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Plantageverslag
De eindkap is vanaf juli weer op
gang gekomen. Weliswaar loopt het
regenseizoen in april al af, maar
bomen die in mei-juni gekapt worden
bevatten nog te veel water. Dat zou
hoge transportkosten veroorzaken.
Daarom wordt de kap pas in juli
begonnen.
In 2020 bleven de transportproblemen
in Brazilië, een overaanbod van
eindkap teak uit Zuid-Amerika en de
corona pandemie in Brazilië en India,
de markt beheersen. Een bijkomend
gevolg van deze problemen was een
fors koersverlies op de Braziliaanse
Real. Tussen begin en eind 2020
veranderde de koers van de Real van
4,6 voor een Euro naar 6,7 voor een
Euro. Een verlies van bijna 1/3-de deel
van de waarde.
De kapperiode in 2020 liep van juli
tot oktober. Eind 2020 was de helft
van alle teak gekapt, maar nog
lang niet alles verkocht. Wanneer
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Eindkap is in volle gang

alle kostenposten (ook belastingen)
bekend zijn, kan een eindafrekening
van een perceel opgemaakt worden en
ontvangen de betrokken participanten de
opbrengstspecificatie van hun teak.
Voor het nog te kappen teak vormen
de eerdere opbrengsten uiteraard een
indicatie, maar het ziet er naar uit dat
teakprijzen weer aan het stijgen zijn, dus
misschien is een voorzichtig optimisme
gerechtvaardigd.

Na de eindkap
De plantage staat op vruchtbare,
calciumrijke grond met een hoge pH
waarde en ligt in een regio waar relatief
veel regen valt. Na de eindkap zijn er
daardoor meerdere mogelijkheden om de
grond te gebruiken. Wat de bestemming

gaat worden, wordt uiteraard bepaald
door de koper van de grond nadat de
eindkap afgewikkeld is.
Opnieuw bosbouw zou kunnen, maar
dat ligt nu door de ervaringen met de
opbrengsten van teakhout, niet erg meer
voor de hand. Suikerriet zou ook kunnen,
maar de dichtstbijzijnde suikerrietfabriek
ligt te ver weg. De transportkosten van
het suikerriet zijn dan te hoog.
Het meest waarschijnlijk is veeteelt. De
Mato Grosso is een grote vleesproducent
geworden en heeft Argentinië als
exporteur van vlees ruimschoots
verslagen. Om de grond alvast geschikt
te maken voor veeteelt wordt na de
eindkap de grond geëgaliseerd en
wordt er met tractoren, die door grote
kettingen aan elkaar gekoppeld zijn,
rondgereden alsof de kettingen een
sleepnet vormen die oneffenheden
verwijdert.

Opbrengsten eindkap
De gerealiseerde eindkapopbrengsten van
de percelen die tot nu toe gekapt, verkocht
en afgehandeld zijn, zijn zeer teleurstellend
geweest. Verschillende oorzaken daarvoor,
zoals de metingen in Hoppus ton, koersverschillen en het inzakken van de markt door
overaanbod van plantageteak en de gevolgen van de coronacrisis, bieden misschien
mogelijke verklaringen maar nemen niet weg
dat het onbegrijpelijk blijft hoe een van de

beste plantages van Zuid Amerika ondanks
alle jarenlange inspanningen geen hogere
opbrengsten heeft.
De internationale bosbouwinvesteerder die
in 2012 een gedeelte van de plantage kocht,
deed dit o.a. vanwege de uitzonderlijk
goede resultaten van kloonexperimenten. De
houtopbrengst daarvan zou zeker 50% hoger
kunnen liggen. Zij ontwikkelden plannen
voor uitbreiding van hun areaal teakbomen.

Die plannen zijn nu in de ijskast gezet en
waarschijnlijk helemaal terzijde geschoven.
Ook zij zijn gedesillusioneerd geraakt door
de huidige kapopbrengsten en hebben hun
teakinvestering weer afgestoten.
Wat de opbrengsten van het nog te kappen
en/of nog te verkopen hout zal zijn, blijft
ongewis, maar op grond van de huidige marktontwikkelingen wordt wel een stijging van
de opbrengst verwacht.

Afzet in Brazilië
Hout van geringere diameters kan door
de hoge transportkosten niet lonend geëxporteerd worden naar India of andere
landen. De verkoop daarvan is echter in
Brazilië mogelijk bij o.a. fabrieken van
panelen en kleine meubels. Meerdere
latjes worden dan tegen elkaar gelijmd
tot een breder geheel. Op de foto van

het bureautafeltje is dit goed te zien.
In de plaats Guavira, in de Mato Grosso
do Sul, staat een fabriek waaraan Tectona
hout levert voor panelen- meubelproductie. De afstand van de plantage naar de
fabriek is voor Braziliaanse verhoudingen
niet groot, maar toch altijd nog meer
dan 1.000 km over grotendeels onver-

harde wegen. Afzet naar bijvoorbeeld
India zou 2.000 km transport in Brazilië
over land, plus 15.000 km over zee, plus
in India nog vele kilometers over land
vergen en dat transport kost vele malen
meer en is daarom voor hout met geringe diameters en met een geringe waarde
veel te duur.
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Koersverliezen
De koers van een Euro ten opzichte van
de Real is in de afgelopen twee jaar
gestegen van 4,2 Real tot 6,6 Real. De
Real is daardoor meer dan 35% minder
waarde geworden. Het effect van deze
waardestijging op uw opbrengst hangt
af van het koersverschil op moment van
de verkoop van kaphout en het moment
van de transfer van kapopbrengsten naar
Nederland.

vermeld staan, naar Nederland uitgekeerd
kunnen worden.

maar ook voordat alle houtpartijen van
een perceel verkocht zijn, kan maanden
duren. Daarna is er tijd nodig voor allerlei
afhandelingen zoals belastingen. Extra
vertragend werkt de regel dat alleen
boekwinsten die in voorgaande kwartalen
geboekt zijn en op de desbetreffende balans

Hopelijk gaan de koersontwikkelingen
na afloop van de coronapandemie de
andere kant op en kan er ook sprake van
koerswinsten.

Wanneer er voor 100 Euro hout verkocht
wordt bij een koers van 4,2 levert dit 420
Real op. Wanneer 420 real overgeboekt
wordt naar Nederland bij een koers
van 6,6 levert dit 63 Euro op. In die
omstandigheden zou er een koersverlies
van liefst 37% van de opbrengst zijn.
Over het algemeen is het koersverschil
natuurlijk niet veroorzaakt door het
maximale verschil in de afgelopen twee
jaar, maar voor de uitbetalingen in 2021
ligt het verlies door koersverschillen toch
nog wel in de buurt van 20%.
Een vrij ruim tijdsverschil tussen de
verkoopovereenkomst en de overboeking
van de opbrengst naar Nederland is helaas
onvermijdelijk. De verkoop van een partij
hout zelf neemt al geruime tijd in beslag,

De groeiresultaten na 21 jaar
Vergelijking groei Tectona - Site klassen Keogh gedurende 21 jaar
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De grafiek hiernaast laat zien dat de
groeicijfers van Tectona nog steeds in
de buurt van de hoogste groeiklasse
liggen. Daarmee behoort Tectona al vanaf
het begin tot de absolute top van de
teakplantages in Midden- en Zuid-Amerika.
De bomen hebben na 21 jaar een lengte
van ruim 28 meter, een diameter van
tegen de 50 centimeter en per hectare
een volume van ruim 230 m3. Op sommige
percelen komt het volume zelfs op 250 m3.
Deze cijfers zijn in lijn met de
verwachtingen die bij de start van de
plantage geprognosticeerd werden.
Ze laten zien dat zowel de site keuze
(bodemkwaliteit, temperatuur, regenval) als
het onderhoud en de geplande dunningen
aan de verwachtingen voldaan hebben.
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Het Hoppus Ton effect op de opbrengst

Colofon

Het traditionele Engelse meetsysteem definieert gewichten, niet volumes, maar werd
wel voor volumes gebruikt. De Hoppus ton is
zo’n oude Engelse maat voor het houtvolume
van stammen, waarbij alleen het volume van
de balk die uit de stam gezaagd kan worden,
geteld werd. Daarbij werd gerekend met een
1 Hoppus ton die gelijk is aan 1,8027 kubieke meter rondhout van stammen.
Plantageteak is jonger dan de bomen die uit
het oerwoud gekapt werden en heeft daarom
in verhouding meer spinthout. Waarschijn-

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

lijk om die reden is in de houthandel
het gebruik ontstaan om het volume van
plantageteak niet in m3, maar in Hoppus
ton te meten.
Bij de oorspronkelijke opbrengstverwachtingen werd uitgegaan van een houtvolume in m3 omdat er geen ervaring was met
eindkap plantageteak. De later ontstane
praktijk om in Hoppus ton te meten,
reduceert het uit te betalen kapvolume
met bijna 45% en haalt daardoor alle opbrengstverwachtingen fors onderuit.
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CO2 certificaat
Bij de brief over de opbrengst van uw
eindkap ontvangt u ook een certificaat
dat aangeeft hoeveel CO2 in uw bomen
opgeslagen is en wat de berekende
waarde daarvan is op basis van de
compensatiebedragen die de EU betaalt
aan de huidige leveranciers van CO2compensatie.

CO2 compensatiewaarde van
Tectona Agroflorestal Limitada
Een hectare teak neemt bij de hoge
jaarlijkse aangroei, zoals Tectona heeft,
over de 20-jarige groeiperiode van het
teak, gemiddeld ca. 35 ton CO2 per jaar op.
Het consultatiebureau MGM heeft dit voor
de plantage Tectona Agroflorestal Limitada
onderzocht. De huidige EU prijs voor CO2
compensatie bedraagt € 35 per ton.
1 hectare teak neemt in 20 jaar dan
700 ton CO2 op met, op basis van de
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EU compensatiebedragen, een berekende
waarde van € 24.500.

CO2 effecten voor een gezin
De uitstoot die een gemiddeld gezin door
verwarming, autogebruik e.d. veroorzaakt is
ca. 20 ton per jaar.
•	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. Dit
autogebruik wordt gecompenseerd
door een participatie van 182 bomen
oorspronkelijke aanplant (0,14 hectare).
•	Wanneer u jaarlijks met 2 personen
een vliegreis maakt naar bijvoorbeeld
Thailand (ca. 9.000 km) dan
veroorzaakt dat 5 ton CO2 uitstoot.
Een teakparticipatie van 325 bomen
compenseert die jaarlijkse vliegreizen.
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