Orkaan Otto richt behoorlijke schade aan de plantages van
Reforestation Group International S.A
.
Allereerst definiëren we ‘schade’ en hoe deze in de context vertaald mag worden. Er wordt hierbij
gerefereerd aan de schade die is aangebracht door orkaan Otto aan de bomen, waarbij het hout
gedeeltelijk of volledig gered kan worden.
Tot de belangrijkste waargenomen schade kan worden genoemd;


Omgevallen bomen: De sterke wind veroorzaakte veel omgevallen bomen met wortel en al.
Wanneer een boom op/tegen een andere boom viel veroorzaakte door de kracht van de
botsing interne schade aan de boomstam. Denk hierbij aan gespleten kern. Hierdoor is zo’n
boomstam niet geschikt voor commerciële doeleinden.
Er is de mogelijkheid dat sommige bomen geen schade lijden als ze vallen en het hout
gebruikt kan worden indien de marktomstandigheden dit toelaten (Afbeelding 1).

Afbeelding 1. Omgevallen boom, gespleten hout.


Gebroken hout: Deze bomen zijn afgebroken door de kracht van de wind of door andere
bomen die tegen/op de boom zijn gevallen. Dit hout kan niet verkocht worden omdat het
hout in de kern gespleten is. (Afbeelding 2.)

Afbeelding 2. Afgebroken boom.
Na verscheidene bezoeken aan de verschillende plantages, is er een schatting gemaakt van de
schade aan de plantages in procenten. Om een goed inzicht te krijgen van de schade is er tijdens het
veldwerk gebruik gemaakt van een drone om overzichtsfoto’s te maken.
De resultaten zijn in onderstaand tabel weergegeven.
Verlies van omgevallen en afgebroken bomen in procenten in de verschillende plantages van RGI
SA; December
Plantage
Amparo
Arco Iris
Cristo Rey
El Parque
Vasconia
Olger
Mairena
Carrizal
Combate
Gallito

Plantjaar
2000-2001
2001-2002
2002
2003
1997
2002
2004
2006
2007-2008
2009-2010

Beplante oppervlakte (ha)
88,38
174,01
193,38
358,53
24,85
12,04
25,10
92,91
169,83
72,81

% verlies
55%
60%
90%
20%
40%
15%
75%
20%
25%
25%

Afbeelding 3. Tabel van elke plantage
Door onze kennis betreft het effect van harde wind op de bomen kunnen wij met zekerheid zeggen
dat de percentages in bovenstaand tabel nog naar boven bijgesteld zullen worden.
Dit wordt veroorzaakt doordat de bomen hun bladeren en takken verliezen door harde
orkaanwinden, dit heeft als gevolg de bomen erg gevoelig zijn voor ziekten welke uiteindelijk
desastreus kunnen zijn.
Daarom is de nasleep van orkaan Otto niet een paar maanden te verwerken, zeker nu de zomer er
aan komt en de teak bomen hun bladeren verliezen. Hierdoor is het onmogelijk om erachter te
komen of de boom gezond of ziek is.
De omgevallen bomen zijn op dit moment al in de handel. Het snel verwerken en verhandelen van
de omgevallen bomen was bij ons al duidelijk direct nadat de orkaan de plantages had aangedaan.

Op dit moment zijn er al kopers bezig op sommige plantages die het meest zijn getroffen, hiermee
willen we verdere schade voorkomen.
Het verlies van de vele bomen heeft ook een nadelig effect op de nog overgebleven bomen, deze
zijn hierdoor onbeschermd wat ze gevoelig maakt voor wind. Zelfs normale windkrachten in dit
gebied kan onbeschermde bomen neerhalen en meer schade veroorzaken. Daarom is de keuze
gemaakt om gebieden die dermate getroffen zijn door de orkaan helemaal te kappen. Op dit
moment zijn we een kosten en baten berekening aan het maken voor welke gebieden het haalbaar
is clusters te laten staan of te rooien.
Het is belangrijk om te weten dat de markt voor teakhout de komende maanden zal verzadigen en
verkoopprijs lager zal zijn door; - de hoge kosten voor het transport van de bomen van de plantages
doordat toegangswegen geblokkeerd zijn door omgevallen bomen en de gaten die zij achterlaten –
grote hoeveelheden hout die snel verkocht moeten worden voordat deze aangetast worden door
insecten die er gaten in maken (dit hout is onverkoopbaar voor export).

Afbeelding 4. Luchtfoto bovenaanzicht van plantage door drone
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