongeveer 8%
per jaar. In de afgelopen 20 jaar zijn
die prijzen bijna vervijfvoudigd. De
verwachtingen die indertijd bestonden
over deze prijsontwikkeling zijn daarmee
wel uitgekomen. Dat is een sterk
staaltje, want voorspellingen over een
periode van 20 jaar over de stijging
van bijvoorbeeld huizenprijzen zitten
meestal ver van de echte uitkomst.

Myanmar teak
De verhouding van de Myanmar prijzen
met die van plantageteak was indertijd
de grote onbekende, dus werd over het
algemeen plantageteak vergeleken met
een lagere graad zaaghout uit Myanmar.
Over de prijzen van plantageteak is pas
de laatste paar jaar wat meer bekend,
maar dat betrof vooral plantageteak
van lagere kwaliteit. Ondertussen is
wel duidelijk dat voor plantageteak,
onder andere door het grote aanbod
ervan, lagere prijzen gelden dan zelfs
4de of 5de graad zaaghout uit Myanmar.
Gedeeltelijk komt dat ook omdat door
de snellere groei de jaarringen verder
uiteen liggen en dat wordt minder mooi
gevonden. Het Myanmar teak zit nu
op prijzen rond de € 2.000 per m3 en
goede kwaliteit plantageteak zit rond de
€ 800 per m3.
Bij dit prijsverhaal moet wel opgemerkt
worden dat de productie van 4de en 5de
graad zaaghout uit Myanmar erg beperkt
is, en zelfs qua volume beneden de
teakproductie van Tectona uitkomt en
daarmee als vergelijking steeds minder
te gebruiken is.

Kosten
De belangrijkste startkosten voor een
plantage zijn grond- en aanplantkosten.
Deze kosten waren al bij het begin van
de plantage bekend. Andere kosten,
zoals arbeid- en transportkosten,
zijn in de afgelopen 20 jaren sterker
gestegen dan, zoals gepland, met alleen
inflatie het geval zou zijn. Vooral de
transportkosten lopen erg uit de pas,
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alhoewel het de verwachting is dat daar in
het komend jaar enige verbetering in gaat
komen.

bepaald door de plantage en komen
helemaal overeen met de verwachtingen
en de gegeven garanties. De andere factor
(de markt) onttrekt zich voor een groot
deel aan onze invloed. Voor zover we
middels planning de markt wat kunnen
beïnvloeden, zullen we dat zeker niet
laten.

Opbrengstfactoren
De belangrijkste opbrengstfactoren zijn
de diameter van de stammen en het
kapvolume. Deze twee factoren worden

Prijsstijging tot 2019
De grafiek toont het prijsverloop van verzaagd hout uit Myanmar voor met
plantageteak vergelijkbare kwaliteit.

Teakprijzen/m3 gezaagd hout Myanmar 2005 - 2019
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Verwante bedrijven
Thuisborg
Jan Huijnk heeft in een grijs verleden een
Stichting voor jongerenhuisvesting opgericht die, met een speciale juridische constructie, koophuizen aantrok om jongeren te
huisvesten. Enkele jaren geleden ontwikkelde hij, samen met Hans Franke een manier
waarbij ouderen het geld dat vastzat in hun
huis konden gebruiken voor hun oude dag.
Aan dat bedrijf, dat Thuisborg heet, zijn
ondertussen andere initiatieven op onroe-

rend goed gebied toegevoegd.
Thuisborg koopt huizen van ouderen, waarbij de ouderen in hun huis kunnen blijven
wonen. De betaling van de koopsom gebeurt
meestal in een aantal termijnen. Dat kan
zelfs in maandelijkse termijnen zijn.
Voor de financiering van haar activiteiten
trekt Thuisborg geld aan van beleggers. De
andere onroerend goed activiteiten doen dat
via Vondellaan Vastgoed.
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Michiel de Wit

Philip Vromen

Er is een grote variant aan participanten. De
grootste gemeenschappelijke deler is waarschijnlijk een belangstelling voor het milieu
en de natuur en de wens daar daadwerkelijk
aan bij te dragen. Michiel de Wit heeft aan
die wens een eigen invulling gegeven. Ondanks zijn achtergrond als industrieel ontwerper wilde hij juiste unieke dingen maken
en hield hij zich vanaf 1994 bezig met het
veranderen en verbeteren van woningen.
Daarbij raakte hij bekend met het werk van
de architect en filosoof Hundertwasser, die
een afkeer had van de strakke lijnen die
gedachteloos ontstaan op de tekentafel van
een architect.
Uitgaande van het idee dat een huis een
veilige, warme en gezonde leefomgeving behoort te zijn, ontwikkelde hij zijn interpretatie van het “harmonieus bouwen”.
Op de website https://www.harmonieusbouwen.nl vindt u een toelichting en
voorbeelden van wat Michiel wil bereiken.
Zonne energie, leemkachels met stookhout,
leemstucwerk en andere aspecten spelen
daarbij een rol. Wie belangstelling heeft
voor deze wijze van bouwen kan contact
opnemen met Michiel per email op info@
harmonieusbouwen.nl

Philip Vromen is, zoals veel participanten, afkomstig uit het onderwijs. Zoals
te verwachten, gaat dat gepaard met een
belangstelling voor mens en milieu. Hij
werd participant omdat hij in zijn werk als
onderwijsbestuurder en probleembegeleider
het gevoel kreeg weinig directe binding
met de natuur te hebben. Hij zat in zijn
werk meestal binnen, maar probeerde dat
te compenseren door veel in zijn grote tuin
te werken. Door gesprekken met vrienden
kreeg hij belangstelling voor tropische
bosbouw. Naarmate hij meer te weten kwam
over de ecologische en sociale aspecten
van een teakplantage in de Mato Grosso,
nam zijn enthousiasme toe en besloot hij
participant te worden. Zijn betrokkenheid
bleef in stand door de Nieuwsbrieven en
zijn grote wens is nog steeds om de plantage een keer te bezoeken en te zien hoe zijn
CO2 compensatie in de praktijk werkt!
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