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Groeiresultaten
Uit de grafiek is duidelijk af te lezen dat
teak een pioniersoort is. Dat wil zeggen

Vergelijking groei Tectona - Site klassen Keogh gedurende 20 jaar
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dat er een sterke groeispurt in de eerste
zeven jaar is, die daarna minder wordt.
Schommelingen in de grafiek worden
veroorzaakt door de dunningen.
De hoogte van de bomen is een goede
indicatie voor de groei. Voor de hoogte
wordt de dominante hoogte, d.w.z. de
hoogte van de 10% hoogste bomen,
genomen. Dit geeft een beter beeld van de
groei dan het normale gemiddelde omdat
bij dunningen steeds de slechtste bomen
verwijderd worden en er dus bij de eindkap
alleen de beste bomen overblijven.

beheer van de eindkap en de
administratie uitgesplitst per
participant, het testen en onderzoeken
van diverse verkooptrajecten, het
inschakelen van marketingpartners, het
plannen van de transportmogelijkheden
voor grotere volumes en het bepalen van
het staand volume, de diameter en de
hoogte van de teakopstand per perceel.

Hoogte in meters

Naarmate de plantage ouder wordt, nemen
de onderhoudswerkzaamheden af, maar de
noodzaak om de aanplant in goede
conditie te houden, blijft onverminderd
belangrijk voor een optimale eindkap.
Daarom gaat het dunnen van bomen die
beschadigd zijn door blikseminslagen, of
bomen die om andere redenen minder
geschikt zijn voor de eindkap, gestaag
door. Ook in 2017 zijn, als gevolg
daarvan, nog volop containers
dunningshout geëxporteerd naar India.
Deze houtverkopen hebben, in combinatie
met het verrichten van werkzaamheden
voor derden en de verhuur van bosbouw
machines (tractoren en shovel), net als in
de voorgaande jaren ook in het afgelopen
jaar ruimschoots de kosten van de
plantage kunnen dragen. Na aftrek van
kosten bleef er een resultaat van 120.000
euro over voor de plantage.
Andere activiteiten zoals brandbewaking,
bestrijding van mierenplagen, het
onderhoud van wegen en bruggen en het
doen van groeimetingen vormen al bijna
20 jaar vaste onderdelen van het werk op
de plantage en dit blijft zo tot de
eindkap.
De activiteiten gericht op de eindkap
speelden in 2017 een belangrijke rol. Het
betreft allerlei zaken, zoals de
voorbereiding op het administratief
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Planning Eindkap
De eindkap van de 1998-aanplant betreft
300 hectaren teakaanplant. Met de
beschikbare capaciteit om te kappen, uit
te slepen, te classificeren per container
van 28.500 kilo en de houtproductie per
vrachtwagen of per trein naar de haven
van Zuid Brazilië te transporteren, zou de
kap in twee droge seizoenen, van juli tot
oktober, gedaan moeten kunnen worden,
maar zeker is dit niet. Het is ook
mogelijk dat een gedeelte van de eindkap
pas in 2020 plaats kan vinden. Of dit
gunstig voor een participant is of niet,
hangt vooral af van de prijsontwikkeling
in de komende jaren.

De mogelijkheid om de kapcapaciteit te
vergroten door grote oogstmachines,
met een prijs van enkele tonnen per
stuk, in te schakelen, is afhankelijk
van de mogelijkheid om de
oogstmachines ofwel te huren, dan wel
te kopen en na de eindkap weer te
kunnen verkopen. De mogelijkheden
voor de huur of koop van
oogstmachines wordt al een tijdje
onderzocht, maar er is nog geen
eenduidig antwoord.
De eerste opbrengsten van de eindkap
komen in de loop van 2019 naar
Nederland. Bij een tweejarige kap

worden de laatste opbrengsten half
2020 verwacht. Bij een driejarige kap
kan dit uitlopen tot eind 2020.
Uitbetaling aan participanten zullen, in
volgorde van de gekapte percelen,
plaatsvinden vanaf de zomer van 2019.
Er is al een (voorlopige) kapvolgorde
van de percelen, gebaseerd op de
laatste inventarisatie van de
houtopstand, maar de bijbehorende
tijdplanning is nog afhankelijk van het
al dan niet in kunnen zetten van zware
oogstapparatuur.

Zusterbedrijven van Tectona
Op de achtergrond van de zaken die Tectona betreffen, spelen al tientallen
jaren de activiteiten van de zusterbedrijven van Tectona.

Schriftelijk Onderwijs
Charkow Beheer BV, met correspondentiescholen en eigen
drukkerijen, is actief in zeven landen in Oost Europa en bestaat
al bijna 30 jaar. Het won in 1997 de Oost Europa prijs en bood,
na het instorten van het communisme, aan honderdduizenden
mensen de mogelijkheid om een West-Europese taal te leren. Op
dit moment heeft het bedrijf ca. 80.000 studenten.
https://escc.nl/

Drukkerij in Kharkiv, Oekraïne

Compressor software
Een ander zusterbedrijf is NV Compressors-and-pipes. Dit
bedrijf ontwikkelde, in samenwerking met oud-medewerkers
van het Russische Gazprom, optimaliseringssoftware voor
compressorstations en gaspijpleidingen die o.a. in gebruik
is bij het landelijke gaspijpnetwerk van Gascade en
Wintershall Gastransport in Duitsland.
http://www.compressors-and-pipes.com/

Grafiek van “compressorbereik”
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Hotels
Het hotel Silom Serene in Bangkok kon tot stand komen
tijdens een moeilijke periode in de Thaise economie, omdat
Kirov BV, het moederbedrijf van Tectona Forestry, bijsprong.
Ondertussen bezit de Silom Serene groep vijf hotels in
Thailand.
https://silom-serene.com/

Zwembad van Hotel Silom Serene

Spaanse vakantieappartementen
Granfiesta is de nieuwste tak aan de Tectona-boom. Het
bedrijf verhuurt en verkoopt vakantiewoningen in Spanje. De
vakantiewoningen zijn afkomstig van SAREB, de Spaanse “bad
bank” voor de redding van het bankwezen.
Omdat Granfiesta de vakantiewoningen niet alleen in de
zomermaanden, maar ook ’s winters aan overwinteraars
verhuurt, zijn de woningen zeer rendabel en gewild als
belegging waar de koper ook zelf plezier aan kan beleven,

zowel ’s zomers om vakantie te vieren als ook om er te
overwinteren. Het pilotproject van Granfiesta ligt in aan het
strand in Oropesa del Mar in Spanje. Deze stad won in 2015
de titel “beste vakantieplaats van Spanje”, o.a. vanwege het
grote aanbod van pretparken, uitgaansmogelijkheden en
stranden.
https://www.granfiestahomes.com/ en
https://www.granfiestatravel.com

Uitzicht op zee vanaf het balkon
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De invloed van Tectona op de opbrengst

Colofon

Een hoge productie
van eindkaphout

Een gunstig belastingregime
voor de opbrengst

NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

De invloed die de plantage heeft op het
optimaliseren van de opbrengst bestaat uit
het leveren van een zo groot mogelijk
houtvolume van bomen met een zo dik
mogelijke diameter. Om dat te bereiken is
twintig jaar lang de begroeiing onder de
bomen verwijderd, zijtakken verwijderd, op
de juiste momenten dunningen verricht om
de beste bomen meer ruimte te geven en
alles gedaan om de bomen gezond te
houden. Het kapvolume en de diameters van
de bomen hebben zich op de plantage van
Tectona conform de verwachtingen
ontwikkeld. Op alle percelen wordt
ruimschoots het beoogde volume per hectare
gehaald. Belangrijk voor de opbrengst is het
volume commercieel hout per hectare, dat
zal op ca. 140 m3 per hectare uit gaan
komen. De diameter van de eindkapbomen
komt uit tussen de 45 en 50 cm. Er zijn geen
andere plantages bekend in Midden- en ZuidAmerika die ook maar bij benadering zulke
resultaten kunnen laten zien.
Kijken we terug naar de groeiverwachtingen
bij de start van de plantage, dan is aan die
verwachtingen zeker voldaan en heeft
Tectona zich goed gekweten van haar taak
om veel en goed commercieel eindkaphout te
leveren.

Bij de verkoop van de participaties werd er
van uitgegaan dat het belastingverdrag
Nederland-Brazilië voor onroerend goed
investeringen in Brazilië van toepassing is
op bosbouwinvesteringen. Onder dat verdrag
zou een participant 15% van de opbrengst
aan bronbelasting in Brazilië betalen en
daarmee was de kous af. Ondertussen lijkt
die vlieger niet meer op te gaan en zou een
participant waarschijnlijk Braziliaanse
inkomstenbelasting moeten betalen (ca.
25%). Tectona heeft daarom de beleggers
een alternatief aangeboden om de
belastingdruk te verlagen naar 3,1% voor
geëxporteerd hout en 6,7% voor in Brazilië
verkocht hout. Begin 2018 heeft ruim 90%
van de participanten het aanbod voor een
betere fiscale afhandeling ondertekend.

Tectona heeft al vanaf 2010 tussenkaphout
verkocht aan houtzagerijen in Brazilië en
containers hout geëxporteerd naar meerdere
landen, maar voornamelijk naar India.
Het eerste dunningshout bevatte nog veel
spinthout en daarom werden daarvan
squares (balken) gezaagd om te voorkomen
dat het getransporteerde volume voor een
groot deel uit waardeloos spinthout zou
bestaan. Ondertussen hebben de
dunningsbomen een behoorlijke diameter en
vormt het spinthout een kleiner deel van de
boom, waardoor het efficiënter is om de
bomen niet mee r te verzagen, maar de
stammen in stukken (passend in een
container) te exporteren en te laten
verzagen in lage lonen landen zoals China,
India en Vietnam.
In de laatste jaren heeft Tectona onderzoek
gedaan naar de optimale afzetmogelijkheden
voor stammen met een grotere diameter en
ervaring opgedaan met potentiele afnemers.
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Factoren waar Tectona
geen vat op heeft
• Algemeen
Als gevolg van wijzigende economische
omstandigheden, (plotselinge) imagoschade,
een conjunctuurdaling en/of overaanbod van
gelijksoortige producten kunnen prijzen
dalen. Een negatieve economische
ontwikkeling leidt er ook toe dat
ondernemers en consumenten minder
mogelijkheden hebben om te investeren en
de vraag in de markt naar teakhout daarmee
ook daalt.
• Valutakoersen
De internationale standaard voor houtprijzen
is de Amerikaanse Dollar. De verhouding
tussen de Euro en de Dollar heeft daarmee
een grote invloed heeft op uw kapopbrengst.
• De marktsituatie
Zowel het overaanbod van teak met
geringere diameters uit Zuid-Amerika, als het
afnemend aanbod uit traditionele teaklanden
als Myanmar, heeft invloed op de
teakprijzen.
• Transportkosten
Wanneer de economie in zich goed
ontwikkelt, vergt dat meer
transportcapaciteit. Dat heeft een stijgend
effect op transportprijzen. Het omgekeerde
is het geval bij economische problemen. Dan
worden de transportkosten lager.
• De economische situatie
De economie in importlanden als India en
China bepaalt in hoge mate zowel de
behoefte als ook de prijs van teakhout.
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