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Marktintroductie minder toegepaste houtsoorten
Natuurlijke tropische bossen zijn enorm soortenrijk. In Suriname worden slechts enkele van de
honderden voorkomende boomsoorten commercieel gekapt. Dit heeft vanzelfsprekend impact op de
beschikbaarheid van deze soorten op de langere termijn, maar betekent ook een verlies aan
biodiversiteit en inkomsten en bovendien afnemende economische waarde van de bossen. Dit
laatste kan in het ergste geval leiden tot conversie van bos naar ander landgebruik. Om te kunnen
spreken over duurzaam bosbeheer is het daarom cruciaal dat een breder palet aan voorkomende
houtsoorten wordt gebruikt. Recent is daarom een project gestart om een aantal minder gebruikte
Surinaamse FSC-gecertiﬁceerde houtsoorten op de Europese markt te introduceren. Een eerste
selectie van tien soorten is gemaakt op basis van de potentie van deze soorten en het voorkomen
ervan in de FSC-gecertiﬁceerde bossen. In het project is ruimte om deze soorten technologisch (in
een laboratorium) te onderzoeken en praktijkervaringen op te doen. Het project is een initiatief van
de FSC-gecertiﬁceerde bosbedrijven in Suriname, Tropenbos Suriname, Probos en ETTF. Het project
wordt mede mogelijk gemaakt door de STTC dat tot doel heeft duurzaam geproduceerd tropisch
hout in Europa mainstream te maken, knelpunten op de markt weg te nemen en daarmee duurzaam
bosbeheer te stimuleren. Importeurs kunnen zich aansluiten bij het project. Zie
www.probos.nl/projecten en (in de nabije toekomst) www.europeansttc.com.
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Volop FSC hout in Suriname;
maar het bos bepaalt, de markt
moet zich aanpassen
Recent is met ondersteuning van het Guiana Shield Tropical Timber Program van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) ruim 400.000 ha tropisch
bos FSC-gecertiﬁceerd. De Surinaamse FSC-gecertiﬁceerde bedrijven
willen graag in contact komen met de afnemers van duurzaam geproduceerd hout. Dit sluit aan bij de wens van de European Sustainable Tropical
Timber Coalition (STTC) om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout
te vergroten. Deze handschoen heeft de European Timber Trade Federation (ETTF) opgepakt en samen met Environmental Services & Support
(ESS) in Suriname en Probos het initiatief genomen tot het organiseren
van een FSC-handelsmissie naar Suriname. Met steun van de STTC zijn
medio november 17 houtimporteurs uit zes Europese landen naar Suriname afgereisd. En men is enthousiast. De eerste orders zijn geplaatst.

bosberichten

Volop FSC hout in Suriname; maar het bos bepaalt, de markt moet zich aanpassen

Tijdens de handelsmissie hebben de
importeurs - van bosbeheer, houtoogst tot
verwerking - het potentieel van deze
bedrijven kunnen beoordelen. Bovendien
is men geïnformeerd over de randvoorwaarden voor succesvolle handel, zoals de

FSC-gecertiﬁceerde bedrijven in Suriname
Dennebos Suriname N.V., www.dennebossuriname.com
Greenheart Suriname N.V., www.greenheartgroup.com/en_op_ko01.html
Soekhoe & Zonen N.V., www.soekhoezonen.sr
Troluco Holding N.V. (Tropical Wood Company & Caribbean Parquet Flooring), www.cpfnv.com/web
Alle bedrijven beschikken over eigen bos en houtverwerkingsfaciliteiten. Bezoek voor meer informatie over
houtsoorten en producten de eigen websites of info.fsc.org
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en beschoeiingen (foto: Mark van Benthem,
Probos)

bosberichten

Volop FSC hout in Suriname; maar het bos bepaalt, de markt moet zich aanpassen

Tijdens de handelsmissie hebben de
importeurs - van bosbeheer, houtoogst tot
verwerking - het potentieel van deze
bedrijven kunnen beoordelen. Bovendien
is men geïnformeerd over de randvoorwaarden voor succesvolle handel, zoals de

FSC-gecertiﬁceerde bedrijven in Suriname
Dennebos Suriname N.V., www.dennebossuriname.com
Greenheart Suriname N.V., www.greenheartgroup.com/en_op_ko01.html
Soekhoe & Zonen N.V., www.soekhoezonen.sr
Troluco Holding N.V. (Tropical Wood Company & Caribbean Parquet Flooring), www.cpfnv.com/web
Alle bedrijven beschikken over eigen bos en houtverwerkingsfaciliteiten. Bezoek voor meer informatie over
houtsoorten en producten de eigen websites of info.fsc.org
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Echter, in de praktijk wordt slechts tussen

FSC-gecertiﬁceerd Fava Amargosa, geschikt voor
GWW-toepassingen als loopdekken, damwanden
en beschoeiingen (foto: Mark van Benthem,
Probos)

Stichting Probos Postbus 253 6700 AG Wageningen
tel. +31(0)317 466 555 fax +31(0)317 410 247 mail@probos.nl www.probos.nl

2015 #6

Marktintroductie minder toegepaste houtsoorten
Natuurlijke tropische bossen zijn enorm soortenrijk. In Suriname worden slechts enkele van de
honderden voorkomende boomsoorten commercieel gekapt. Dit heeft vanzelfsprekend impact op de
beschikbaarheid van deze soorten op de langere termijn, maar betekent ook een verlies aan
biodiversiteit en inkomsten en bovendien afnemende economische waarde van de bossen. Dit
laatste kan in het ergste geval leiden tot conversie van bos naar ander landgebruik. Om te kunnen
spreken over duurzaam bosbeheer is het daarom cruciaal dat een breder palet aan voorkomende
houtsoorten wordt gebruikt. Recent is daarom een project gestart om een aantal minder gebruikte
Surinaamse FSC-gecertiﬁceerde houtsoorten op de Europese markt te introduceren. Een eerste
selectie van tien soorten is gemaakt op basis van de potentie van deze soorten en het voorkomen
ervan in de FSC-gecertiﬁceerde bossen. In het project is ruimte om deze soorten technologisch (in
een laboratorium) te onderzoeken en praktijkervaringen op te doen. Het project is een initiatief van
de FSC-gecertiﬁceerde bosbedrijven in Suriname, Tropenbos Suriname, Probos en ETTF. Het project
wordt mede mogelijk gemaakt door de STTC dat tot doel heeft duurzaam geproduceerd tropisch
hout in Europa mainstream te maken, knelpunten op de markt weg te nemen en daarmee duurzaam
bosbeheer te stimuleren. Importeurs kunnen zich aansluiten bij het project. Zie
www.probos.nl/projecten en (in de nabije toekomst) www.europeansttc.com.

Bij alle FSC-gecertiﬁceerde bedrijven zijn de
verwerkingsmogelijkheden bekeken (foto: Mark
van Benthem, Probos)

Een andere uitdaging die ook samenhangt
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Foto voorblad: Deelnemers aan de handelsmissie
(Mark van Benthem, Probos)

Volop FSC hout in Suriname;
maar het bos bepaalt, de markt
moet zich aanpassen
Recent is met ondersteuning van het Guiana Shield Tropical Timber Program van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) ruim 400.000 ha tropisch
bos FSC-gecertiﬁceerd. De Surinaamse FSC-gecertiﬁceerde bedrijven
willen graag in contact komen met de afnemers van duurzaam geproduceerd hout. Dit sluit aan bij de wens van de European Sustainable Tropical
Timber Coalition (STTC) om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout
te vergroten. Deze handschoen heeft de European Timber Trade Federation (ETTF) opgepakt en samen met Environmental Services & Support
(ESS) in Suriname en Probos het initiatief genomen tot het organiseren
van een FSC-handelsmissie naar Suriname. Met steun van de STTC zijn
medio november 17 houtimporteurs uit zes Europese landen naar Suriname afgereisd. En men is enthousiast. De eerste orders zijn geplaatst.

