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Plantageverslag
In de afgelopen maanden heeft het
verzagen en uitslepen van het dunningshout ruim 25 man en 4 tractoren druk aan
het werk gehouden. Dit gaat de rest van
het jaar nog gestaag verder. Vanaf
opslagpunten op de plantage wordt het
dunningshout met vrachtwagens naar o.a.
slachterijen en sojadrogerijen vervoerd om
als brandhout te dienen. Per dag worden 2
à 3 vrachtwagens hout (60-90 m3)
vervoerd. Nieuwe wetgeving op het gebied
van de registratie van de afkomst van hout,
ingevoerd om het gebruik van brandhout
uit wildkap wil tegen gaan, heeft er toe
geleid dat de opbrengst van het
dunningshout met 20% gestegen is. Als
gevolg daarvan wordt nu 70% van de
dunningskosten (het selecteren, kappen,
verzagen, uitslepen en transport van de
stammen) gedekt door de opbrengst van
het dunningshout.
De infrastructuur voor de 2005 aanplant
wordt voorbereid door het aanleggen van
wegen en bruggen, het bouwen van schuren
en de aanleg van elektriciteit. Ook moeten
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boomstronken, rotsblokken en andere
oneffenheden worden verwijderd. De
uitbreiding van de werkzaamheden maakte
het noodzakelijk een aantal nieuwe
tractoren en andere werktuigen aan te
schaffen.
Het wieden in de 2004 aanplant moet
tijdens de regenperiode regelmatig
gebeuren om het overwoekeren van de
planten door onkruid te voorkomen en ze
alle ruimte te geven voor een snelle start.
Het leeuwendeel van de overige
werkzaamheden werd daardoor in beslag
genomen.
In mei, na het bekend worden van de
inflatiecijfers, worden jaarlijks de lonen
aangepast. Na gesprekken met de
werknemers zijn de lonen met 14%
verhoogd. Daarvan is 11,5%
inflatiecorrectie en 2,5% reële
loonsverhoging. Omdat de Braziliaanse real
sterk gewonnen heeft ten opzichte van de
euro, betekent dit (vanuit Nederland
gezien) een stijging van de loonkosten
voor de veldwerkers met 40%.

Site Class 1 nu ook met
keuze voor 20-jarige looptijd
Op verzoek van geïnteresseerden is voor
de nieuwe aanplant uit 2004 de keuzemogelijkheid geopend voor een eindkap
na 20 en na 25 jaar. Deze keuze hoeft pas
in het 19-de jaar te worden gemaakt.
Zoals op de website
www.tectonaforestry.nl te zien is, is het
rendementpercentage voor beide
looptijden vrijwel hetzelfde, maar ligt de
opbrengst bij een looptijd van 25 jaar
ruim 1/3-de hoger.
Om de keuzevrijheid praktisch uitvoerbaar
te maken, houdt Tectona zich het recht
voor om in jaar 20 aaneengesloten
stukken te kunnen maken waarin
respectievelijk een tussenkap of de
eindkap plaatsvindt. Teakopstand kan dan
omgeruild worden tegen een ander stuk
van gelijke grootte en kwaliteit.
Voor de eindkap na 25 jaar is er een
groeigarantie voor 80 m3 tussenkap na 20
jaar en een groeigarantie voor 150 m3
eindkap na 25 jaar.

laars van de markt te weren. Deze partijen
ondermijnen de geloofwaardigheid bij het
publiek van hardhoutinvesteringen als een
verantwoord, hoogrenderend alternatief
voor andere investeringsvormen, met
bovendien een toegevoegde waarde op
ecologisch, sociaal en maatschappelijk
terrein.

Garantieproducten
Pootpotje

Nieuwe wetgeving op komst
Om een einde te maken aan de
grootschalige beunhazerij rond het opnieuw
afsluiten van hypotheken, leningen en
verzekeren, al dan niet gekoppeld aan het
afsluiten van nieuwe polissen of
investeringen in individuele
beleggingsobjecten, zoals bijvoorbeeld teak
of scheep CV’s, is nieuwe wetgeving in
voorbereiding. De nieuwe wet Financiële
Dienstverlening (WFD) zal in oktober of
uiterlijk januari 2006 in werking treden. De
wetgeving richt zich op tussenpersonen en
aanbieders. Het is nog niet bekend wat de
eisen precies gaan worden. Duidelijk is al
wel dat er eisen komen op het gebied van
de integriteit van de betrokken personen,
de informatievoorziening, de te voeren
administratie en kennis van financiële
dienstverlening. Ook komt er een
klachtenregistratie en een registratie van
tussenpersonen en aanbieders, onder
toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Degenen die niet
geregistreerd staan, of wiens registratie is
ingetrokken, kunnen niet langer als
tussenpersoon of aanbieder actief zijn.

Een teakinvestering met terugkoopgarantie
worden sinds kort door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) gezien als een
financieel product. Men zou het namelijk
kunnen vergelijken met een obligatie die
na een bepaalde periode met renten
afgelost wordt. Voor dergelijke financiële
producten gelden andere vereisten dan voor
teakinvesteringen, met als gevolg dat
Tectona de verkoop daarvan heeft gestaakt.
In een kort geding dat in juni gehouden
werd, is uitgesproken dat deze zienswijze
niet met terugwerkende kracht geldt voor
in het verleden afgesloten terugkoopgaranties. De nieuwe zienswijze van de AFM
heeft dus verder geen invloed op de al
lopende contracten.
Om de bedoeling van de terugkoopgarantie,
te weten een onderstreping van de
kwaliteit van een investering in teak van
Tectona, op een andere wijze vorm te
geven, vervangt Tectona binnenkort bij
nieuwe verkopen de terugkoopgarantie door
een gegarandeerd volume van de eindkap.

Lange termijn plan transport
via Arica
Bij containertransport wordt de vrachtprijs
in een bepaalde haven in hoge mate
bepaald door de verhouding tussen de
hoeveelheid inkomende en uitgaande
lading. Een overschot aan inkomende
vracht houdt in dat veel containers leeg
terug moeten en dat verlaagt uiteraard de
vrachtprijs van uitgaande vracht. In Arica
(Chili) is dit laatste het geval. De afstand
inlands tussen de plantage en respectievelijk Zuid Brazilië en Arica is vergelijkbaar.
Het probleem is dat in het Boliviaanse
deel van de route naar Arica 500 kilometer
niet verharde weg zit. In de droge tijd is
dit een lastig stuk en in de regentijd is dit
stuk zelfs niet bruikbaar. De Boliviaanse
overheid wil deze weg wel verharden, mits
iemand anders de kosten betaalt.
Belanghebbende bij verharding van de weg
zijn vooral de soja boeren in de Mato
Grosso. Blairo Maggi, de gouverneur van
de Mato Grosso en zelf een grote soja
boer, probeert een oplossing voor de
financiering van de weg te vinden. Wat
Maggi voor een type man is, wordt
misschien het best uitgedrukt door zijn
verkiezing als winnaar van de gouden
kettingzaag op een site van Greenpeace
over de ontbossing van het Amazonegebied. Mocht binnen 13 jaar de route
naar Arica begaanbaar worden, dan
profiteren ook de investeerders in Tectona
daarvan vanwege de lagere transportkosten
van het gekapte teakhout.

Naar verwachting zal meer dan de helft van
de personen en kantoren die zich
momenteel met de bemiddeling in teakbeleggingen bezighouden niet aan de
nieuwe eisen kunnen voldoen en daardoor
afvallen. Voor tussenpersonen die er wel
aan voldoen ontstaan er nieuwe mogelijkheden door het grotere vertrouwen dat er
geschapen wordt in de geregistreerde
aanbieders en tussenpersonen.
Tectona onderschrijft van harte deze
poging malafide aanbieders en bemidde-
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De fosfaathuishouding van
een teakboom
In een natuurbos blijven alle voedingsstoffen behouden. Ze verblijven
afwisselend in de bodem of in de biomassa
van de boom. Een natuurbos ‘verarmt’ dus
niet.
Wanneer gedurende lange tijd een gebied
voor veeteelt gebruikt is, neemt het
fosfaat gehalte in de bodem af, omdat
fosfaat in het vlees opgeslagen wordt en
op die wijze uit de bodem verdwijnt. Ook
bij landbouw treedt een dergelijk effect
op. Een teakplantage mag door de FSC
eisen niet als vervanging van maagdelijk
bos aangelegd worden, waardoor plantages
met FSC keurmerk over het algemeen na
enige jaren fosfaat aan de bodem moeten
toevoegen. Dit is ook bij Tectona het
geval.
Fosfaat speelt een belangrijke rol bij het
aanmaken van nieuw blad aan het begin
van het regenseizoen. Een boom is daarom
zuinig op zijn fosfaathuishouding en trekt
het zelfs uit het blad terug voordat deze
in het droge seizoen afvallen. Het zal
duidelijk zijn dat wanneer een gebrek aan
fosfaat niet opgeheven wordt, de groei zal
gaan stagneren. Tectona onderzoekt
daarom regelmatig de bodem en de
biomassa van een boom om vast te stellen
hoeveel fosfaat in de bodem, de stam en
de bladeren aanwezig is, zodat adequaat
gereageerd kan worden en de prachtige
groeiresultaten gecontinueerd worden.

Kreek op de plantage

25 bomen oorspronkelijke aanplant. Om
de cijfers per boom op de genoemde
web sites te kunnen interpreteren voor
een teakplantage moet U er rekening
mee houden dat er gemiddeld
gesproken, gedurende de groeicyclus
van een teakboom (20 jaar), ten
gevolge van dunningen, ca. 500 bomen
op een hectare staan.
Uitgaande van de compensatieprijzen
die Cooldriving hanteert, kunt U
zeggen dat er per hectare teak 65 euro
per jaar CO2 compensatie geleverd
wordt.
De CO2 uitstoot van alle gezinnen in
Nederland opgeteld, is ongeveer 1/3-de
deel van het totaal. De rest is het
gevolg van algemene zaken, zoals
wegtransport en industrie.

Tectona natuurgebieden krijgen
een geregistreerde naam
Bij een presentatie bleek onlangs dat er in
de Mato Grosso 8 gebieden zijn die de
eigenaren als privaat natuurgebied hebben
laten registreren en die onder toezicht van
het Wereld Natuur Fonds gesteld gaan
worden. Zoals in de vorige nieuwbrief vermeld bevinden zich twee van deze gebieden
op het grondgebied van Tectona. Het gebied
met overwoekerde kalkrotsen op fazenda
Alvorado krijgt de naam “Mata da Poaia”
(Bos van de Poaia). Poaia is een medicinale
plant die door de pioniers in de Mato Grosso
in dit natuurgebied gezocht werd.
Op fazenda Netolandia ligt het andere
gebied, waarin een vrijwel ondoordringbare
kloof met een waterval ligt. Dit krijgt de
naam “Cachoeira da Capivara” (Waterval van
de Capivara).

CO2 opname door teakbomen
Een hectare teak neemt (bij een hoge
jaarlijkse aangroei zoals Tectona heeft)
gemiddeld ruim 10 ton CO2 per jaar op.
Dit is ongeveer gelijk aan de uitstoot die
een gemiddeld gezin door verwarming,
autogebruik e.d. veroorzaakt. Op de
website www.facefoundation.nl kunt onder
de rubriek ‘diensten’ uw eigen uitstoot op
de CO2 meter berekenen. Bent U
geïnteresseerd in de uitstoot als gevolg
van uw autogebruik, dan vindt U een CO2
meter daarvoor op www.cooldriving.nl
Ruwweg zegt deze site dat 1000 km per
jaar autorijden gecompenseerd wordt door
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Teakblad

Colofon
NV Hollandse Bosbouw Maatschappij
Kerkenbos 1103 A
6546 BC Nijmegen

Bliksemschade
Hoge bomen vangen niet alleen veel wind,
maar trekken ook blikseminslagen aan.
Wanneer een bliksem op een boom inslaat,
is die boom zo goed als verloren. Soms
geldt dit ook voor nabijgelegen bomen.
Naar schatting worden ca 1% van de
bomen jaarlijks door blikseminslag
getroffen. Omdat dit gespreid over de
aanplant gebeurt, kan het effect van de
blikseminslagen bij een opvolgende
dunning vrijwel geneutraliseerd worden. De
laatste 5 jaar voor de eindkap is dit niet
het geval omdat er dan geen dunningen
meer zijn. Bij de voorlaatste dunning
blijven daarom ca 5% meer bomen staan
dan als ideaal aantal voor de eindkap is
bepaald.

Antwoordnummer 1380
6500 VD Nijmegen
Tel 024 3502093 en 3502092
Fax 024 3502235
Rabobank 12.15.91.328
www.tectonaforestry.nl
www.teaksparen.nl
KvK voor Centraal Gelderland 10.14.44.05

Tectona Agroflorestal Ltda
Estrada do Calcário-Sao Jorge km 16
Caixa Postal 362 CEP 78300-000
Tangará da Serra MT Brazilië
Tel/Fax 00-55-65-3265597

Groen corruptieschandaal in
de Mato Grosso
IBAMA is in Brazilië de semi-overheidsorganisatie die o.a. toeziet op herbebossingprojecten. Ze verstrekken
bijvoorbeeld kredieten en geven
plantsubsidies voor dergelijke projecten.
In het geval van teakaanplant bedraagt de
subsidie ca 500 euro per hectare. De
afdeling van IBAMA in de Mato Grosso is
betrokken geraakt bij een georganiseerde
corruptie die optrad bij het verhandelen
van kredieten en subsidies. Ook werden er
door bosbedrijven aan beambten
steekpenningen betaald om kredieten te
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Na enkele weken

verkrijgen. De beslissingsbevoegdheid voor
projecten in de Mato Grosso is voorlopig
overgeheveld naar het hoofdkantoor van
IBAMA in Zuid Brazilië. Tectona gaat er van
uit dat als gevolg van de corruptie er
waarschijnlijk geen geld beschikbaar komt
voor herbebossingsubsidie op de nieuwe
aanplant 2004 en 2005.

Directeur ir. L. Smit
Coördinerende verkooporganisatie:
Sintrex MBG BV
Postbus 548 8070 AM Nunspeet
Tel 0341 254377
e-mail tectona@planet.nl
Rabobank 38.47.66.617
Directeur R.J.A. Vermeulen

INFORMATIE AANVRAAG
Ik verzoek U informatie over deelnemen in Tectona
met eenmalige koop van bestaande teakopstand uit 1998
(restant looptijd 13 jaar)
met eenmalige koop van nieuwe teakopstand uit 2004
(looptijd 19 of 24 jaar)
te sturen aan
Naam
:
Adres
:
Postcode en plaats :
Stuur deze coupon in een ongefrankeerde enveloppe naar:
Tectona Forestry BV, antwoordnummer 1380, 6500 VD Nijmegen.
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