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Zagerij

Plantageverslag
Meer machines
Omdat de dunningsbomen steeds groter
zwaarder worden is er zwaarder
materieel aangeschaft voor het uitslepen
van de stammen. Ook in de zagerij kan
steeds minder met mankracht gebeuren
en zijn shovels aangeschaft om het hout
in de zagerij te transporteren. De
toenemende capaciteit van de zagerij
vergt niet alleen steeds meer
droogschuren, maar ook oplossingen
voor de verwerking van het restafval.
Meer administratie
Nieuwe Braziliaanse wetgeving brengt
meer administratieve rompslomp met
zich mee. Dat geldt voor de meer
gedetailleerde boekhouding, maar ook
voor de manier waarop bijvoorbeeld met
brandhout wordt omgegaan. Daarnaast
brengt het vergunningen- en registratiebeleid en de export van de squares met
containers steeds meer papierwerk met
zich mee. Ook de rapportages voor het
FSC en andere milieuorganisaties en het
verwerken van alle gegevens in het
bosbouwprogramma MiraSilv nemen veel
managementtijd in beslag.
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Dunning
Begin 2010 zal het dunnen van de 1998en 1999-aanplant worden afgerond. Direct
daarna moet al weer met een nieuwe ronde
dunningen begonnen worden om te
voorkomen dat de bomen elkaar in de
groei gaan belemmeren.
Samenwerking
De afgelopen maanden is Tectona met
meerdere partijen in gesprek geweest die
de positie en ervaring van Tectona willen
gebruiken om in de Mato Grosso bosbouwprojecten voor institutionele investeerders
zoals pensioenfondsen op te zetten. Elders
in deze nieuwsbrief meer daarover.

Het veranderde
teaklandschap
Teakbeleggingen aanvankelijk succesvol
Begin jaren negentig kwamen er in
Nederland studies beschikbaar waarin
Costa Rica zeer geschikt werd bevonden
voor teakteelt. Dat stimuleerde een aantal
ondernemers om in actie te komen en
teakplantages te beginnen. De eerste
projecten in teak waren zo succesvol dat

dit navolging kreeg. Niet alleen in Costa
Rica, maar ook in andere landen en ook
met andere houtsoorten.
Nu terugkijkend, kunnen we constateren
dat de verwachtingen van deze projecten
indertijd veel te rooskleurig waren en veel
plantages bovendien financieel zwak in
elkaar staken. Ook bleven veel plantages
te kleinschalig om economisch te kunnen
werken. Plantages die afhankelijk waren
van een doorgaande verkoop van
participaties zijn ondertussen in grote
getale onderuit gegaan.
AFM
De nekslag voor plantages die het
moeilijk hadden, werd gegeven door het
optreden van de AFM. De verkoop van
teakparticipaties viel vrijwel stil. Slechts
weinig initiatieven wisten de verplichte
vergunning te verkrijgen en voor hen die
dat wel lukte gaven de zeer hoge kosten
die de AFM de teakaanbieders oplegde
soms het laatste duwtje. Deze kosten
waren niet in bestaande uitgavenprognoses van plantages opgenomen
omdat ze nog niet bestonden en zeker
de extreme hoogte ervan door niemand
vermoed kon worden.

verliezen die worden geleden door de
kredietcrisis.
Volgens de EU-studie kost de ontbossing
jaarlijks tussen de 1,5 en 3,5 biljoen
euro. Het bedrag ontstaat door de
verschillende natuurlijke diensten die
bossen niet meer leveren, zoals het
zuiveren van water en het absorberen van
koolstofdioxide in rekening te brengen.
Die diensten moeten nu via een andere
weg worden geleverd en dat kost volgens
de studie biljoenen.

Onderhoudstation Tectona

Tectona
Tectona is een van de weinige plantages
die zich aan het bovenstaande beeld
onttrekt. Het werd met eigen middelen
opgezet en is voor haar voortbestaan
niet afhankelijk van de verkoop van
participaties. De nadruk ligt dan ook op
bosbouw en niet op het aantrekken van
beleggers.
Te hoge bijdrage
Toch kan ook voor Tectona de hoge AFM
bijdragen roet in het eten gaan gooien.
Omdat de sector zelf de kosten van het
toezicht moet dragen en er steeds
minder bedrijven overblijven die deze
kosten moeten dragen, valt te
verwachten dat de AFM kosten voor de
overblijvers sterk zullen stijgen en op
gaan lopen tot meer dan het dubbele
van nu. Voor Tectona zou dit betekenen
dat in de periode tot de eindkap een
bedrag van meer dan 1.500.000 euro aan
de AFM betaald moet gaan worden. Een
bedrag waarmee in geen enkele
begroting vooraf rekening gehouden kon
worden.

Ontbossen
of de crisis.
Wat is erger?
Een studie uitgevaardigd door de Europese
Unie zegt dat het verdwijnen van bossen
pas echt veel geld kost, veel meer dan de

Groeicijfers
zomer 2009
In beide grafieken is de Dominante
Hoogte van de bomen te zien, afgezet
tegen die van een Site Class 1
groeischema, waarbij het aantal bomen
per hectare vrij snel door dunning wordt
teruggebracht, dat afkomstig is uit het
bosbouwprogramma MiraSilv van
professor Ugalde Arias van de
bosbouwuniversiteit uit Costa Rica.
In de grafiek van de 1998 aanplant is te
zien dat het effect van de 10-jarige

Het onderzoek “The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Teeb)” is een
initiatief van Duitsland. Het onderzoek
benadrukt dat het verdwijnen van bossen
een groter probleem is dan de huidige
verliezen op de financiële markten. Het
verlies is niet alleen groter, maar ook
blijvend, want het gebeurt jaar in jaar uit.

dunning (een versterkte groei omdat de
bomen meer “ruimte” krijgen) op het
moment van meten bij de 1998 aanplant
nog niet te zien is. De dunning was vrij
kort voor het meetmoment. In de
ontwikkeling van de Site Class 1 Ugalde
bomen is die groeispurt bij de meting in
jaar 13 duidelijk waarneembaar.
De 1999 aanplant ontwikkeld zich
overeenkomstig die van 1998. De 10 jarige
dunning is daar nu ongeveer afgerond.
De groei, zoals die tot nu toe optreedt, is
in overeenstemming met de prognoseresultaten uit het prospectus (te downloaden via www.tectonaforestry.nl).

Oplossing
Om te vermijden dat Tectona (en
daarmee de beleggers) hierdoor in de
problemen gaat raken, onderzoekt
Tectona de mogelijkheden om de
participaties niet onder de te dure
vergunning voor beleggingsobjecten,
maar onder de goedkopere AFM
vergunning voor een beleggingsfonds te
laten vallen. Een concreet voorstel
hiervoor verwacht Tectona in de loop
van 2010 klaar te hebben.
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Tectona gaat
samenwerken
met groot
bosbouwfonds
Er zijn meerdere bosbouwfondsen die de
laatste jaren in de Mato Grosso actief
zijn geworden of daar plannen voor
hebben. Tot nu toe betrof het
voornamelijk betrekkelijke nieuwkomers
op de houtmarkt die grote bedragen in
bosbouw wilden investeren en snel van
start wilden gaan. Door gebrek aan
ervaring en de overhaastige start, ging
dat soms gepaard met problemen in het
beheer van de aangelegde plantages.
Langzamerhand hebben ook enkele
wereldwijd opererende gevestigde
bosbouwfondsen hun oog op de
mogelijkheden van de Mato Grosso laten
vallen. Deze fondsen beleggen zowel
geografisch gespreid als ook gespreid in
houtsoorten. Meestal hebben ze onder
andere pinus-, eucaliptus- en
teakplantages aangelegd. De
deelnemende financiers van deze
bosbouwfondsen zijn pensioenfondsen,
staatsinvesteringsmaatschappijen, zeer
rijke personen, e.d.
Een van de grootste fondsen op dit
terrein ter wereld heeft in het afgelopen
half jaar Tectona uitgebreid onder de
loep genomen en er is onlangs in
beginsel een samenwerkingsverband tot
stand gekomen, waarvan de details nog
verder uitgewerkt moeten worden. De
samenwerking bestaat erin dat Tectona
aan het fonds een gedeelte van de
plantage verkoopt en het beheer van
nieuw aan te leggen teakaanplant gaat
regelen. Bij de verkoop van een
gedeelte van de plantage wordt er een
premie betaald voor de opgedane know
how. De kennis die opgedaan is met
kloonexperimenten zal bijvoorbeeld bij
nieuwe aanplant een belangrijke rol gaan
spelen. De aandeelhouders van de NV
HBM krijgen door deze verkoop een deel
hun rendement op de investeringen in
Tectona eerder dan bij de eindkap.
Naast de schaalvoordelen die een groter
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te beheren areaal teak oplevert voor
Tectona, is het beheer ook een extra
inkomstenbron. Het voordeel voor de
participanten ligt vooral in de sterkere
marktpositie die Tectona door de
samenwerking krijgt en die tot uiting
moet komen bij de verkoopprijzen die
behaald worden bij de afzet van de
eindkap.

Promotie
onderzoek over
Tectona
Een student van de landbouwuniversiteit
in Viçosa in Brazilië is gepromoveerd op
een onderzoek naar de groei op de
plantage van Tectona. Naast de eigen
jaarlijkse metingen door Tectona heeft
ook de universiteit al vanaf het begin
van de plantage haar eigen meetplotjes
op de plantage. Jaarlijks worden ook
een aantal bomen geanalyseerd om te
achterhalen hoeveel van welke stoffen

er in de bast, de stam, de bladeren en
het wordtelnet aanwezig zijn. Ook
gegevens over o.a. de hoeveelheid
bladoppervlak per hectare worden
verzameld. Deze gegevens zijn in het
proefschrift gebruikt om te komen tot
mogelijke verklaringen voor de hoge
groeicijfers.
Omdat de groei mede afhankelijk is van
de hoeveelheid fotosynthese in de
bladeren, is het van belang hoeveel
bladoppervlak er per hectare is en of de
zon veel dat bladoppervlak kan bereiken.
Het bladoppervlak van de bomen is al
jaren ongeveer 5 keer zo groot als het
grondoppervlak onder de bomen. Ook
staat de zon in het natte seizoen
(groeiseizoen) vrij recht boven de
plantage. De zon staat zelfs twee keer
precies in het lood. Gekoppeld aan een
hoge regenval (bijna 2.000 mm per jaar,
ter vergelijk: in Nederland valt ca. 800
mm per jaar), het in voldoende mate
voorkomen van benodigde stoffen en de
hoge natuurlijke pH van de grond, is een
forse groei ook wel te verwachten.

Prijsontwikkeling teakhout
heeft ook een crisiseffect
Bij de opbrengstprognoses in het prospectus wordt het prijsniveau van de hoogste
diameterklasse plantageteak vergeleken met dat van de twee laagste prijsklassen
(4-de en 5-de) van zaaghout uit Birma. Voor zover bekend, worden dergelijke prijzen
ook gevraagd voor de hoogste kwaliteit plantageteak uit Brazilië.
De prijsinformatie komt uit de tweewekelijkse rapporten van het ITTO (International
Timber Trade Organization).
Van april 2005 tot oktober 2009 was de ontwikkeling van de teakprijzen als volgt:

Zaaghout
De prijs per m3 FOB Yangon in Birma
april 2005
april 2008
4-de kwaliteit
5-de kwaliteit

€ 701
€ 579

€ 948
€ 887

sept 2009

okt 2009

€ 1.007

€ 766

€ 879

€ 823

Uit bovenstaande gegevens is te zien dat het effect van de crisis na september 2009
ook in de prijs van teakhout is opgetreden. Tot dan toe was er een jaarlijkse
prijsstijging van gemiddeld ruim 8% per jaar. De vraag is natuurlijk in hoeverre de
terugval een tijdelijk crisisverschijnsel is.

Wegtransport

De laatste jaren heeft Tectona
experimenten uitgevoerd met diverse
soorten klonen. Een soort, afkomstig
uit Maleisië, overtreft alle verwachtingen. De groei van die klonen in de
eerste drie jaren ligt 30% boven de
groei van de andere teakbomen. De
verklaring daarvoor zou kunnen liggen
in het feit dat de klonen uitzonderlijk
veel bladoppervlak hebben (80.000 m2
per hectare) en dat door de smallere
vorm van de bladeren er ook meer

bladoppervlak zonlicht kan ontvangen.
Natuurlijk is een ervaring van drie jaar
te kort om definitieve conclusies te
trekken, maar veelbelovend is het zeker
te noemen. De directeur van de
plantage, Luit Smit, gaat binnenkort dan
ook naar Maleisië om een beeld te
krijgen van hoe de klonen het daar op
langere termijn doen.

Colofon
NV Hollandse Bosbouw Maatschappij
Louis Jansenplein 3a
5431 BV Cuijk
Tel 0485 - 31.00.53 en 31.29.99
Fax 0485 - 31.18.99
ABNAMRO

41.56.06.497

Plantages helpen
mee de Pantanal
te behouden

Website
e-mail

www.tectonaforestry.nl
info@tectonaforestry.nl

In de Mato Grosso ligt het grootste
moerasgebied ter wereld, met een
oppervlak vele malen groter dan
Nederland. Door het ontbossen in de
afgelopen decennia van de Mato Grosso
neemt de bodem minder regenwater op
en ontstaat er erosie waardoor er grond
met het water wegspoelt. De rivieren
komen voor een groot deel uit in de
Pantanal die daardoor langzaam begint
dicht te slibben. De teakplantages die
de afgelopen tien jaar in de Mato Grosso
zijn gekomen beslaan meer dan 500 km2
en beginnen effect te sorteren op de
waterbeheersing in de bovenstroomgebieden van de Pantanal. Door de
aanplant van bomen wordt het water
weer beter door de bodem opgenomen
en wordt erosie tegengegaan. Met recht
kan daarom gezegd worden dat het
bestaan van teakplantages en andere
bosprojecten een zegen is voor het
behoud van het unieke natuurgebied van
de Pantanal.

AFM vergunning nr 12006118
Kifid aansluitnummer 300.003312

KvK voor Centraal Gelderland
09.14.66.86

Directeur drs. J.H.A. Huijnk

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
Plantages*) Alvorada, Palmares
Sao Jose, Pau d’Alho, Netolandia
Handelsregister Cuiaba NIRC 512663714
FSC Certicering SW-FM/COC-1308
Directeur ir. L. Smit

*) Google Earth coordinaten
Zuid 14 graden, 40-45 minuten
West 57 graden, 50-58 minuten
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Kloonexperimenten
zijn veelbelovend

