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Table 1 Summary of overall test data

Table 2 Wood species used for the test

Length of test

1362 hours

Scientiﬁc name

Local name

Total input (wood)

114,928.50 kg

Total output (charcoal)

36,647.50 kg

Caesalpiniaceae

Awalapau (watrakan)

AWA#

Number of batches

139

Dicorynia guianensis

Basralocus

BAS

# of wood species used

11

Cedrela odorata

Ceder

CED#

Buchenavia tetraphyllla

Gindya-udu

DJI

2

Vatairea guianensis

Gele kabbes

GKB

11

Tabebuia serratifolia

Groenhart

GRH

4

Vataireopsis speciosa

Yongu kabbes

JOK

2

Bagassa guianensis & B. tiliaefolia

Kaw-udu

KAW

12

Aspidosperma sandwithianum & A. spp

Kromanti kopi

KKP#

Agonandra silvatica

Kopi

KOP#

Pseudopiptadenia suaveolens

Pikin-misiki

PMS*

1

NA

Mixed batches

MIX

57

Behalve een goede verkoopprijs zijn er
meerdere factoren die van invloed zijn op
ﬁnanciële haalbaarheid. Een belangrijke
uitdaging is de constante beschikbaarheid
van voldoende schoon resthout. Terwijl
gedurende deze testfase alle resthout
gratis beschikbaar was, mag hiervan niet
worden uitgegaan bij een bedrijfsmatige

Abbreviation

# of batches
processed
29

* Note that PMS is represented by only one batch. Although it is plotted in the different graphs, it
is eliminated from the statistical tests
# These species were only processed in mixed batches
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zal ook rekening gehouden moeten
worden met een prijs voor houtafval die
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Het ‘klimaat effect’ van houtskool
Houtskool lijkt een goed alternatief
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van directe uitstoot van CO2 bij
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Known Timber Species (LKTS). De
verwerking van zagerijafval tot houtskool

Sietze van Dijk, Environmental Services &
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Support NV (ESS), Paramaribo, Suriname

lijkheid om het bedrijfseconomische
resultaat van duurzaam bosbeheer te
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Foto voorblad: Grote belangstelling vanuit het
bedrijfsleven en de Surinaamse overheid tijdens
de publieksbijeenkomst rondom de start van de
testfase met de houtskoolinstallatie (april 2016)
(foto: Environmental Services & Support NV)

FSC hout in Suriname;
naast gezaagd hout ook
belangstelling voor houtafval
Sinds 2015 is ruim 400.000 ha tropisch bos FSC-gecertiﬁceerd in Suriname.
Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is eind 2015 een Europese FSC
handelsmissie georganiseerd met 17 houtimporteurs. Men was enthousiast over wat het Surinaamse bos en de FSC-gecertiﬁceerde bedrijven te
bieden hebben (zie Bosbericht 2015 # 6). Twee deelnemers hadden vooral
belangstelling voor het houtafval. Samen met een aantal Surinaamse
houtverwerkers is onderzocht of dit resthout verwerkt kan worden tot
hoogwaardige houtskool. De resultaten zijn veelbelovend en bieden een
aantrekkelijk alternatief voor het storten en/of verbranden van dit
houtafval, wat nu veelal gebeurt.
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Houtafval in de potten vóór en na carbonisatie. (foto’s: Environmental Services & Support NV)
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1 Dijk van, S. (2013) Vermindering en hergebruik van
houtafval: Tropenbos International (TBI) Suriname
Program, Paramaribo, Suriname
2 Landburg, C. & Dijk van, S. (2016), Monitoring
Performance Carbonizer MF 2014 in Suriname:
Environmental Services & Support NV, Paramaribo,
Suriname
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worden. Het geheel is gebouwd in een 20

gemengd als gesorteerd per soort (tabel

van voorverwarmen van het hout in de

al geresulteerd in aanzienlijke investerin-

zagerijlocaties.

ft. container en eenvoudig te verplaatsen.

2). Het resthout was afkomstig van drie

potten vóór carbonisatie, bleek het geen

Omdat het proces niet afhankelijk is van

zagerijen: Greenheart Suriname NV,

signiﬁcante invloed te hebben op de

gen in nieuwe zagerijen. Voor de toene-

zaagsel

Enkele resultaten
De testen zijn uitgevoerd in 57 dagen

Suriname streeft naar een volledig verbod

3

m3

voldoende is om de kosten te kunnen

1 Dijk van, S. (2013) Vermindering en hergebruik van
houtafval: Tropenbos International (TBI) Suriname
Program, Paramaribo, Suriname
2 Landburg, C. & Dijk van, S. (2016), Monitoring
Performance Carbonizer MF 2014 in Suriname:
Environmental Services & Support NV, Paramaribo,
Suriname
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Table 1 Summary of overall test data

Table 2 Wood species used for the test

Length of test

1362 hours

Scientiﬁc name

Local name

Total input (wood)

114,928.50 kg

Total output (charcoal)

36,647.50 kg

Caesalpiniaceae

Awalapau (watrakan)

AWA#

Number of batches

139

Dicorynia guianensis

Basralocus

BAS

# of wood species used

11

Cedrela odorata

Ceder

CED#

Buchenavia tetraphyllla

Gindya-udu

DJI

2

Vatairea guianensis

Gele kabbes

GKB

11

Tabebuia serratifolia

Groenhart

GRH

4

Vataireopsis speciosa

Yongu kabbes

JOK

2

Bagassa guianensis & B. tiliaefolia

Kaw-udu

KAW

12

Aspidosperma sandwithianum & A. spp

Kromanti kopi

KKP#

Agonandra silvatica

Kopi

KOP#

Pseudopiptadenia suaveolens

Pikin-misiki

PMS*

1

NA

Mixed batches

MIX

57

Behalve een goede verkoopprijs zijn er
meerdere factoren die van invloed zijn op
ﬁnanciële haalbaarheid. Een belangrijke
uitdaging is de constante beschikbaarheid
van voldoende schoon resthout. Terwijl
gedurende deze testfase alle resthout
gratis beschikbaar was, mag hiervan niet
worden uitgegaan bij een bedrijfsmatige

Abbreviation

# of batches
processed
29

* Note that PMS is represented by only one batch. Although it is plotted in the different graphs, it
is eliminated from the statistical tests
# These species were only processed in mixed batches

aanpak. Naast de kosten voor transport,
zal ook rekening gehouden moeten
worden met een prijs voor houtafval die
nu immers ‘grondstof’ is geworden.

illegale) manier waarop zagerijen zich

Om een integrale oplossing te bieden voor

ontdoen van dit afval. De in deze testfase

het hergebruik van alle zagerijafval, zal

participerende FSC-gecertiﬁceerde

ook gezocht moeten worden naar moge-

bedrijven onderkennen dit belang en zijn

lijkheden voor de verwerking van zaagsel

enthousiast over de behaalde resultaten.

en krullen. Ook hierbij gaat het jaarlijks

Wanneer de houtskoolproducent zich ook

om grote volumes die mogelijk ingezet

FSC laat certiﬁceren, kan de houtskool

kunnen worden als bio-energie.

FSC gelabeld worden. Echter, in een

Tijdens de FSC handelsmissie is duidelijk

bedrijfsmatige opzet zal de aanvoer van

geworden dat de oogst van minder

‘grondstof’ van alleen de FSC-

bekende houtsoorten belangrijk is voor de

gecertiﬁceerde zagerijen nu nog onvol-

bedrijfseconomische duurzaamheid van

doende zijn. Het stimuleren van verdere

FSC-certiﬁcering in Suriname. Samen met

groei van het bosareaal onder FSC blijft

FSC-Nederland en Tropenbos Internatio-

van groot belang. Zowel voor het bos, als

nal (TBI) Suriname werkt Probos aan de

de producten afkomstig uit dit bos, zoals

marktintroductie van deze zgn. Lesser

duurzame FSC-gecertiﬁceerde houtskool.

Het ‘klimaat effect’ van houtskool
Houtskool lijkt een goed alternatief
voor het ongecontroleerd verbranden
van afvalhout. Naast het voorkomen
van directe uitstoot van CO2 bij
verbranden, worden alle vrijkomende
pyrolyse gassen, voornamelijk
methaan, effectief gebruikt bij het
maken van houtskool. Gemiddeld
wordt per ton houtskool op die manier
de directe uitstoot van ca. 4 ton CO2
voorkomen. Dit is gelijk aan de
jaarlijkse uitstoot van een royale
middenklas auto bij 25-30.000 km.

Known Timber Species (LKTS). De
verwerking van zagerijafval tot houtskool

Sietze van Dijk, Environmental Services &

lijkt een belangrijke aanvullende moge-

Support NV (ESS), Paramaribo, Suriname

lijkheid om het bedrijfseconomische
resultaat van duurzaam bosbeheer te
verbeteren. Daarnaast is het een aantrekkelijk alternatief voor de huidige (vaak

Foto voorblad: Grote belangstelling vanuit het
bedrijfsleven en de Surinaamse overheid tijdens
de publieksbijeenkomst rondom de start van de
testfase met de houtskoolinstallatie (april 2016)
(foto: Environmental Services & Support NV)

FSC hout in Suriname;
naast gezaagd hout ook
belangstelling voor houtafval
Sinds 2015 is ruim 400.000 ha tropisch bos FSC-gecertiﬁceerd in Suriname.
Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is eind 2015 een Europese FSC
handelsmissie georganiseerd met 17 houtimporteurs. Men was enthousiast over wat het Surinaamse bos en de FSC-gecertiﬁceerde bedrijven te
bieden hebben (zie Bosbericht 2015 # 6). Twee deelnemers hadden vooral
belangstelling voor het houtafval. Samen met een aantal Surinaamse
houtverwerkers is onderzocht of dit resthout verwerkt kan worden tot
hoogwaardige houtskool. De resultaten zijn veelbelovend en bieden een
aantrekkelijk alternatief voor het storten en/of verbranden van dit
houtafval, wat nu veelal gebeurt.

