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Het Bedrijf

Wereldmarktleider
De Floresteca Groep bestaat uit een holding en een operationele onderneming in Nederland
en operationele ondernemingen in Brazilië. Met ca. 250 medewerkers en >50.000 hectare
landgoederen en natuurreservaten beheert Floresteca de grootste particuliere
teakplantage ter wereld. De groep is gespecialiseerd in grootschalige teakteelt en het
management van de bijbehorende leverings-keten. Floresteca verzorgt het uitkappen,
vervoer, logistiek, eventuele verwerking van teakhout in drogerijen en zagerijen, marketing
en de verkoop van het hout aan afnemers. De bosbouwprogramma’s van de Floresteca
Groep zijn voor verantwoord bosbeheer gecertificeerd. Floresteca financiert via de
Floresteca Foundation diverse ontwikkelings- en scholingsprojecten in Brazilië.
 
Zorg voor mens, natuur en milieu
De komende decennia zal de Floresteca Groep verder uitgroeien tot een permanent
productiegebied van 50.000 hectare. Floresteca heeft een heldere economische missie: het
duurzaam produceren en op de markt brengen van hoge kwaliteit teakhout. Maar
Floresteca biedt de natuur, het milieu en de mensen veel meer dan financiële resultaten. De
Floresteca Groep beschermt bedreigde natuurbossen en diersoorten door haar ecologisch
beleid. Door duurzame productie van plantageteakhout levert het bedrijf een verantwoord
alternatief voor tropisch hout uit natuurlijke bossen waardoor de druk op de bedreigde
tropische natuurbossen vermindert. Bovendien draagt de beplanting structureel en
substantieel bij aan de CO2-vastlegging.

Feiten en cijfers
Opgericht in 1994
Floresteca Holding N.V. gevestigd te Amsterdam
Grootste particuliere teakplantage ter wereld
Certificering voor verantwoord bosbeheer
De Floresteca Groep financiert via de Floresteca Foundation diverse ontwikkelings- en
scholingsprojecten in Brazilië.
Ca. 250 werknemers in dienst
> 50.000 hectare landgoederen en natuurreservaten onder beheer
24.000 hectare productieplantage
Expansie naar 50.000 hectare productieplantages
Plantage doelstelling 55.000.000 (vijfenvijftig miljoen) teakbomen  

Productiedoelstelling van 400.000 tot 750.000 m3 rondhout per jaar

Potentiële permanente CO2
 opslag van 750.000 ton per jaar 

Informatie over Floresteca Foundation Klik hier
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