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Meer leren over minder
bekende houtsoorten
De afgelopen jaren heeft Stichting Probos, samen met haar partners,
gewerkt aan de selectie, technisch onderzoek en de introductie van een
aantal minder bekende houtsoorten uit Suriname. Het project had tot doel
de business case van duurzaam bosbeheer in Suriname te verbeteren door
een markt te creëren voor minder bekende houtsoorten en daarmee de
economische waarde van deze bossen te verhogen. Tijdens de uitvoering
van het project heeft Probos waardevolle lessen geleerd. In dit Bosbericht
delen wij de belangrijkste.

Meer leren over minder bekende houtsoorten
Uitdagende business case
De business case voor duurzaam bosbe-

Tabel 1 - De volgende zes Surinaamse soorten zijn geselecteerd.
Factsheet van elke soort en meer informatie is te vinden op https://bit.ly/3DM3YEr
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Geleerde lessen
Inventarisatie van de potentieel beschikbare LKTS in de houtconcessie
Eerste selectie van LKTS op basis van voldoende
beschikbare volumes en stamkwaliteit
Beoordeling en selectie van LKTS op basis van
hout technische eigenschappen in relatie tot
het veronderstelde gebruik
Onderzoek naar de verwachte marktkansen
van de geselecteerde LKTS
Besluit om LKTS op te nemen in het
oogstplan op basis van
marktkansen en de
bijdrage aan duurzaam
bosbeheer

De belangrijkste lessen uit het project
zijn verwerkt in de ‘Promoting the lesser
known; Best Practice Guide to success
ful introduction of lesser known timber
species2’. Deze gids biedt veel handvatten
voor vergelijkbare initiatieven en aanbevelingen om te voorkomen dat anderen
het wiel opnieuw uit moeten vinden of in
dezelfde valkuilen stappen. De belangrijkste aanbevelingen noemen we hier.

Aanbeveling 1:
De minimale looptijd van een dergelijk

Figuur 1 - Opeenvolgende acties voor de selectie van veelbelovende LKTS
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De betrokkenheid en motivatie van de
projectpartners nam gedurende het
Suriname project geleidelijk af, wat soms
leidde tot misverstanden tussen partners
en waardoor nog meer vertraging ontstond die voorkomen had kunnen worden.
De verslechterde economische situatie
in Suriname kwam daar nog eens bij.
Dit zorgde ervoor dat het projectbeheer
‘op afstand’ steeds uitdagender werd.
Achterafgezien zou een projectcoördinator ter plaats van grote meerwaarde zijn
geweest.

Juist nu kansen voor LKTS
Voor het imago van hout in het algemeen
Manbarklak ronde palen in jachthaven Akkrum uit 2009 en nog steeds in goede conditie.
(Foto: Mark van Benthem - Probos)
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3 Zoals www.houtdatabase.nl en
www.lesserknowntimberspecies.com.

wederzijdse verwachtingen duidelijk worden vastgelegd.

voorhanden3.
Sietze van Dijk en Mark van Benthem
Foto voorblad: Mark van Benthem, Probos

