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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

Van oudsher is hout de bron geweest waaruit de mens steeds in zijn energie behoefte heeft 
voorzien. Het is gebruikt voor het bereiden van voeding en voor de verwarming van 
verblijfplaatsen. Door de jaren heen, mede door de introductie van fossiele brandstoffen nam 
het gebruik van hout als energiebron af. 
De huidige ontwikkelingstrend en de verhoogde druk op het klimaat in de wereld leiden ertoe 
dat de roep voor toepassing van biomassa als hernieuwbare energie steeds groter wordt. 
 
Biomassa is levende en dode organisch materiaal dat zowel boven als onder de grond 
voorkomt, afkomstig uit planten en dieren. Het is hernieuwbaar omdat het continue groeit en 
hergroeit. 
 
Volgens de United States Energy Information Administration (IEA) 1zijn momenteel ongeveer 
2,4 miljard mensen in de wereld afhankelijk van traditionele bio-massa, voornamelijk om te 
koken en voor verwarming. Een belangrijke constatering is dat een groot deel van de gebruikers 
van traditionele brandstof wonen in ontwikkelingslanden, in rurale gebieden en vallen onder de 
groep van lage inkomens zonder toegang tot alternatieve, moderne vormen van energie. 
 
Hout is een veel voorkomende en voor de handliggende vorm van biomassa. 
Ook in deze moderne tijd is het één van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen in de 
wereld. Op jaarbasis wordt er ongeveer 1,8 miljard m3 aan hout geproduceerd om te benutten in 
de vorm van energie. Dit is meer dan 50% van de totale wereld houtproductie. Opmerkelijk is 
dat de wereld energiehout productie, hoger is dan wereld industriële rondhoutproductie. Het per 
capita wereld energiehout verbruik is 0,27 m3 en het per capita wereld industrieel rondhout 
verbruik is 0,24 m3. 
 
De regio’s Azië & Pacific en Afrika zijn met 75% van de totale productie de belangrijkste 
producenten en verbruikers van energiehout. Volgens de FAO draagt hout ongeveer 9% bij aan 
het totale wereld energieverbruik. 
 
Tabel 1. Productie van wereld energiehout per regio in 2012 
 
Regio Volume in m3 % 
Azië & Pacific 
Afrika 
Latijns Amerika & Caribische 
gebied 
Europa 
Noord-Amerika 

762.000.000
644.000.000
280.000.000
130.000.000

56.000.000

41
34
15
7
3

Wereld 1.872.000.000 100
    Bron: FAO Statistics 2013 
 
 

                                                            
1 FAO Forestry paper; Rome 2008. Forests and Energy, Key issues 154 



Houtenergie in Suriname 

 

Bosbouw Economische Diensten/SBB  5 

 

Ook in deze fase waarin de wereld zich momenteel bevindt kunnen de bossen een heel 
belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de wereldgemeenschap. De 
roep om het ontwikkelen van een groene economie om de negatieve effecten van economische 
activiteiten op het milieu te minimaliseren of te voorkomen wordt steeds groter. Het is alom 
bekend dat de bossen een scala van producten en diensten kunnen voortbrengen die sociaal 
economische voordelen kunnen bieden aan de mens. Echter moeten die duurzaam 
geproduceerd worden. In dit verband gaat de gedachte naar hout en houtproducten, voedsel 
(fruit en wild), medicinale planten en verschillende ecologische diensten. Om de voordelen, 
verkregen uit het bos te kwantificeren is het voor de hand hebben van data zeer belangrijk. 
Indien de Surinaamse houtproductie statistieken onder de loupe wordt genomen, blijkt dat er 
redelijk goede data beschikbaar zijn over de industriële rondhoutproductie. Echter omvatten 
deze statistieken onvoldoende data over de productie van hout ten behoeve van de 
energievoorziening; energie- of brandhout. Deze data gap heeft mede geleid tot onderzoek over 
de status van energiehout (brandhout) in Suriname. Verder zal middels deze studie vastgesteld 
worden wat de bijdrage is van de bossector aan de energievoorziening in Suriname. 
In deze studie is het gebruik van houtskool om te koken en te barbecueën buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Definiëring en categorisering van energiehout. 
Indien gelet wordt op de plaats van de productie, kan energiehout gecategoriseerd worden in2: 
 Direct energiehout; dit is hout afkomstig uit het bos (natuurlijk en aangeplant bos), 

bomen en struiken buiten het bos. Het betreft ook resthout voortvloeiend uit 
bosexploitatie en dunningsactiviteiten. 

 Indirect energiehout; dit is hout en zaagsel (afval en uitval) afkomstig uit de hout 
verwerkingsindustrie. In deze gaat het om de primaire verwerkingsindustrie zoals 
zagerij, triplex-, spaanplaat, fineer en papierfabriek. Ook de secundaire 
verwerkingsindustrie zoals timmer- en meubelbedrijven en overige 
houtverwerkingsbedrijven. 

 “Recovered” energiehout; dit is hout afkomstig van economische en sociale activiteiten 
buiten de bossector. 

 
Bij het hanteren van de vorm (staat) als criteria waarin het hout omgezet wordt tot energie, kan 
men het volgende onderscheiden: 
 Vast energiehout; hout in zijn ruwe vorm – zoals rondhout, takken, chips, zaagsel en 

pallets. Houtskool kan ook ondergebracht worden bij deze categorisering. 
 Vloeibaar energiehout; black liquor (vloeibare houtbrandstof, is een bijproduct van de 

pulp industrie) en pyrolytische olie. 
 Gas; houtvergassing. 

 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode februari 2013 - februari 2015. 
 
 
 
 

                                                            
2 FAO. Unified Bioenergy Terminology. UBET 
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HOOFDSTUK 2. METHODE VAN ONDERZOEK 

 
De aspecten die in beschouwing zijn genomen zijn: 

- Omvang van het verbruik van energiehout door de huishoudens (gezinnen) en bedrijven 
in de verschillende sectoren. 

- Herkomst van het energiehout 
- Type energiehout  
- De houtsoorten die gebruikt worden als energiehout 
- De technologie die toegepast wordt tijdens het verbruiksproces 
- Beschikbare hout voor het opwekken van energie 
- Mogelijke afstoot van koolstoffen door de verbruiksmethoden. 
- Vervanging van kookgas door energiehout 
 

Het onderzoek is aangevangen met een desk research waarbij middels literatuur studie de 
nodige informatie is verzameld. Voor de data verzameling is er een vragenlijst ontworpen. 
Data is verzameld van twee groepen verbruikers van energiehout, t.w. huishoudens (gezinnen) 
en bedrijven. 
Onder bedrijven wordt verstaan de ondernemers in verschillende sectoren die hout gebruiken 
om energie op te wekken voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. In dit geval is er 
geprobeerd om data te verzamelen van 100% van de populatie. De sectoren die hout gebruiken 
voor het opwekken van energie zijn in beeld gebracht. Per district zijn de bedrijven 
geïdentificeerd. 
 
Voor de huishoudens (gezinnen) is er steekproefsgewijs te werk gegaan. 
 
Vaststelling van de steekproefgrootte voor de huishoudens 
Voor het vaststellen van een steekproef zijn de volgende factoren van belang: 

 Grootte van de populatie 
 Betrouwbaarheid 
 Gewenste nauwkeurigheid of toegestane foutmarge 

 
De formule voor het vaststellen van een steekproefgrootte is:3 
n>=                 N x z ² x p(1-p)    
         z ² x p(1-p) + (N-1) x F ² 
Waarbij: 
n = het aantal benodigde respondenten (steekproefgrootte) 
z = de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage 
N = de grootte van de populatie 
p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%) 
F = de foutmarge, vaak wordt hierbij 3%, 5% of 7% gehanteerd 
 
 
 
 

                                                            
3 www.marktonderzoek.nl 
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Voor deze studie is: 
N = Bepaald door het resultaat van de 8e Volks- en Woningtelling van het ABS (in 2012). Uit de 
Volks- en Woningtelling blijkt dat er in Suriname 15.999 huishoudens (gezinnen) zijn die 
energiehout gebruiken om te koken. 
F = Er is gekozen voor een foutmarge van 5% 
P = De kans dat iemand een bepaalde antwoord geeft is gehanteerd op 50% 
Z = Betrouwbaarheid kan 90%, 95% en 99% 
 
Er is gekozen om het onderzoek uit te voeren op basis van een betrouwbaarheid van 99%, met 
een steekproefgrootte van 637. Dit komt overeen met ongeveer 4% (639) van de totale 
populatie van huishoudens in Suriname die energiehout gebruiken om te koken. 
 
Tabel 2. Populatie grootte en steekproefgrootte per district 
 
District Aantal

Huishoudens 
in Suriname 

Aantal
Huishoudens in 

Suriname die 
energiehout 
gebruiken 

n bij een 
steekproef van 

4% 

Brokopondo 
Commewijne 
Coronie 
Marowijne 
Nickerie 
Para 
Paramaribo 
Saramacca 
Sipaliwini 
Wanica 

4.658 
8.344 
1.091 
4.358 
9.827 
5.750 

62.160 
4.840 

10.400 
28.939 

601 
854 
58 

258 
1.063 

509 
2.035 
1.142 
4.400 
5.079

24 
34 

2 
10 
43 
20 
81 
46 

176 
203

Totaal 140.367 15.999 639

 
De resultaten van de 8e Volks- en Woningtelling gehouden in 2012 door het ABS tonen aan dat 
er in totaal 140.367 huishoudens in Suriname zijn, waarvan 15.999 (11%) 4energiehout 
gebruiken om te koken. Onder koken wordt verstaan het bereiden van voeding en het 
verwarmen van water. Op basis van een steekproef van 4% zijn er bij dit onderzoek over geheel 
Suriname 693 huishoudens die energiehout gebruiken om te koken, geïnterviewd. Het 
onderzoek is per district uitgevoerd, waarbij de districten verder ingedeeld zijn in ressorten of 
regio’s. Per district zijn er at random ressorten of regio’s geselecteerd waar de dataverzameling 
heeft plaatsgevonden. Geprobeerd is om ook per district een steekproef van 4% te hanteren. 
Tabel 2 geeft een beeld van het totaal aantal huishoudens in Suriname per district, het aantal 
huishoudens per district die koken met energiehout en het aantal te interviewen huishoudens 
per district. 
 
Data analyse 
Bij de analyse van de data zijn de districten geclusterd. Bij deze zijn als clusteringcriteria 
gehanteerd: 

 Mate van bebossing 
 Voorkomen van houtkaprechten 
 Hoogte van houtproductie 

                                                            
4 ABS 
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 Aanwezigheid van in stam verband levende gemeenschappen 
Tot de A cluster districten worden gerekend de districten met relatief veel in stam verband 
levende gemeenschappen, hoge bebossingsgraad, voorkomen van houtkaprechten en relatief 
hoge houtproductie. Tot de A cluster districten behoren de districten Sipaliwini, Para, 
Brokopondo en Marowijne. De B cluster districten zijn de districten met relatief weinig in 
stam verband levende gemeenschappen, weinig voorkomende bossen en houtkaprechten en 
met geringe houtproductie. Tot de B cluster districten behoren de districten Commewijne, 
Coronie, Nickerie, Paramaribo, Saramacca en Wanica. Verwacht wordt dat de factoren zoals 
herkomst van het energiehout en het verbruikspatroon van de huishoudens binnen de clusters 
overeenkomen. 
 
 

 
      Foto 1. Stenen kookhaard op een ijzeren vat 
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Foto 2. Stapel energiehout 
 

 
Foto 3. Stapel energiehout 
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HOOFDSTUK 3. DATA VERZAMELING BIJ DE HUISHOUDENS 

Op basis van de opgezette steekproef moesten er over geheel Suriname in totaal 639 
huishoudens geïnterviewd worden. De uitvoering van de veldwerkzaamheden voor de data 
verzameling is per district ter hand genomen. 
 

3.1 Sipaliwini 

In het district Sipaliwini komen er totaal 10.400 huishoudens voor, waarvan 4.400 huishoudens 
(42%) energiehout gebruiken om te koken. De steekproefgrootte welke voor dit district is 
vastgesteld bedraagt 176 huishoudens (2% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de 
huishoudens die koken met energiehout). Er zijn 170 huishoudens hier geïnterviewd, hetgeen 
min of meer overeenkomt met de vastgestelde te interviewen percentages. 
In dit district is de data verzameling als volgt uitgevoerd. 
In de periode 17 tot en met 19 september 2013 is data verzameld in de dorpsgemeenschappen 
Apoera en omgeving, bestaande uit de dorpen Apoera, Washabo, Section en Sandlanding. 
Deze dorpen zijn gelegen in het westen van Suriname, langs de Corantijnrivier. Apoera, 
Washabo en Section zijn dorpen van de Arowakse inheemsen en Sandlanding is een Trio dorp. 
Op 19 september 2013 is er data verzameld te Witagron, een marrongemeenschap gelegen in 
het westelijk deel van district Sipaliwini, langs de weg naar Apoera. 
In het Trio dorp Sipaliwini, gelegen in het Zuiden van Suriname is op 14 en 15 augustus 2014 
data verzameld. 
Te Tëpu, een Trio dorp in Zuid Suriname is er op 22 augustus 2014 data verzameld. 
Apetina is een Wayana dorp in Zuid Suriname, hier is er op 27 en 28 augustus 2014 data 
verzameld. 
In Langatabbetje en omgeving, in het oosten van Suriname, bewoond door 
marrongemeenschappen, is in de periode 9 tot 11 september 2014 data verzameld. 
Het Pokigron gebied gelegen in het boven Suriname gebied wordt bewoond door 
marrongemeenschappen. In dit gebied is op 16 en 17 september 2014 data verzameld. 
In de marrondorpen Kajapati en Abenaston in boven Suriname, langs de Boven Surinamerivier 
is op 19 december 2014 data verzameld. 
 
Tabel 3. Geïnterviewde huishoudens in het district Sipaliwini 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 
Man Vrouw

Apoera, Wasahabo, Section en Sandlanding
Witagron 
Sipaliwini 
Tëpu 
Apetina 
Langatabbetje 
Pokigron 
Kajapati 
Abenaston 

16 
1 

10 
20 
27 
25 
21 
40 
10

4 
1 
4 
6 
1 
2 
3 
 

12 
 

6 
14 
26 
23 
18 
40 
10

Totaal 170 21 149
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Gebleken is dat al de geïnterviewde huishoudens behoren tot in stamverband levende 
binnenlandse gemeenschappen. Het overgrote deel van de respondenten (88%) is vrouw. De 
gezinsgrootte in deze gemeenschappen varieert van 1 tot 12 personen per gezin, met een 
gemiddelde van 6 personen per gezin. Aangegeven kan worden dat het overgrote deel van de 
respondenten huisvrouwen zijn. Een deel beoefent het beroep van landbouwer. Ook zijn er 
arbeiders van hout- en goudbedrijven en gepensioneerden. Ongeveer 44% van de huishoudens 
gebruikt alleen energiehout om te koken en 56% van de huishoudens gebruikt een combinatie 
van energiehout en kookgas (propaangas). Het hout wordt door de huishoudens zelf verzameld 
in de kostgronden, gemeenschapsbossen, omliggende bossen, tuinen en erven. Een klein deel 
van de huishoudens heeft aangegeven dat hout ook betrokken wordt uit de handel. Er is een 
handel in energiehout opgang gekomen. 
Als gelet wordt op de soort energiehout die toegepast wordt in de gemeenschappen, dan betreft 
het voornamelijk direct energiehout. 
De houtsoorten die gebruikt worden om te koken zijn hieronder bij hun lokale namen genoemd: 
Paripo, akïikïpï, kakaimë, kuikëpen, kakawiru, tamara, utujuï, manuïpke, makaraimë en kutari 
(Trio namen). 

 Mawuka, kalïpoïma, luwë-luwë en kolosïmëu (Wayana namen). 
 Kape pau, sakiki penpe, kwa kwa en takuba (Saramaccaanse namen). 
 Fungu (faya-mama), red-wood, swieti-boontje, rode fungu, riemhout, kimboto, kwasiba, 

ingipipa, kwepi, watrakanu en ingipipa. 
De kookactiviteiten in deze gemeenschappen zijn naast het bereiden van de dagelijkse maaltijd 
ook het bakken van cassavebrood, kwak en het roken van vlees. Het bereiden van kasirie en 
het verwarmen van water behoren ook tot de activiteiten waarbij energiehout aangewend wordt. 
 

      
 Foto 4. Bakken van Cassave                                                           Foto 5. Verzamelen van energiehout 
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3.2 Para 

In het district Para komen er totaal 5.750 huishoudens voor. Van deze huishoudens gebruiken 
509 huishoudens (9%) energiehout om te koken. De steekproefgrootte voor dit district bedraagt 
20 huishoudens (0,3% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de huishoudens die koken 
met energiehout). Het op basis van de gewenste steekproefgrootte vastgestelde aantal 
huishoudens is in dit district gerealiseerd. 
Data verzameling in het district Para was als volgt. 
Op 15 juni 2013 is data verzameld in de gemengde Arowak & Caraib inheemse 
dorpsgemeenschap Redi Doti. 
Op 18 augustus 2013 is data verzameld in het Caraib inheems dorp Bigi Poika. 
Op 30 juni 2014 is data verzameld in het Caraib inheems dorp Pikien Saron, het Caraib 
inheems dorp Cabenda Dorp en het Arowak inheems dorp Powakka. 
Op 19 september 2014 is data verzameld in de marron dorpen Baling Sabana en Misidjan 
Kampoe. 
 
Tabel 4. Geïnterviewde huishoudens in het district Para 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 
Man Vrouw

Redi Doti 
Bigi Poika 
Pinkien Saron 
Cabenda Dorp 
Powakka 
Baling Sabana 
Misidjan Kampoe 

1 
4 
3 
4 
3 
2 
3

1 
1 
 
 

1 
1 
1

 
3 
3 
4 
2 
1 
2

Totaal 20 5 15

 
Ook in dit district zijn er huishoudens geïnterviewd van in stamverband levende 
gemeenschappen. Verder bestaat ook in dit district het overgroot deel van de respondenten 
(75%) uit vrouwen. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 12 personen per gezin en het 
gemiddelde komt neer op 6 personen per gezin. In deze gemeenschappen zijn de 
respondenten huisvrouwen, landbouwers, studenten en gepensioneerden. Gebleken is dat 25% 
van de geïnterviewde huishoudens om te koken alleen energiehout gebruikt, terwijl 75% hout in 
combinatie met kookgas gebruikt. In deze gemeenschappen wordt het hout verzameld vanuit de 
kostgronden en gemeenschapsbossen. 
De soort energiehout die toegepast wordt in deze gemeenschappen is direct energiehout. 
De houtsoorten die gebruikt worden zijn swieti-boontje, fungu, dakama, verschillende savanne 
houtsoorten, sabana-mangro, blaka beri/meri, krapa, pari-udu, sabana-udu, bebe en tafra-bon. 
De kookactiviteiten betreffen het bereiden van de dagelijkse maaltijd. 
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          Foto 6. Koken op driepotige ijzeren kookhaard                  Foto 7. Opslagplaats van energiehout 

 

3.3 Brokopondo 

In het district Brokopondo komen er totaal 4.658 huishoudens voor, hiervan gebruiken 601 
huishoudens (13%) energiehout om te koken. De steekproefgrootte voor dit district is 
vastgesteld op 24 huishoudens (1% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de 
huishoudens die koken met energiehout). Het vastgestelde aantal huishoudens voor de 
steekproef is in dit district gerealiseerd. 
De data verzameling in Brokopondo was als volgt. 
Op 24 juni 2014 is data verzameld in het ressort Stuwmeer en het dorp Kadjoe, op 25 juni in de 
gemeenschappen Nw.Ganzee en Marchallkreek en op 26 juni in het ressort Centrum 
Brokopondo en de gemeenschap Klaaskreek en op 11 juli 2014 te Kwakugron, allen bewoond 
door marrongemeenschappen. 
 
Tabel 5. Geïnterviewde huishoudens in het district Brokopondo 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 
Man Vrouw

Stuwmeer 
Kadjoe 
Nw.Ganzee 
Marchallkreek 
Centrum Brokopondo 
Klaaskreek 
Kwakugron 

4 
3 
3 
4 
3 
3 
4

1 
1 
1 
 
 
 

3 
2 
2 
4 
3 
3 
4

Totaal 24 3 21

 
Het overgrote deel van de geïnterviewde huishoudens van dit district behoort tot in stamverband 
levende gemeenschappen. Ongeveer 88% van de respondenten in dit district is vrouw. De 
gezinsgrootte varieert van 1 tot 10 personen per gezin, met een gemiddelde van 5 personen per 
gezin. In deze gemeenschappen zijn de respondenten huisvrouwen, ambtenaren, landbouwers, 
studenten, leerkrachten en interieurverzorgster. Alle geïnterviewde huishoudens in dit district 
gebruiken hout in combinatie met kookgas om te koken. 50% van de geïnterviewde 
huishoudens verzamelt het hout zelf in de bossen. De overige 50% van de huishoudens heeft 
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aangegeven dat het hout op bestelling geleverd wordt door de handelaar. Ook in dit district is er 
een handel in energiehout opgang gekomen. 
De soort energiehout diet gebruikt wordt is direct energiehout. 
De houtsoorten in dit district zijn fungu en swieti boontje. Een deel van de geïnterviewden geeft 
aan dat alle te verkrijgen houtsoorten gebruikt worden om te koken. 
De kookactiviteiten omvatten het bereiden van de dagelijkse maaltijd en het verwarmen van 
water. 
 

     
Foto 8. Cassavebrood bakplaat                                                       Foto 9. Driepotige ijzeren kookhaard 

3.4 Marowijne 

In het district Marowijne komen er totaal 4.358 huishoudens voor, hiervan gebruiken 258 
huishoudens (6%) energiehout om te koken. De steekproefgrootte voor dit district is vastgesteld 
op 10 huishoudens (0,2% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de huishoudens die 
koken met energiehout). Het vastgestelde aantal huishoudens is in dit district gerealiseerd. 
In het district Marowijne is de data verzameling als volgt uitgevoerd. 
Op 23 oktober 2013 is er data verzameld in de marrongemeenschappen Morakondre, Kraboe-
Olo, Agnes Kamp en Ovia-Olo en op 24 oktober in de marrongemeenschappen, Solega Kamp, 
Adjoema Kondre en Moengo Tapoe. 
 
Tabel 6. Geïnterviewde huishoudens in het district Marowijne 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 

Man Vrouw

Morakondre 
Kraboe-Olo 
Agnes Kamp 
Ovia-Olo 
Solega Kamp 
Adjoema Kondre 
Moengo Tapoe 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3

1 
 

1 
 
 
 

 
2 
 

1 
1 
1 
3

Totaal 10 2 8

 
Alle geïnterviewde huishoudens behoren tot de in stamverband levende gemeenschappen. In 
dit district zijn 80% van de respondenten vrouwen. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 9 
personen per gezin met een gemiddelde van 4 personen per gezin. Het overgrote deel van de 
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respondenten is huisvrouw. Daarnaast zijn er ook landbouwers, interieurverzorgsters en 
personen zonder beroep geïnterviewd. Alle geïnterviewde huishoudens in dit district gebruiken 
hout in combinatie met kookgas om te koken. Ook in dit district wordt het hout zelf door de 
huishoudens verzameld vanuit de gemeenschapsbossen. 
De soort energiehout die gebruikt wordt is direct energiehout. De huishoudens geven aan dat ze 
alle beschikbare en te vinden houtsoorten gebruiken om te koken, maar de prioriteits soorten 
zijn fungu, rode pinya, redi-udu, sabana fungu, pinto kopi, weti- udu en swieti-boontje. 
De kookactiviteiten betreffen het bereiden van de dagelijkse maaltijd en het verwarmen van 
water. 

3.5 Coronie 

Op 19 april 2014 is data verzameld in het district Coronie, in de hoofdplaats Totness. 
In dit district komen er totaal 1.091 huishoudens voor, waarvan 58 huishoudens (5%) 
energiehout gebruiken om te koken. De steekproefgrootte voor dit district is vastgesteld op 2 
huishoudens (0,2% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de huishoudens die koken 
met energiehout). Er zijn 5 huishoudens hier geïnterviewd waarvan 3 mannelijke en 2 
vrouwelijke respondenten. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 4 personen per gezin en het 
gemiddelde komt neer op 2 personen per gezin. Het beroep van de respondenten is visser, 
bewaker, ambtenaar en huisvrouw. Elk van de geïnterviewde huishoudens gebruikt hout in 
combinatie met kookgas om te koken. Het hout wordt door de gezinnen verzameld uit de tuin, 
op het erf en de in omliggende bossen. Ook wordt bouwafval gebruikt om te koken. De soorten 
energiehout die in Coronie gebruikt worden zijn direct energiehout en recovered energiehout. 
Parwa is de meest genoemde houtsoort die in Coronie gebruikt wordt om te koken. 

3.6 Commewijne 

In het district Commewijne komen er totaal 8.344 huishoudens voor. Van deze huishoudens 
gebruiken 854 huishoudens (10%) energiehout om te koken. De steekproefgrootte is in dit 
district vastgesteld op 34 huishoudens (0,4% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de 
huishoudens die koken met energiehout). Het aantal huishoudens op basis van de steekproef is 
in dit district gerealiseerd. 
In het district Commewijne is de data verzameling als volgt uitgevoerd: 
Op 28 mei is data verzameld in Nw.Amsterdam en Alkmaar, op 29 mei in Tamanredjo, de Hulp 
en Meerzorg en op 3 september 2014 in Johanna Margaretha. 
 
Tabel 7. Geïnterviewde huishoudens in het district Commewijne 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 

Man Vrouw

Nieuw Amsterdam 
Alkmaar 
Tamanredjo 
De Hulp 
Meerzorg 
Johanna Margaretha 

3 
7 
3 
7 
7 
7

1 
3 
2 
6 
2 
4

2 
4 
1 
1 
5 
3

Totaal 34 18 16
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In Commewijne is 47% van de respondenten vrouw. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 7 
personen per gezin en het gemiddelde is 4 personen per gezin. Het beroep van de 
respondenten is ambtenaar, machine operator, landbouwer, huisvrouw en gepensioneerde. Het 
grootste deel (94%) van de geïnterviewde huishoudens gebruikt hout in combinatie met 
kookgas om te koken. Slechts 6% van de geïnterviewden gebruikt uitsluitend energiehout om te 
koken. Het hout wordt verzameld in de tuin, op het erf, in de omliggende bossen, van de 
houtzagerij, het meubelbedrijf of is afkomstig uit de woningbouwsector. Een deel van het hout 
wordt gekocht. De soorten energiehout die in dit district worden gebruikt zijn direct energiehout, 
indirect energiehout en recovered energiehout. 
De houtsoorten die gebruikt worden om te koken zijn mira-udu, swieti-boontje, djamoen, 
kromoko, guave, sumaruba, wana, kabbes soorten, manja, kopi, gele kabbes, parwa en 
mangrove. 
 
 

      
Foto 10. Chulha                                                                             Foto 11. Stapel energiehout 

 
 

3.7 Paramaribo 

In Paramaribo komen er in totaal 62.160 huishoudens voor. Van deze huishoudens gebruiken 
2.035 huishoudens (3%) energiehout om te koken. De steekproefgrootte is in Paramaribo 
vastgesteld op 81 huishoudens (0,1% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de 
huishoudens die koken met energiehout). Het vastgestelde aantal huishoudens op basis van de 
steekproef is gerealiseerd. 
In Paramaribo is de data verzameling als volgt geweest: 
Op 23 april in de ressorten Kwatta en Ringweg, op 24 april in de ressorten Munder en Uitvlugt, 
op 25 april in het ressort Livorno. 
Op 28 april te Goede Verwachting, op 29 april te Dijkveld en op 30 april 2014 te Blauwgrond. 
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Tabel 8. Geïnterviewde huishoudens in Paramaribo 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 

Man Vrouw

Kwatta 
Ringweg 
Munder 
Uitvlugt 
Livorno 
Goede Verwachting 
Dijkveld 
Blauwgrond 

9 
11 
15 

5 
28 

5 
3 

10

5 
2 
6 
4 

13 
3 
1 
4

4 
9 
9 
1 

15 
2 
2 
6

Totaal 86 38 48

 
In Paramaribo is 56% van de respondenten vrouw. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 10 
personen per gezin met een gemiddelde grootte van 4 personen per gezin. Het beroep van de 
respondenten is ambtenaar, docent, student, ondernemer, handelaar, elektricien, huisvrouw, 
landbouwer en chauffeur. Slechts 1 van de geïnterviewde huishouden kookt alleen met 
energiehout en de overige 85 koken in combinatie met hout en kookgas. Het hout wordt 
verzameld door de huishoudens in de tuin, op het erf, gehaald uit de woningbouwsector, 
houtzagerij, houtmarkt en het meubelbedrijf. Ook wordt hout gekocht van de houtzagerij en de 
houtmarkt. De soorten energiehout die in dit district worden gebruikt zijn direct energiehout, 
indirect energiehout en recovered energiehout. In Paramaribo geven de huishoudens aan dat 
alle te verkrijgen houtsoorten gebruikt worden om te koken. Ook heeft een deel van de 
geïnterviewden aangegeven dat het ze niet bekend is welke houtsoorten gebruikt worden. 
 
 

    
Foto 12. Combinatie Chulha en driepotige ijzeren kookhaard     Foto 13. IJzeren kookhaard 
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3.8 Wanica 

 
In Wanica komen er totaal 28.939 huishoudens voor. Van deze huishoudens gebruiken 5.079 
huishoudens (18%) energiehout om te koken. De steekproefgrootte voor dit district is 
vastgesteld op 203 huishoudens (1% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de 
huishoudens die koken met energiehout). Het op basis van de gewenste steekproefgrootte 
vastgestelde aantal huishoudens is in dit district gerealiseerd. 
In Wanica is de data verzameling als volgt geweest. 
Op 2 mei te Frederikslustweg en Hannaslustweg, op 5 mei te Beekhuizenweg en Nieuwe 
Grondweg. 
Op 5 mei en 15 oktober te Welgedacht A en B. 
Op 6 mei te Santodorp en Koewarasan. 
Op 6 mei en 15 oktober te Bomapolder. 
Op 7 mei te Houttuin en het deel van Dijkveld dat valt in district Wanica, op 8 mei te Lelydorp. 
Op 9 mei te Sophiaslustweg en op 16 oktober 2014 in de Leidingen. 
 
Tabel 9. Geïnterviewde huishoudens in het district Wanica 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 

Man Vrouw

Frederikslustweg 
Hannaslustweg 
Beekhuizenweg 
Nieuwe Grondweg 
Welgedacht A en B 
Santodorp 
Koewarasan 
Bomapolder 
Houttuin 
Dijkveld 
Lelydorp 
Sophiaslustweg 
Leidingen 

16 
10 

1 
19 
10 
50 
12 
15 

8 
5 
4 
5 

48

4 
2 
 

7 
6 

13 
5 
4 
 

3 
1 
2 
8

12 
8 
1 

12 
4 

37 
7 

11 
8 
2 
3 
3 

40
Totaal 203 55 148

 
 
In Wanica zijn 73% van de respondenten vrouwen. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 13 
personen per gezin en het gemiddelde komt neer op 5 personen per gezin. Het beroep van de 
respondenten is ambtenaar, docent, student, ondernemer, handelaar, elektricien, huisvrouw, 
landbouwer, gepensioneerde, beveiligingsman, militair, kleermaker en taxichauffeur. Het 
overgroot deel van de huishoudens in Wanica (92%) kookt in combinatie met hout en kookgas. 
En 8% neemt dit ter hand alleen met energiehout. 
Het hout wordt verzameld door de huishoudens uit de tuin, van het erf, in de omliggende 
bossen, woningbouwsector, houtzagerij, houtmarkt en meubelbedrijf. Ook wordt hout gekocht 
van de houtzagerij en de houtmarkt. De soorten energiehout die in dit district worden gebruikt 
zijn direct energiehout, indirect energiehout en recovered energiehout. 
De houtsoorten die gebruikt worden zijn swieti-boontje, djamoen, mira-udu, manja, fungu, 
sumaruba en pommerak. Ook hebben huishoudens aangegeven dat de gebruikte houtsoorten 
niet bekend zijn. 
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Foto. 14. Driepotige ijzeren kookhaard en afgeschreven auto velg als kookhaard 

 

 
 

    
Foto 15. Opslagplaats energiehout (djamoen)                               Foto 16. Opslagplaats energiehout (swietiboontje) 

 

3.9 Nickerie 

In Nickerie komen er totaal 9.827 huishoudens voor. Van deze huishoudens gebruiken 1.063 
huishoudens (11%) energiehout om te koken. De steekproefgrootte voor dit district is 
vastgesteld op 43 huishoudens (0,4% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de 
huishoudens die koken met energiehout). Het op basis van de gewenste steekproefgrootte 
vastgestelde aantal huishoudens is in dit district gerealiseerd. 
In het district Nickerie is de data als volgt verzameld. 
Op 24 juli te Paradise, Bacovendam en Boonackerpolder, op 25 juli te Sawmillkreekpolder, 
Nw.Nickerie en Van Drimmelenpolder. 
Op 26 juli te Beatrixweg en Stalweide en op 27 juli 2013 te Gemaalweg, Clarapolder en 
Corantijpolder serie C. 
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Tabel 10. Geïnterviewde huishoudens in het district Nickerie 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 

Man Vrouw

Paradise 
Bacovendam 
Boonackerpolder 
Sawmillkreekpolder 
Nw.Nickerie 
Van Drimmelenpolder 
Beatrixweg 
Stalweide 
Gemaalweg 
Clarapolder 
Corantijnpolder serie c 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4

3 
3 
2 
1 
 

1 
 

2 
4 
3 
4

1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
 

1 

Totaal 43 23 20

 
In Nickerie bestaat 47% van de respondenten uit vrouwen. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 9 
personen per gezin en het gemiddelde komt neer op 5 personen per gezin. Het beroep van de 
respondenten is ambtenaar, brandweerlui, leerkracht, huisvrouw, landbouwer, gepensioneerde, 
machines operator en militair. Het overgroot deel van de huishoudens in Nickerie (98%) koken 
in combinatie met hout en kookgas. Twee (2) % neemt dit ter hand alleen met energiehout. 
Het hout wordt verzameld door de huishoudens uit de tuin, op het erf, in de woningbouwsector, 
houtzagerij en houtmarkt. Ook wordt hout gekocht van de houtzagerij. De soorten energiehout 
die in dit district worden gebruikt zijn direct energiehout, indirect energiehout en recovered 
energiehout. 
De houtsoorten die gebruikt worden zijn djamoen, swieti-boontje, parwa, manja en knippa. Een 
aantal huishoudens hebben aangegeven dat de gebruikte houtsoorten niet bekend zijn. 
 
 
 

      
Foto 17. Twee pit Chulha                                                                   Foto 18. Een pit Chulha 
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Foto 19. Chulha met rookafvoersysteem 

 

3.10 Saramacca 

In Saramacca komen er totaal 4.840 huishoudens voor, waarvan 1.142 huishoudens (24%) 
energiehout gebruiken om te koken. De steekproefgrootte voor dit district is vastgesteld op 46 
huishoudens (1% van het totaal aantal huishoudens en 4% van de huishoudens die koken met 
energiehout). Het op basis van de gewenste steekproefgrootte vastgestelde aantal huishoudens 
is in dit district gerealiseerd. 
De data verzameling in Saramacca heeft als volgt plaatsgevonden. 
Op 17 juni in het ressort Jarikaba, Aitnoch en Uitkijk, op 18 juni te Groningen en Calcutta. 
Op 19 juni te Grankreek en Columbia en op 20 juni 2014 te Vijfderijweg en Wayamboweg. 
 
 
 
 
Tabel 11. Geïnterviewde huishoudens in het district Saramacca 
 
Regio/Ressort Aantal 

geïnterviewde 
huishoudens 

Geslacht 
respondenten 

Man Vrouw

Jarikaba 
Aitnoch 
Uitkijk 
Groningen 
Calcutta 
Grankreek 
Columbia 
Vijfderijweg 
Wayamboweg 

6 
5 
5 
5 
5 
6 
3 
5 
6

1 
4 
1 
3 
2 
 

2 
4 
4

5 
1 
4 
2 
3 
6 
1 
1 
2

Totaal 46 21 25
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In Saramacca zijn 54% van de respondenten vrouwen. De gezinsgrootte varieert van 1 tot 10 
personen per gezin en het gemiddelde komt neer op 5 personen per gezin. Het beroep van de 
respondenten is ambtenaar, leerkracht, huisvrouw, landbouwer, gepensioneerde, truck 
chauffeur en bushouder. Ongeveer 96% van de huishoudens in dit district kookt in combinatie 
met hout en kookgas. En 4% neemt dit ter hand alleen met energiehout. 
Het hout wordt verzameld door de huishoudens uit de tuin, op het erf, in de woningbouwsector 
en houtzagerij. Ook wordt hout gekocht van de houtzagerij en de houtmarkt. De soorten 
energiehout die in dit district worden gebruikt zijn direct energiehout, indirect energiehout en 
recovered energiehout. 
De houtsoorten die gebruikt worden zijn swieti boontje, mira-udu, djamoen, krapa, doifi siri, 
krapa, babun, guave en sinaasappel. Ook hebben huishoudens aangegeven dat alle te 
verkrijgen soorten gebruikt worden om te koken. 
 
 
 
 

   
Foto 20.    driepotige ijzeren kookhaard                                        Foto 21. Chulha 

 
 
 

3.11 Populatie van houtenergie gebruikers in Suriname 

 
De vastgestelde steekproefgrootte over geheel Suriname bedraagt 639 huishoudens. Dit is 
ongeveer 4% van de populatie van 15.999 huishoudens die in Suriname energiehout gebruiken. 
Daar de interviews per district ter hand zijn genomen, is ook per district een steekproef van 4% 
gehanteerd. Er zijn totaal 641 huishoudens geïnterviewd. Volgens de steekproefgrootte voor het 
district Coronie moest in dat district 2 huishoudens geïnterviewd worden, maar er zijn 5 
huishoudens geïnterviewd. In Paramaribo moesten er 81 huishoudens geïnterviewd worden en 
er zijn 86 huishoudens geïnterviewd. In deze twee districten zijn dus meer dan de nodige 
huishoudens geïnterviewd. In het district Sipaliwini moesten 176 huishoudens worden 
geïnterviewd maar er zijn 170 huishoudens geïnterviewd. In de overige 7 districten zijn de 
aantallen gelijk aan die van de steekproefgrootte. 
In Suriname zijn er in totaal 140.367 huishoudens. Er is data verzameld bij 641 huishoudens. 
Dit correspondeert met 0,5% van alle in Suriname voorkomende huishoudens. 
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Tabel 12. Geslacht van de respondenten 
 
Geslacht Aantal Percent 
Man 184 29
Vrouw 457 71
Totaal 641 100

 
Van de 641 respondenten zijn 71% van het vrouwelijk en 29% van het mannelijk geslacht. 
Het overgroot deel van de respondenten (57%) is huisvrouw. Verder is respectievelijk 8%, 7%, 
5% en 3% gepensioneerd, ambtenaar, landbouwer of student. 
De gezinsgrootte is als volgt: 20% van de gezinnen bestaat uit 5 personen per gezin, 19% uit 4 
personen per gezin en 15% uit 3 personen per gezin. De gemiddelde grootte van de gezinnen is 
9 personen. In totaal zijn er ongeveer 144.000 personen in Suriname die energiehout gebruiken 
om te koken. Dit is ongeveer 27% van de totale bevolking van het land. 
 
 
 

 

Foto 22. Stapel energiehout (Swieti boontje) 
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HOOFDSTUK 4 DATA VERZAMELING BIJ DE BEDRIJVEN 

Voor wat betreft de bedrijven die energiehout gebruiken bij het productieproces kon informatie 
achterhaald worden over de sectoren en voor een aantal sectoren hoeveel bedrijven 
operationeel zijn en waar ze gevestigd zijn. De sectoren waar energiehout toegepast wordt in 
Suriname zijn bij de cassavebrood productie, visverwerking, broodproductie, opwekken van 
elektriciteit en crematie. Tijdens het veldonderzoek is geprobeerd om zoveel als mogelijk de 
bedrijven op te sporen. Tabel 13 geeft het aantal geïnterviewde bedrijven per sector en per 
district weer. 
 
Tabel 13. Aantal geïnterviewde bedrijven per sector en per district 
 
District Sector Aantal 

geïnterviewde 
bedrijven 

Brokopondo - -
Commewijne Visverwerking 8
Coronie Visverwerking 4
Marowijne Cassavebrood 10
Nickerie Crematie 1

Visverwerking 4
Para Cassavebrood 13
Paramaribo Crematie 2
Saramacca Visverwerking 4
Sipaliwini Electra 1

Cassavebrood 11
Wanica Broodbakkerij 2
Totaal  60

 
Er zijn 60 ondernemers of instanties geïnterviewd die energiehout gebruiken om de productie 
activiteiten te ontplooien. Het gaat in deze om 20 ondernemers die vis verwerken, 34 
ondernemers die cassavebrood produceren, 3 ondernemers en/of instanties die betrokken zijn 
bij het crematie gebeuren in Suriname, 2 bakkerijen en 1 ondernemer die hout gebruikt om 
elektriciteit op te wekken. Zeer waarschijnlijk zijn er nog meer ondernemers in Suriname die 
activiteiten ontplooien met gebruikmaking van energiehout. 
 

4.1 Cassavebrood 

Cassavebrood wordt gemaakt van cassave door de binnenlandse gemeenschappen. Meestal 
wordt het op de traditionele methode bereid op houtvuur. In het district Sipaliwini is in de dorpen 
Apoera en Witagron data verzameld over het gebruik van energiehout bij de productie van 
cassavebrood. Data van het dorp Apoera is verzameld in de periode 17 tot 20 september 2013. 
In dit dorp zijn er 9 ondernemers geïnterviewd. Deze ondernemers gebruiken uitsluitend hout 
voor de productie van cassavebrood. De productie activiteiten worden 2 keren per week ter 
hand genomen. Per keer wordt gemiddeld ¼ vaam hout geconsumeerd. Eén (1) vaam is 1 
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stapelmeter5 (stacked m3) en is ongeveer 0,7 m3. Het hout wordt door de ondernemers 
verzameld vanuit de gemeenschapsbossen, de kostgronden, de erven en de tuinen nabij het 
dorp. Aangegeven is dat alle houtsoorten geschikt zijn bij het productieproces, maar de prioriteit 
soort is fungu. 
Te Witagron is er op 20 september 2013 een interview afgenomen van de gezagdager (basja). 
Volgens deze gezagdrager bestaat deze gemeenschap grotendeels uit 5 tot 6 families en de 
productie van cassavebrood voor de verkoop wordt gezamenlijk ter hand genomen. 
 
Op 23 en 24 oktober 2013 is in het district Marowijne data verzameld. Hier zijn er 10 
ondernemers geïnterviewd die cassavebrood produceren. Zij gebruiken voor het opwekken van 
energie bij het productieproces uitsluitend hout. De productie activiteiten worden 1 keer per 
week ter hand genomen. Per keer wordt er gemiddeld ½ vaam hout verbruikt. Het hout wordt 
verzameld uit de omliggende bossen en gemeenschapsbossen. Aangegeven is dat alle 
houtsoorten gebruikt worden voor de productie van cassavebrood, maar de houtsoorten fungu, 
rode-pinya, weti-udu en swieti-boontje zijn de prioriteitssoorten. 
 
In het district Para is in de dorpen Matta en Bigi Poika data verzameld. 
Op 8 februari 2013 is data verzameld te Matta. In dit dorp zijn er 5 ondernemers geïnterviewd 
die de productie van cassavebrood ter hand nemen. De energievoorziening voor de productie 
activiteiten is volledig gericht op hout. Deze activiteiten worden 1 keer per week ter hand 
genomen. Per keer wordt gemiddeld 1 vaam hout gebruikt. Het nodige hout wordt door de 
ondernemers verzameld vanuit de gemeenschapsbossen van het dorp. De houtsoorten die in 
dit dorp gebruikt worden zijn fungu (burada), sabana-mangro, kwaku, gawetri, kaiakaiadan, 
savana fungu (unikiakia) en kulisiri. 
Op 18 oktober 2013 is data verzameld in het dorp Bigi Poika. In dit dorp zijn er 8 ondernemers 
geïnterviewd die cassavebrood produceren. Ook zij gebruiken uitsluitend hout. De productie 
activiteiten worden 2 keren per week ter hand genomen. Elk van de ondernemers heeft 
aangegeven dat de omvang van het houtverbruik afhankelijk is van de hoeveelheid 
cassavebrood die per keer geproduceerd wordt. De productie per keer is heel verschillend. 
Gemiddeld wordt per keer 1 vaam hout verbruikt. Het hout wordt door de ondernemers 
verzameld vanuit de gemeenschapsbossen van Bigi Poika. De houtsoorten die deze 
ondernemers gebruiken zijn fungu, swieti-boontje, dakama, weti-udu en alle overige savanne 
houtsoorten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 ACBIOM; www.biomasstradecentres.EU; Wood Fuels handbook, Production, Quantity, Requirements, 
Trading 
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Foto 23. Bakken van cassavebrood 

 

4.2 Visverwerking 

Om de houdbaarheid van vis te bevorderen ondergaat deze in gesloten of zelf geconstrueerde 
open droogovens, een droog/rook proces onder een bepaalde temperatuur voor de duur van 
een bepaalde periode. De energievoorziening van deze droogovens geschiedt middels hout. 
 
Op 24 maart 2013 is in het district Commewijne, te Nw. Amsterdam data verzameld bij 8 
ondernemers die middels droogovens vis drogen/roken. Er zijn 5 zelf geconstrueerde open 
droogovens aangetroffen, waarvan de omvang heel uiteenlopend is. De lengte varieert tussen 
2m en 6m, de breedte tussen 1,5m en 2m en de hoogte tussen 0,7m en 1m. Het 
constructiemateriaal van deze ovens is hout, zinkplaat en ijzeren kippengaas. Ook zijn er 3 op 
professionele manier geconstrueerde droogovens aangetroffen, met een rook afvoersysteem. 
De lengte varieert tussen 2m en 3m, breedte 2,5m en 2m, allen met de hoogte van 2m. Het 
constructiemateriaal is beton en metaal. De energievoorziening van de 8 ondernemers om het 
productieproces ter hand te nemen is gebaseerd op hout. Gemiddeld worden er 4 keren per 
week droog/rook activiteiten ter hand genomen. Per keer wordt er ongeveer 1,5 vaam hout 
gebruikt. Het hout wordt verzameld uit de omliggende bossen of bij de houtzagerijen. De 
houtsoorten die gebruikt worden zijn wana, gronfolo, parwa, mangrove, swieti boontje, kopi en 
wanakwari. 
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Foto 24. Open visrook oven 

 
Foto 25. Gesloten visrook oven 

 
In de periode 24 juli 2013 tot 27 juli 2013 is in Nickerie data verzameld bij 4 ondernemers. Zij 
gebruiken ook zelfgeconstrueerde open droog/rook ovens om vis te verwerken. De omvang van 
de ovens is als volgt; de lengte varieert tussen 4m en 6m, de breedte 1m en 1,50m en de 
hoogte 0,80m en 1m. Het constructiemateriaal van deze ovens is hout, zinkplaat en ijzeren 
kippengaas. De nodige energie voor het operationaliseren van de droogovens wordt opgewekt 
middels hout. Alle 4 ondernemers geven aan dat afhankelijk van de vangst en aanvoer van vis 1 
tot 2 keren per week (hele dag), de visverwerking plaatsvindt. De hoeveelheid aan hout nodig 
voor het verwerkingsproces is afhankelijk van de hoeveelheid vis die verwerkt wordt. Uit de 
gesprekken is gebleken dat voor de verwerking van 200 kg vis er ongeveer 2 vaam hout nodig 
is. Het hout wordt op bestelling geleverd. Ook wordt een deel door de ondernemers verzameld 
langs de Nickerierivier. De houtsoort die gebruikt wordt is parwa. 
 
Op 19 april 2014 is data verzameld in Coronie. In Coronie zijn er 4 ondernemers geïnterviewd 
die zelf geconstrueerde open droog/rook ovens gebruiken om vis te verwerken. De omvang van 
de droogovens is er als volgt; de lengte varieert tussen 1m en 2,50m, de breedte tussen 0,80m 
en 1,50m en hoogte is 0,80m. Het constructiemateriaal van deze ovens is hout, zinkplaat en 
ijzeren kippengaas. Hier hebben 2 ondernemers aangegeven dat voor de energievoorziening zij 
een combinatie van hout en kokosbast gebruiken. De 2 andere ondernemers gebruiken slechts 
hout om in hun energiebehoefte te voorzien. Gemiddeld wordt 1 keer per week vis 
verwerkingsactiviteiten ontplooid. Per keer per ondernemer wordt gemiddeld 1 vaam hout 
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gebruikt. Het hout wordt zelf door de ondernemers verzameld in het mangrovebos langs de 
kust. De houtsoorten die gebruikt worden zijn parwa en mangrove. 

 
Foto 26. Stapel kokosbast en parwa hout 

 
Op 3 april 2013 is data verzameld in het district Saramacca, te Boskamp. In dit vissersdorp zijn 
4 ondernemers geïnterviewd die vis verwerken. Er zijn 3 zelf geconstrueerde open droogovens 
aangetroffen. De omvang is als volgt; de lengte varieert tussen 3,50m en 4m, de breedte tussen 
1,20m en 2,50m en de hoogte tussen 0,80m en 1m. Het constructiemateriaal van deze ovens is 
hout, zinkplaat en ijzeren kippengaas. Er is 1 gesloten droogoven met een rook afvoersysteem 
aangetroffen. De omvang van deze droogoven is; lengte 3m, breedte 2,50m en hoogte 4m. Het 
materiaal van deze oven is beton en metaal. Voor het verwerken van vis wordt hout gebruikt. 
Gemiddeld wordt er 3 keren per week vis verwerkt. Per keer wordt er gemiddeld 1,5 vaam hout 
gebruikt. Het hout wordt door de ondernemers zelf verzameld in de omliggende bossen. Ook 
wordt een deel van het hout door derden geleverd op bestelling. De houtsoorten die gebruikt 
worden zijn zwamp panta, parwa, mangrove, djamoen, swieti-boontje en watragrin. 
 
 

4.3 Bakkerij 

In het district Wanica is er op 12 februari 2014 data verzameld. Hier zijn er 2 bakkerijen 
aangetroffen. De energievoorziening voor de productie activiteiten is gebaseerd op hout. De 
omvang van beide bakovens is er als volgt; lengte 3m, breedte 3m en hoogte 3,50m. Het 
constructie materiaal is beton en ijzer. Deze bedrijven bakken 7 dagen per week brood. Door 1 
van de bakkerijen wordt er per dag 3 vaam hout gebruikt, terwijl de andere bakkerij 5 vaam per 
dag gebruikt. De houtvoorziening is gebaseerd op levering bij bestelling. Het gaat hier 
voornamelijk om houtzagerij afval waarbij slechts hard houtsoorten toegepast worden.  
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                        Foto. 27 Betonnen oven in de bakkerij 

 
 

4.4 Elektriciteitsopwekking 

Het houtbedrijf Greenheart Group Limited N.V heeft aan zijn houtverwerkingsbedrijf te Apoera 
een bio-energie centrale gelieerd waarmee er elektriciteit opgewekt wordt, die aangewend wordt 
bij de productie voering van het bedrijf. Het houtafval van het bedrijf wordt gebruikt om stoom op 
te wekken, waarmee de turbo generator in werking wordt gebracht om elektriciteit op te wekken. 
De stoomturbine heeft een capaciteit van 1,5 mega-watt. Met houtafval van de verwerkingsunit, 
(van 5 m3 per uur, 16 werkuren per dag en 250 werkdag per jaar), wordt er per jaar ongeveer 
20.000 m3 afvalhout in de bio-energie centrale omgezet tot elektriciteit. (Dean Chase, Sawmill 
Operations Manager Greenheart Group Limited N.V.) 

4.5 Crematie 

In Suriname vindt er op 2 locaties, op de traditionele wijze, in open crematie ovens 
(brandstapels), crematie van lijken plaats. In Paramaribo gebeurt dit op het Oedairadjsingh 
Varma crematie oord te Weg naar Zee en in Nickerie op het crematie oord te Rijsdijksluis langs 
de Corantijnrivier. Volgens de statistieken van de afdeling vergunningen van het 
Districtscommissariaat te Nw.Nickerie worden er per jaar gemiddeld 100 lijken gecremeerd in 
Nickerie. Uit gesprekken met de eigenaar van de locatie van het crematie oord te Weg naar Zee 
dhr. R.Oediet, is gebleken dat er per jaar gemiddeld 500 lijken worden gecremeerd te Weg naar 
Zee. Hiermee komt het gemiddelde aantal crematies per jaar voor geheel Suriname op 600. 
Volgens dit crematie systeem worden er per brandstapel 75 palen met een lengte van 1,35m en 
35 palen met een lengte van 2,30m gebruikt. Het betreft hier palen van de houtsoort walaba. Op 
basis van een dichtheid van 0,89 g/cm3 voor de houtsoort walaba en het gemiddelde gewicht 
van 15 kg per paal, komt het volume van 1 brandstapel neer op ongeveer 1,9 m3. Per jaar wordt 
dus ongeveer 1.140 m3 aan walaba palen aangewend als energiebron voor crematie van lijken 
in Suriname. 
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Foto 28. Crematiehout (Walaba) 

 

 
Foto 29. Crematiehout (Walaba) 

 



Houtenergie in Suriname 

 

Bosbouw Economische Diensten/SBB  31 

 

 

HOOFDSTUK 5. ENERGIEHOUT VERBRUIK IN SURINAME 

5.1 Energiehout verbruikt door de huishoudens 

Zoals in Hoofdstuk 2 aangegeven is, zijn bij de analyse van de data de districten geclusterd in A 
cluster districten en B cluster districten. De A cluster districten zijn Sipaliwini, Para, 
Brokopondo en Marowijne. De B cluster districten zijn Commewijne, Coronie, Nickerie, 
Paramaribo, Saramacca en Wanica. Tabel 14 laat het verbruik van energiehout in de twee 
clusters zien. 
 
Tabel 14. Energiehout verbruik door huishoudens per cluster districten per jaar 
 
Verbruik 
per jaar in m3 

Aantal huishoudens

A cluster 
districten 

B cluster 
districten 

        <1 
  1 –   5 
  5 – 10 
10 – 15 
15 – 20 
20 – 25 
25 – 30 
30 – 35 
35 – 40 
      >40 

16 
50 
30 
34 
40 
15 
15 

5 
3 

16 

177 
178 
54 

8 
 
 
 
 
 

Totaal 224 417

 
Van de A cluster districten zijn er in totaal 224 huishoudens geïnterviewd. Gebleken is dat 50 
huishoudens hier een verbruik hebben van 1 m3 tot 5 m3 energiehout per jaar. Interessant is 
aan te geven dat 89% van de huishoudens minder dan 30 m3 energiehout per jaar verbruikt. 
Het gemiddelde verbruik per huishouden per jaar bij de A cluster districten is 13 m3 
energiehout. Binnen de B cluster districten zijn er 417 huishoudens geïnterviewd. In deze 
cluster districten hebben 85% van de huishoudens een verbruik van minder dat 5 m3 per jaar. 
Bij deze districten zijn er geen huishoudens aangetroffen waarvan het verbruik per jaar meer 
dan 15 m3 is. Het gemiddelde verbruik per huishouden per jaar bij de B cluster districten 
is 3 m3 energiehout. 
Met een totaal aantal huishoudens van 5.768 voor de A cluster districten en een gemiddeld 
verbruik van 13 m3 energiehout per huishouden per jaar, bedraagt het totaal geschatte verbruik 
voor deze districten 74.984 m3 energiehout per jaar. Met een totaal aantal huishoudens van 
10.231 voor de B cluster districten en een gemiddeld verbruik van 3 m3 energiehout per 
huishouden per jaar, bedraagt het totaal geschatte verbruik voor deze districten 30.693 m3 per 
jaar. Hiermee komt het totaal geschatte energiehout verbruik door huishoudens voor geheel 
Suriname op 105.677 m3 per jaar. (voor de calculatie van het gemiddelde verbruik per 
huishouden per jaar voor de cluster districten zie bijlage 1 en 2). 
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Tabel 15. Energiehout verbruik van de huishoudens per district per jaar 
 
District  Aantal 

huishoudens 
Brandhout

verbruik in m3 

Brokopondo 601 7.813
Commewijne 854 2.562
Coronie 58 174
Marowijne 258 3.354
Nickerie 1.063 3.189
Para 509 6.617
Paramaribo 2.035 6.105
Saramacca 1.142 3.426
Sipaliwini 4.400 57.200
Wanica 5.079 15.237
Totaal 15.999 105.677

 
Voor de berekening van het verbruik van energiehout voor de verschillende districten zijn de 
factoren; aantal huishoudens per district die energiehout gebruiken en het gemiddelde verbruik 
per huishouden van de cluster districten gehanteerd. Gebleken is dat Sipaliwini het district is 
met de hoogste energiehout consumptie van de huishoudens. Dit district consumeert 57.200 m3 
energiehout per jaar. Dit is te verklaren door het consumptie patroon (gemiddeld verbruik per 
huishoudens is 13 m3 per jaar) en een heel hoog aantal huishoudens (4.400 of te wel 28%) die 
energiehout verbruiken. Met 15.237 m3 per jaar is Wanica het 2e hoogste energiehout 
consumerende district. Overige belangrijke energiehout consumerende districten zijn 
Brokopondo, Para en Paramaribo, met respectievelijk 7.813 m3, 6.617 m3 en 6.105 m3 per jaar. 
 

5.2 Energiehout verbruik van bedrijven 

Er zijn 60 ondernemers of instanties geïnterviewd die energiehout gebruiken om hun productie 
activiteiten opgang te brengen. Bij deze gaat het om 20 ondernemers die visverwerken, 34 
ondernemers die cassavebrood produceren, 3 ondernemers en instanties die betrokken zijn bij 
het crematie gebeuren in Suriname, 2 bakkerijen en 1 ondernemer die hout gebruikt om 
elektriciteit op te wekken. Deze genoemde sectoren consumeren ongeveer 24.998 m3 
energiehout per jaar. Tabel 16 laat het verbruik per sector zien in de verschillende districten. 
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Tabel 16. Energiehout verbruik per sector per jaar 
 
District Sector Aantal 

geïnterviewde 
bedrijven 

Verbruik/jaar 
in m3 

Brokopondo  
Commewijne Visverwerking 8 737
Coronie Visverwerking 4 178
Marowijne Cassavebrood 10 338
Nickerie Crematie 1 190

Visverwerking 4 208
Para Cassavebrood 13 1.415
Paramaribo Crematie 2 950
Saramacca Visverwerking 4 312
Sipaliwini Electra 1 20.000

Cassavebrood 11 379
Wanica Broodbakkerij 2 291
Totaal  60 24.998

 
 

5.3 Totale energiehout consumptie 

De totale energiehout consumptie voor geheel Suriname, zowel voor de huishoudens als voor 
de bedrijven komt neer op ongeveer 130.675 m3 per jaar. Gelet op de consumptie per district, 
blijkt dat ook hier Sipaliwini met 59% het hoogst scoort. De 2e hoogste consumptie vindt plaats 
in het district Wanica. Voor de A cluster districten komt de totale energiehout consumptie neer 
op 97.116 m3 per jaar (ongeveer 74%), terwijl voor de B cluster districten dit neer komt op 
33.559 m3 per jaar (26%). 
 
 Tabel 17. Totaal energiehout consumptie in Suriname 
 

District Verbruik/jaar in m3

Brokopondo 7.813

Commewijne 3.299
Coronie 352
Marowijne 3.692
Nickerie 3.587
Para 8.032
Paramaribo 7.055
Saramacca 3.738
Sipaliwini 77.579
Wanica 15.528
Totaal 130.675
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 Foto 30. Stapel energiehout 

 

5.4 Gebruiksfrequentie 

 
Tabel 18. Gebruiksintensiteit van de huishoudens in de A en B cluster districten 
 
Intensiteit A cluster districten B cluster districten

Aantal 
huishoudens 

Aantal keren 
per dag 

Aantal 
huishoudens 

Aantal keren 
per dag 

Elke dag 181 3 tot 4 177 1 tot 2
6 dagen/week  1 1
5 dagen/week 2 2 3 1
4 dagen/week 3 2 24 1
3 dagen/week 12 1 tot 2 65 1
2 dagen/week 7 1 tot 2 52 1
1 dag/week 10 1 34 1
1 tot 2 dagen/maand 9 1 61 1
Totaal 224 417

 
Indien gelet wordt op de mate van gebruik van energiehout in de A cluster districten 
(Brokopondo, Marowijne, Para en Sipaliwini) dan blijkt dat het grootste deel (81% van de 
huishoudens) elke dag 3 tot 4 keren per dag energiehout gebruikt bij het koken. Bij 15% 
van de huishoudens varieert het gebruik van 1 tot 5 dagen per week tot 1 keer per dag. 
Een heel klein deel van de huishoudens (4%) gebruikt slechts 1 tot 2 keren per maand 
energiehout. 
 
Ongeveer 42% van de huishoudens in de B cluster districten (Commewijne, Coronie, 
Nickerie, Paramaribo, Saramacca en Wanica) kookt elke dag 1 tot 2 keren met hout. Voor 
43% van de huishoudens in dit gebied varieert het gebruik van 1 tot 6 dagen per week 
tot 1 keer per dag. 15% kookt 1 tot 2 keren per maand met hout. 
De gebruiksintensiteit bij de huishoudens in de A cluster districten is hoger dan in de B 
cluster districten. 
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HOOFDSTUK 6. HERKOMST VAN HET ENERGIEHOUT 

 

6.1 Herkomst van energiehout voor huishoudens 

Het overgrote deel van het energiehout dat geconsumeerd wordt door de huishoudens in de A 
cluster districten (Brokopondo, Marowijne, Para en Sipaliwini) wordt zelf gewonnen. Het 
wordt gekapt of verzameld in de omliggende bossen (vaak gemeenschapsbossen), indien de 
gemeenschappen dit ter beschikking hebben. Een deel van het hout is daarnaast afkomstig uit 
de tuin en de kostgronden. Vermeldenswaard is dat in een aantal gemeenschappen in 
Brokopondo en Sipaliwini het hout op bestelling wordt geleverd aan de huishoudens. Er is een 
handel in energiehout opgang gekomen, waarbij handelaren energiehout winnen in de 
omliggende bossen. Ook is een deel van het hout, afkomstig uit de houtindustrie (afval van 
bosexploitatie en houtverwerking) en daarnaast afval van de woningbouw, afgeschreven 
meubels en andere houten gebruiksvoorwerpen. 
 
Voor de B cluster districten (Commewijne, Coronie, Nickerie, Paramaribo, Saramacca en 
Wanica), is de situatie als volgt. In Coronie wordt al het energiehout zelf verzameld door de 
huishoudens. Naast de mangrove bossen langs de zee wordt het hout ook verzameld van de 
tuin en het erf. Een deel van het hout is dus afkomstig van bomen buiten het bos. Ook is 
geconstateerd dat ook woningbouwafval gebruikt wordt als energiehout. In de districten 
Commewijne, Wanica, Nickerie en Saramacca verzamelen de huishoudens hout daarnaast 
betrekken ze het ook uit de handel. Het energiehout dat verzameld wordt door de huishoudens, 
is afkomstig uit de omliggende bossen, de bossen langs het strand, de tuin, het erf en uit de 
woningbouwsector. Het hout dat gekocht wordt komt van de meubelbedrijven, de houtzagerijen 
en de houtmarkten. In de districten Nickerie en Commewijne wordt het hout – afkomstig van de 
houtzagerijen en de houtmarkten- ook op bestelling geleverd door de handelaren. Volgens 
informatie komt een deel van het hout dat door de handelaren verzameld wordt uit de bossen 
langs het strand. In Paramaribo wordt het overgrote deel van het hout gekocht van de 
houtzagerijen, de houtmarkten en de meubelbedrijven. Een deel is afkomstig van de 
bouwsector, de tuin en het erf. Het energiehout voor Paramaribo is niet rechtstreeks afkomstig 
van het bos. Er wordt wel hout verzameld van bomen buiten het bos. 
De huishoudens van deze in de kuststreek gelegen districten hebben aangegeven dat er 
pallets, verpakkingsmateriaal, bonenstaken, tomatenstokken en kraaienpoten gebruikt worden 
als energiehout. Ook is aangegeven dat houtmateriaal van afbraak van oude woningen, oude 
meubels en kokosbast gebruikt worden als energiehout. 
 
Tabel 19. Herkomst van energiehout voor de huishoudens 
 
Herkomst Energiehout in m3

A cluster districten B cluster districten

Bos 59.987 3.069
Bomen buiten bos 7.498 15.960
Industriële afval 7.498 11.664
Totaal 74.984 30.693
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Gesteld kan worden dat 80% van het energiehout (59.987 m3) dat jaarlijks geconsumeerd wordt 
door de A cluster districten, direct afkomstig is van het bos. Ongeveer 10% van het hout (7.498 
m3) wordt betrokken van bomen, struiken en planten buiten het bos. De overige 10% (7.498 m3) 
betreft industrieel afval, van zowel binnen als buiten de bossector. 
 
Volgens schatting komt 10% (ongeveer 3.069 m3) van het energiehout geconsumeerd door de 
B cluster districten uit het bos, waaronder ook de mangrovebossen langs de zee en rivieren. 
Ongeveer 52% (15.960 m3) van het energiehout is afkomstig van bomen buiten het bos zoals, 
de tuin, het erf en gronden met agrarisch gebruik. De houtindustrie (houtzagerij, houtmarkt en 
timmer en meubelbedrijven), woningbouwsector, overig houten industrieel afval en huisafval 
leveren 38% (11.664 m3) van het energiehout. 
 
 

6.2 Herkomst van energiehout voor bedrijven 

Bij de bedrijven is ongeveer 85% (21.248 m3) van het hout afkomstig van de houtindustrie 
(bosexploitatie, houtzagerij en houtmarkt). Ongeveer 10% van het hout (2.500 m3) is direct 
afkomstig van het bos en 5% (ongeveer 1.250 m3) is afkomstig van bomen buiten het bos. 
Tabel 19 geeft de herkomst van het hout weer. 
 
Tabel 20. Herkomst van energiehout voor bedrijven 
 
Herkomst Energiehout in m3

Bos 
Bomen buiten bos 
Hout industrie 

2.500 
1.250 

21.248
Totaal 24.998

 
De ondernemers die vis verwerken verzamelen het hout zelf. Het hout komt uit de parwa- en 
mangrovebossen langs de zee en de rivieren. Een deel van het hout wordt door deze 
ondernemers gekocht van de houtzagerij en de houtmarkt. De ondernemers die cassavebrood 
produceren verzamelen het hout uit de gemeenschapsbossen en de kostgronden. 
Al het crematie hout wordt door houtkapbedrijven geleverd aan de uitvaartbedrijven. Het hout 
bestemd voor het opwekken van elektriciteit is afkomstig van de eigen houtzagerij van het 
bedrijf.  
 

      
   Foto 31. Energiehout uit het bos                                Foto 32. Energiehout uit de zagerijen 
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HOOFDSTUK 7 GEBRUIK VAN TYPE ENERGIEHOUT EN 
HOUTSOORTEN 

 

7.1 Gebruik van type energiehout 

 
Tabel 21.  Verbruik van type energiehout door huishoudens en bedrijven in m3 
 
Type 
energiehout 

Huishoudens Bedrijven Totaal
A cluster 
districten 

B cluster 
districten 

Direct 67.486 18.416 4.362 90.264
Indirect 4.499 9.208 20.636 34.343
Recovered 2.999 3.069 6.068
Totaal 74.984 30.693 24.998 130.675

 
 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven kan energiehout op basis van de herkomst geclassificeerd 
worden in direct energiehout, indirect energiehout en recovered energiehout. Het overgroot deel 
(90%) van het energiehout dat geconsumeerd wordt in de A cluster districten (Brokopondo, 
Marowijne, Para en Sipaliwini) is direct energiehout. Dit is hout afkomstig van het bos, de 
kostgrond, de tuin en het erf welk gewonnen wordt uit bomen en struiken in de vorm van 
boomdelen, stamdelen, takken, twijgen etc., waarbij er een minimale transformatie plaatsvindt. 
Dit hout wordt tot kleinere delen afgebrokkeld zodat het handiger is om te gebruiken. Een deel 
van het energiehout van deze districten (ongeveer 6%) dat afkomstig is van de houtindustrie 
wordt gerekend tot indirect energiehout. Het gaat om afval dat vrijkomt bij de houtkapbedrijven, 
houtzagerijen en overige houtverwerkingsbedrijven. Een klein deel van het hout, ongeveer 4% 
is afkomstig van andere sectoren en kan gerekend worden tot recovered energiehout. 
 
In de B cluster districten (Commewijne, Coronie, Nickerie, Paramaribo, Saramacca en 
Wanica), die meer langs de kustreek van Suriname gelegen zijn, is ongeveer 60% van het 
energiehout voor de huishoudens afkomstig van het bos, de tuin, het erf. Evenals bij de A 
cluster districten gelegen in het bosgebied van Suriname, gaat het om hout dat gewonnen wordt 
uit bomen en struiken in de vorm van boomdelen, stamdelen, takken, twijgen etc., en het 
ondergaat een minimale transformatie. Hierbij gaat het ook om vrucht bomen en bomen buiten 
het bos. Dit valt onder de categorie van direct energiehout. Geschat wordt dat ongeveer 30% 
van het energiehout gebruikt door de huishoudens van de districten gelegen in het kustgebied 
betrokken wordt van de houtzagerijen, de houtmarkten, de meubelbedrijven of van de 
timmerbedrijven. Het betreft afgekeurd gezaagd hout en houten afval producten van de 
genoemde bedrijven. Ongeveer 10% van het energiehout is afkomstig van de bouw- en 
constructiesector. Verder is gebleken dat er afgeschreven verpakkingsmateriaal (pallets en 
kratten) en afgeschreven houtenmeubels ook gebruikt worden als energiehout. Ook worden niet 
bruikbare kraaienpoten, bonenstaken en tomatenstokken gebruikt. Deze kunnen 
gecategoriseerd worden als recovered energiehout. 
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Indien gelet wordt op het verbruik van hout door de bedrijven, dan blijkt dat de visverwerkers het 
hout betrekken van de parwa- en mangrovebossen langs de zee en de rivieren en van de 
houtzagerij en de houtmarkt. Ongeveer 50% van het geconsumeerd hout door deze 
ondernemers is te categoriseren als direct energiehout en 50% als indirect energiehout. 
De ondernemers die cassavebrood produceren verzamelen het hout van de 
gemeenschapsbossen en de kostgronden. Het betreft hier uitsluitend direct energiehout. 
Al het crematie hout wordt door de houtkapbedrijven geleverd aan de uitvaartbedrijven en valt 
onder de categorie van direct energiehout. Het hout bestemd voor het opwekken van elektriciteit 
is afkomstig van de eigen houtzagerij van het bedrijf, wat te categoriseren is als indirect 
energiehout. 
 
Van het totaal in Suriname geconsumeerd hout is ongeveer 90.264 m3 te categoriseren als 
direct energiehout, 34.343 m3 als indirect energiehout en 6.068 m3 als recovered energiehout. 
Voor wat betreft de vorm kan gesteld worden dat alle energiehout dat momenteel in Suriname 
gebruikt wordt, gecategoriseerd kan worden als massief energiehout. Er vindt geen 
transformatie plaats waarbij het omgezet wordt in vloeibare of gasvorm, voordat het gebruikt 
wordt. 
 

 
   Foto 33. Stapel energiehout 
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7.2 Gebruik van houtsoorten 

 
Tabel 22. Gebruikte houtsoorten door huishoudens in de A cluster districten 
 
Locale handelsnaam Traditionele naam Wetenschappelijk naam Aantal 

keren 
genoemd 

Fungu, Faya mama Burada (Arow1), Paripo (Trio2) Licania spp. 132 
Swieti-boontje  Inga spp. 64 
Kwepi  Licania apetala 33 
 Kakawïru (Trio2)  24 
 Kalïpoïma (Waya3)  19 
Kop kopi, Kapu-weri kopi kape pau (Sar4), Redwood, Redi-udu Trema micrantha, Casearia arborea 14 

Tamaren-prokoni, Wasipa Kakaimë (Trio2) Elisabetha aff.princeps 11 
 Kolosïmëu (Waya3)  11 
Santi-udu Santi-udu Licania ovalifolia 11 
 Sakiki penpe (Sar4)  11 
 Luwë-luwë (Waya3)  8 
 Mawuka (Waya3)  8 
Bofro-udu, Kwata-siri Makaraimë (Trio2) Sacoglotiss guianensis 7 
Riemhout (Witte)  Mycropholis guyanensis 6 
Kutari Kutari (Trio2) Candolleodendron brachystachym 5 
 Manuïpkë (Trio2)  5 
Kleinbladige rode kwepi Akïikïpï (Trio2) Exellodendron barbatum 3 
Ingi pipa  Couratari spp. 3 
Busi-tamaren  Hydrochorea spp. 3 
Kwasiba Kwasiba Pouteria spp. 2 
Pari-udu Pari-udu Aspidosperma spp. 2 
Walaba  Eperua falcata 2 
Bebe  Pterocarpus officinalis 1 
Babun  Virola spp. 1 
Dakama  Dimorphandra conjugata 1 
Doifi-siri  Guarea spp. 1 
Kimboto  Pradosia spp. 1 
Soro-sali Kuikëpen (Trio2) Trichilia quadrijuga 1 
Kwaskwaw-udu Kwa kwa (Sar4) Ampelocera edentula 1 
Redi-pinya  Vismia spp. 1 
Sabana-mangro  Clusia fockeana 1 
Tafra-bon  Cordia alliodora 1 
Makraka Takuba (Sar4) Cynometra hostmanniana 1 
Tingimoni  Protium spp. 1 
Watra-biri-udu, Walatapa Tamara (Trio2) Macrolobium spp 1 
 Utujuï (Trio2)  1 
Watrakan Watrakanu  1 
Manari-tiki Weti-udu Rinorea spp. 1 
Savanne houtsoorten   10 
Diverse   34 

Opmerking: 
Arow1 = Arowaks 
Trio2 = Trios 
Waya3 = Wayana 
Sar4 = Saramaccaans 
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De geïnterviewde huishoudens in de A cluster districten hebben meer dan 38 
houtsoorten genoemd die gebruikt worden als energiehout. Fungu is de meest 
genoemde houtsoort. Andere houtsoort die ook veel genoemd zijn, zijn swieti-boontje, 
kwepi, kop kopi en tamaren prokoni. De inheemse gemeenschappen hebben 
aangegeven dat vooral savanne houtsoorten geschikt zijn als energiehout. Een deel 
van de huishoudens heeft aangegeven dat alle houtsoorten gebruikt kunnen worden als 
energiehout 
 
 
Tabel 23. Gebruikte houtsoorten door de huishoudens in de B cluster districten 
 
Houtsoort Traditionele 

naam 
Wetenschappelijk 

naam 
Aantal keren 

genoemd 
Swieti-boontje  Inga spp. 70 
Jambolan, Djamoen  Syzygium cumini 61 
Mira-udu  Tripilaris weigeltiana 22 
Parwa, mangrove  Avicennia germinans 13 
Sumaruba  Simarouba amara 5 
Fungu  Licania spp 3 
Manja  Mangifera índica L. 3 
Gele kabbes  Vatairea guianensis 2 
Krapa  Carapa guianensis 2 
Babun  Virola spp. 1 
Bruinhart  Vouacapoua americana 1 
Doifi-siri  Guarea spp. 1 
Guave  Psidium guajava 1 
Kabbes soorten   1 
Knippa  Melicoccus bijugatus 1 
Kopi  Goupia glabra 1 
Kromoko  Eugenia spp. 1 
Pinto kopi  Laetia procera 1 
Pommerak  Syzygium malaccense 1 
Sinasappel  Citrus sinensis 1 
Wana  Ocotea rubra 1 
Diverse   150 

 
De huishoudens in de B cluster districten hebben meer dan 20 houtsoorten genoemd 
die gebruikt worden als energiehout. Een groot deel van de huishoudens heeft 
aangegeven dat alle houtsoorten gebruikt kunnen worden als energiehout. Houtsoorten 
die veel genoemd zijn, zijn swieti-boontje, djamoen, mira-udu en parwa. Opmerkelijk is 
dat boomsoorten die gecultiveerd worden in agrarische gebieden ook genoemd zijn als 
geschikt energiehout. 
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Tabel 24. Gebruikte houtsoorten door bedrijven 
 
Houtsoort Traditionele naam Wetenschappelijk naam Aantal 

keren 
genoemd 

Fungu (sabana) Burada (Arow1) ,unikiakia (Arow1), Licania spp 20 
Swieti-boontje, Blaka swieti-boontje, prokoni Kaikai (Arow1), Inga spp. 14 
Parwa, mangrove  Avicennia germinans 13 
Gronfolo  Qualea spp 4 
 Kaiakaiadan (Arow1),  4 
Gawetri Kulishiri Cupania spp. 5 
Wanakwari  Vouchysia tomentosa 4 
Sabana-udu   3 
Manari-tiki Weti-udu Rinorea spp. 3 
Dakama  Dimorphandra conjugata 2 
Walaba  Eperua falcata 2 
Jambolan, Djamoen  Syzygium cumini 1 
Kopi  Goupia glabra 1 
Busi-guyaba Kwaku Marlierea montana 1 
Pegreku  Xylopia spp. 1 
Kop kopi, Kapu-weri kopi Red-wood Trema micrantha, Casearia 

arborea 
1 

Redi-pinya  Vismia spp. 1 
Sabana-mangro   Clusia fockeana 1 
Tingimoni  Protium spp. 1 
Wana  Ocotea rubra 1 
Watragrin  Acosmium nitens 1 
Zwamp panta  Tabebuia fluviatilis 1 
Alle hardhout soorten   2 
Diverse   10 

Opmerking: 
Arow1 = Arowaks 
 
De bedrijven hebben meer dan 22 houtsoorten genoemd die gebruikt worden om hun 
bedrijfsactiviteiten te ontplooien. Ook hier is de meest genoemde houtsoort fungu, en de 
tweede meest genoemde houtsoort is swieti-boontje. Andere houtsoorten die genoemd 
zijn, zijn parwa, gronfolo en gawetri. 10 Bedrijven hebben aangegeven dat alle 
houtsoorten gebruikt kunnen worden om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 
 
 

    
Foto 34. Energiehout voor huishoudens                                        Foto 35. Energiehout voor bedrijven 
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HOOFDSTUK 8 KOOK-/ DROOGFACILITEITEN EN OVENS 

 
Tabel 25. Kookfaciliteiten toegepast door de huishoudens  
 
Type kookfaciliteit Aantal

A cluster 
district 

B cluster 
district 

Chulha 1 377 
Driepotige ijzeren kookhaard 123 26 
Driepotige stenen kookhaard 97 4 
Kookhaard geconstrueerd van afgeschreven velg van een truck 3 
Kookhaard geconstrueerd van ijzeren vat 1  
Koolpot 2 2 
Tweepotige stenen kookhaard 4 
Vierpotige ijzeren kookhaard 1 
Totaal 224 417 

 
Voor de A cluster districten (Brokopondo, Marowijne, Para en Sipaliwini) is gebleken dat 
de meeste geïnterviewde huishoudens (55%) gebruik maken van de driepotige ijzeren 
kookhaard als kookfaciliteit gevolgd door de driepotige stenen kookhaard (43%). 
De meest gebruikte kookfaciliteit (90%) in de B cluster districten (Commewijne, Coronie, 
Nickerie, Paramaribo, Saramacca en Wanica) is de chulha. De driepotige ijzeren 
kookhaard wordt hier door 6% van de huishoudens gebruikt als kookfaciliteit. 
 
 

         
        Foto 36. Chulha                                                                          Foto 37. Driepotige ijzeren kookhaard 
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Tabel 26. Kook- / droogfaciliteiten en ovens toegepast door de bedrijven 
 
Sector Type faciliteit Aantal 
Vis Open droogovens zelf geconstrueerd 15
 Gesloten droogovens 5
Cassavebrood Driepotige ijzeren kookhaard 21
 Vierpotige ijzeren kookhaard 8
 Vierpotige stenen kookhaard 4
 Zelf constructie (2x1x1) 1
Broodbakkerij Gesloten oven 2
Crematie Open brandstapel 2
Elektriciteit Bio-energie centrale  1

 
In de visverwerkingsector gebruiken 15 ondernemers zelf geconstrueerde open 
droogovens om vis te verwerken. Het materiaal waarmee de ovens geconstrueerd zijn, 
is hout, ijzeren kippengas en zinkplaat. De afmeting van de ovens varieert; lengte 
tussen 1 m en 6 m, breedte tussen 0,80 m en 2 m en hoogte tussen 0,80 m en 1 m. 
Ook zijn 5 professionele gesloten droogovens met rookafvoersysteem aangetroffen, 
geconstrueerd met baksteen en ijzer. De afmeting van deze ovens varieert; lengte 
tussen 2 m en 3 m, breedte tussen 1,70 m en 2 m en hoogte tussen 2 m en 4 m.  
De meeste ondernemers (21) die cassavebrood produceren gebruiken de driepotige 
ijzeren kookhaard. Ook worden de vierpotige ijzeren kookhaard en vierpotige stenen 
kookhaard gebruikt. Een (1) ondernemer bakt cassavebrood op een zelf 
geconstrueerde oven met de volgende afmeting; lengte 1 m, breedte 1 m en hoogte 1m. 
De broodbakkers gebruiken gesloten ovens met rookafvoersystemen. 
 
 

     
Foto 38. Bakken van cassavebrood       Foto 39. Roken van vis                             Foto 40. Bakken van brood 
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HOOFDSTUK 9 ENERGIE GEBRUIK OM TE KOKEN 

 
Tabel 27. Gebruik van soort energie door de A en B cluster districten 
 
 

Soort energie Aantal huishoudens
A cluster 
districten 

B cluster 
districten 

Hout 79 18
Combinatie kookgas en hout 145 399
Totaal 224 417

 
 
In de A cluster districten kookt 35% van de huishoudens alleen met hout, terwijl de 
overige 65% van de huishoudens een combinatie van kookgas en hout gebruiken. 
In de B cluster districten kookt slechts 4% van de huishoudens alleen met hout en 96% 
van de huishoudens gebruikt een combinatie van kookgas en hout. 
Voor geheel Suriname blijkt dat 15% van de huishoudens alleen met hout koken en 
85% van de huishoudens in combinatie met kookgas en hout. 

 

     
Foto. 41. Koken in combinatie met kookgas en hout 
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HOOFDSTUK 10 TOTALE RONDHOUTPRODUCTIE IN SURINAME 

 
 Tabel 29. Totale rondhout productie 2003 – 2013 in m3 
 

Jaar Industrieel 
rondhout 

Energiehout Totaal 
rondhout 

2003 155.000 116.500 271.500
2004 159.000 113.100 272.100
2005 181.000 109.800 290.800
2006 193.000 107.200 300.200
2007 166.000 104.600 270.600
2008 197.000 102.000 299.000
2009 207.000 99.500 306.500
2010 246.000 97.100 343.100
2011 366.000 94.700 460.700
2012 436.000 92.400 528.400
2013 394.000 90.200 484.200

 
In 1980 waren er 77.757 huishoudens6 in Suriname die energiehout gebruikten om te 
koken. In 2004 waren er 19.941 huishoudens7 die energiehout gebruikten om te koken. 
En in 2012 waren er 15.999 huishoudens8 die energiehout gebruikten om te koken. 
Hieruit blijkt dat het aantal huishoudens dat energiehout gebruikt om de genoemde 
activiteiten te ontplooien, steeds afneemt.  
In de periode 1980 tot 2004 is het aantal huishoudens die energiehout gebruikt om te 
koken gemiddeld met 3% per jaar afgenomen. In de periode 2004 tot 2012 is dit met 
gemiddeld 2,5% per jaar afgenomen. 
Aangenomen wordt dat evenredig aan de afname van het aantal huishoudens dat 
energiehout gebruikt, ook de omvang van energiehout gebruik is afgenomen. 
Middels dit onderzoek is vastgesteld dat in 2013 het energiehout verbruik 130.600 m3 
bedroeg. Ongeveer 70% van dit hout is afkomstig uit de bossen en van de bomen 
buiten het bos. Ongeveer 30% betreft industrie afval van zowel binnen als buiten de 
bossector. Bij deze gaat het o.a. om benutting van het afval hout dat vrijkomt bij de 
verwerking en het gebruik van het industrieel rondhout. Er is dus ongeveer 90.200 m3 
energiehout geproduceerd, terwijl ongeveer 40.400 m3 afval hout dat vrijkwam door 
industriële verwerking ook benut is. 
Historische data en schattingen tonen in tabel 29 de productie van totaal rondhout voor 
de periode 2003 tot en met 2013. De gemiddelde totale rondhout productie per jaar over 
de periode 2003 tot 2008 komt neer op 284.000 m3 en de gemiddelde over de periode 

                                                            
6 ABS; Census resultaat 1980 

7 ABS; Milieu Statistieken, 6e publicatie 

8 ABS; Resultaten van de 8e Volks‐ en Woningtelling, 2012 
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2009 tot 2013 op 424.000 m3. De totale rondhout productie in 2013 komt op ongeveer 
484.200 m3. 
In de periode 2003 tot 2008 is er bij de industriële rondhout verwerking gemiddeld 
98.000 m3 afval hout per jaar vrijgekomen en in de periode 2009 tot 2013 was dat 
153.000 m3. Het afval hout van de industriële rondhout verwerking in 2013 is geschat 
op ca 179.000 m3. Indien al het geconsumeerde indirect- en recovered energiehout van 
40.400 m3  slechts afkomstig zou zijn van de houtverwerkingsindustrie, zou in dat jaar 
de benuttingsgraad van alle afval afkomstig van die industrie ongeveer 23% bedragen. 
 

 
Foto. 42 Cluster A districten stapel houtenergie 

 
Foto. 43 Cluster B districten stapel houtenergie 
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HOOFDSTUK 11 BIO-ENERGIE POTENTIE UIT HOUT 

 
Tabel 30. Houtafval van de houtindustrie per jaar 
 

Activiteit Rondhout 
volume in m3 

Houtafval 
volume in m3 

Rondhout productie 400.000

Afval bosexploitatie 50% 400.000
Rondhout input zagerij 300.000
Afval houtzagerij 180.000
Totaal 580.000

 
 
 
 

De voorlopige resultaten van in het Kabogebied uitgevoerd onderzoek naar het Celos 
Management System (CMS) suggereren dat het is toegestaan om op basis van een 
kaprotatie van 25 jaren, 25 m3 rondhout per ha per jaar uit de Surinaamse bossen te 
kappen, zonder dat de natuurlijke regeneratie in gevaar komt. Omdat heel wat 
houtsoorten vanwege uiteenlopende redenen niet gecommercialiseerd kunnen worden 
bestaat de mogelijkheid dat additioneel 7 – 10 m3 rondhout per ha per jaar uit de 
productie bossen gehaald kan worden, dat aangewend kan worden als energiehout.  
Met een kapvlakte van 60.000 ha per jaar en een kapvolume van 10 m3 hout per ha, 
komt er additioneel 600.000 m3 rondhout vrij. 
Metingen hebben getoond dat er bij de bosexploitatie een verlies van 50% plaatsvindt 
(SBB: R.Matai dd 2013; voorlopige resultaten; Studie velverlies). Met een productie 
omvang van 400.000 m3 rondhout per jaar, komt er ongeveer 400.000 m3 hout vrij in de 
vorm van bosexploitatie afval. Bij de houtverwerking in de zagerijindustrie treedt er in 
Suriname een verlies van 60% op. Bij een verwerkingsvolume van 300.000 m3 rondhout 
per jaar komt er ongeveer 180.000 m3 hout vrij als afval van deze industrie. 
Al de bovengenoemde factoren in beschouwing nemend, is de geschatte bio-energie 
potentie uit de bossector op jaar basis ongeveer 1.180.000 m3 hout. 
 
Volgens http://greenecon.net/, levert 1 lb hout ongeveer 1,9 kwh energie op. Met een 
opwekrendement van 70% is er per lb hout dus 1,3 kwh energie beschikbaar. Voor het 
berekend volume aan potentieel energiehout van 1.180.000 m3 wordt geschat dat er in 
totaal 3,3 miljard kwh energie beschikbaar is. 
 
Met het beschikbare hout van 1.180.000 m3, is het in principe mogelijk om 59 
elektriciteitscentrales elk met een capaciteit van 1,5 mw elektriciteit te operationaliseren 
(Zie Bio-energiecentrale Greenheart Group Limited N.V). Hiermee bestaat de 
mogelijkheid om 88,5 mw elektriciteit op te wekken uit energiehout. 
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Een technische en financiële haalbaarheidsstudie moet aantonen of het voor 
Surinaamse omstandigheden haalbaar is om 1 of meerdere energie opwekcentrales op 
te zetten voor de productie van duurzame bio-energie, uit hout. 
 

 
Foto. 44 Houtresten na velling van een boom 
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HOOFDSTUK 12 ECONOMISCHE WAARDE VAN ENERGIEHOUT EN 
MILIEU ASPECTEN 

 
Energiehout prijs 
 
Tabel 31. Energiehout prijs per m3 in SRD 
 

Energiehout prijs per m3 in SRD 
A cluster 
districten 

B cluster 
districten 

Bedrijven 

350 
210 
160 
150 
145 
130 
100 
70 
60 
50 

 
 
 

500 
200 
175 
160 
140 
100 
90 
85 
80 
65 
60 
55 
50 

375 
175 
150 
120 
100 
80 
75 
50 
45 

 
 
 

 
 
Tijdens de data verzameling is ook informatie verzameld over de prijzen van het 
energiehout, in gevallen waarbij het hout gekocht wordt. 
In de A cluster districten is aangegeven dat het hout op bestelling geleverd wordt door 
de handelaar. De prijzen zijn heel verschillend en variëren van SRD 50,- tot SRD 350,- 
per m3. 
In de B cluster districten is aangegeven dat afval hout bij de zagerijen, houtmarkten, 
meubelbedrijven en bouwbedrijven, gratis kan worden opgehaald. Echter moet er voor 
het transport betaald worden. In gevallen waarbij er derden ingezet worden om het hout 
te verzamelen moet arbeidsloon betaald worden. Er zijn ook gevallen waarbij er voor 
het hout betaald moet worden. Indien het hout betrokken wordt van de handelaar 
bestaat de prijs uit de volgende componenten, waarde van het hout, transportkosten en 
arbeidsloon/verdienste van de handelaar. Ook hier zijn de aangegeven prijzen heel 
verschillend en variëren van SRD 50,- tot SRD 500,- per m3.  
De bedrijven die energiehout gebruiken hebben prijzen aangegeven die variëren van 
SRD 45,- tot SRD 375 per m3. Met een gemiddelde energiehout prijs van SRD 100,- per 
m3, wordt middels de productie en het verbruik van energiehout een omzet gerealiseerd 
van SRD 13 miljoen per jaar. 
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Vervanging van kookgas door energiehout 
De calorische waarde van 1 kg droog hout met een vochtgehalte van 20% bedraagt 
14,40 megajoule.9 
De calorische waarde van 1 kg propaangas (kookgas) bedraagt 50 megajoule10. 
Hieruit vloeit voort dat 1 kg propaangas even veel calorische waarde heeft als 3,5 kg 
hout. 
Een (1) m3 hout heeft een gewicht van ongeveer 1 ton en heeft even veel calorische 
waarde als ongeveer 285 kg propaangas. Met de consumptie van 130.000 m3 
energiehout wordt ongeveer 37.000 ton propaangas bespaard. In 2013 is er over 
geheel Suriname 16.600 ton propaangas geconsumeerd11. Indien in de totale energie 
behoefte van de huishoudens om te koken en van de activiteiten van de bedrijven 
onderzocht in deze studie, voorzien zou worden door propaangas zou in dat jaar 
ongeveer 53.600 ton propaangas geconsumeerd worden in Suriname. In 
beschouwingnemend, het tarief van SRD 1,80 per lb. propaangas12 wordt op jaar basis 
voor een waarde van ongeveer SRD 200 miljoen aan propaangas bespaard door het 
gebruik van energiehout. 
 
Uitstoot van koolstofdioxide door energiehout gebruikt 
Per jaar wordt er door huishoudens en bedrijven 130.000 m3 energiehout aangewend 
voor het opwekken van energie. Door verbranding van dit energiehout vindt er per jaar 
ongeveer 213.000 ton koolstofdioxide afstoot plaats. 
Factoren die gebruikt zijn bij de calculatie van de koolstofdioxide afstoot:13 

- Default biomass conversion and expansion factor (BCEF), from humid tropical 
natural forest = 0,9 

- Carbon fraction of aboveground forest biomass, default value for all part of the 
tree = 0,47 

 
 
 
 
 

                                                            
9 ACBIOM, www,biomasstradecentres EU. 

10 U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) 

11 ABS; Milieustatistieken, 6e Publicatie 

12 www.nvebs.com/thuis/ogane-gas/gas-aanvragen/ 

13 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
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HOOFDSTUK 13 INDICATOREN 

 
 Per capita energiehout verbruik:        0,25 m3

 
Per capita industrieel rondhout verbruik:       0,31 m3 
 
Per capita totaal rondhout verbruik:       0,56 m3 
 
Aantal personen afhankelijk van energiehout om te koken:    144.000 
 
Gemiddelde energiehout verbruik per jaar 
 voor huishoudens A cluster districten:           13 m3 
 
Gemiddelde energiehout verbruik per jaar  
voor huishoudens in de B cluster districten:           3 m3 
 
Hoogste energiehout verbruik districten:          Sipaliwini en Wanica 
 
Herkomst energiehout uit het bos:        56% 
 
Herkomst energiehout uit bomen buiten het bos:     19% 
 
Herkomst energiehout uit industrie afval:       25% 
 
Direct energiehout:          69% 
 
Indirect energiehout:         26% 
 
Recovered energiehout         5% 
 
Huishoudens die elke dag met energiehout koken:  

- Van alle huishoudens in Suriname       0,3% 
        

- Van huishoudens die koken met energiehout     2% 
 
Belangrijke kookfaciliteiten:           Driepotige ijzeren kookhaard  

     en Chulha 
 
Potentie aan houtenergie per jaar:        1.180.000 m3 
 
Uitstoot van koolstofdioxide per jaar door het gebruik van energiehout:  213.000 ton co2 
 
Besparing van kookgas per jaar door het gebruik van energiehout:   SRD 200 miljoen 
 
Omzet realisatie per jaar door de productie en het gebruik van energiehout:  SRD 13 miljoen 
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1. Calculatie van gemiddelde brandhout verbruik 
per huishoudens voor bosrijke districten 
Tabel 1. 
Klasse Aantal 

huishoudens 
Klasse 
midden 

Klasse midden x 
aantal 

huishoudens 
<1 16 0,5 8
1 - 5 50 3 150
5 - 10 30 7,5 225
10 - 15 34 12,5 425
15 - 20 40 17,5 700
20 - 25 15 22,5 337,5
25 - 30  15 27,5 412,5
30 - 35 5 32,5 162,5
35 - 40 3 37,5 112,5
>40 16 20 320
Totaal 224 2.853,00

 
Gemiddelde brandhout verbruik voor bosrijke districten is 2.853 : 224 = 13m3 per 
huishoudens 
 
 

Bijlage 2. Calculatie van gemiddelde brandhout verbruik 
per huishoudens voor relatief weinig bosrijke districten  
Tabel 2. 
Klasse Aantal 

huishoudens 
Klasse 
midden 

Klasse midden x 
aantal 

huishoudens 
<1 177 0,5 88,5
1 - 5 178 3 534
5 - 10 54 7,5 405
10 - 15 8 12,5 100
15 - 20   17,5  
20 - 25   22,5  
25 - 30    27,5  
30 - 35   32,5  
35 - 40   37,5  
>40   20  
Totaal 417 1.127,50

 
Gemiddelde brandhout verbruik voor relatief weinig bosrijke districten is 1.127,5 : 417 = 
3 m3 per huishoudens  
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Bijlage 3.  

Vragenlijst Huishoudens Hout Energie verbruik Onderzoek 
 
A.. ALGEMEEN 
1. Naam: ........................................................................................................................................... 
2. Leeftijd: ......................................................................................................................................... 
3. Geslacht: ...................................................................................................................................... 
4. Beroep: ......................................................................................................................................... 
5. Hoofd bron van inkomsten voor gezin........................................................................................... 
6. Adres: 

 District:………………………………………………………………………………………………. 
 Regio:…………………………………………………………………………….………………….. 
 Dorp………………………………………………………………………………….………………. 
 Overige: .............................................................................................................................. 

7. Aantal personen in het gezin ........................................................................................................ 
 
B.. BRANDHOUT VERBRUIK 
1. Huishouden koken 
1.1 Wat is de hoofd brandstof voor koken? ...................................................................................... 
1.2 Gebruikt u ook hout om te koken (ja/nee)? ................................................................................ 
Als ja: 
- Hoe vaak (1. Dagelijks 2. Wekelijks 3. Maandelijks)………………………………………………….... 
- Als per dag (hoeveel keren )…………………………………………………………………………….… 
 
1.3 Hoeveelheid: Per dag………………………………………………………………………………..….. 

  Per week………………………………………………………………………………..… 
  Per maand………………………………………………………………………….…….. 

 
1.4 Toepassing brandhout kook methode (technologie) 

Open kook methode:…………………………………………………………………………….…. 
Kookhaard:……………………………………………………………………………………….….. 
Kookoven:………………………………………………………………………………………….… 
Anders:……………………………………………………………………………………………..... 

 
C HERKOMST BRANDHOUT 
1. Brandhout: zelf verzamelen of kopen? ......................................................................................... 
1.1 Als zelf verzamelen: 
Waar verzamelt u? (Erf/Tuin, dorp, gemeenschapsbos, bos, anders) ............................................. 
........................................................................................................................................................... 
Zijn er problemen bij het verzamelen van brandhout? (niet genoeg hout, toegang tot het bos, vervoer van 
het hout anders) ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
1.2 Als kopen: 
Waar koopt u? .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Wat is the prijs per eenheid?.............................................................................................................. 
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Bijlage 4.  

Vragenlijst Bedrijven Hout Energie verbruik Onderzoek 
 
A.. ALGEMEEN 
1. Naam bedrijf/persoon:................................................................................................................................ 
2. Soort bedrijf: .............................................................................................................................................. 
 
3. Adres: 

 District:…………………………………………………………………………………………………….…. 
 Regio:………………………………………………………………………………………………………... 
 Dorp…………………………………………………………………………………………..…………….... 

  Overige: 
 
B.. BRANDHOUT VERBRUIK 
1. Wat is de hoofd brandstof voor uw activiteit? ............................................................................................ 
1.2 Gebruikt u ook hout om te koken (ja/nee)? .............................................................................................. 
Als ja: 
- Voor welke activiteit verbruik brandhout 
- Hoe vaak (1. dagelijks 2. Wekelijks 3. Maandelijks)…………………………………………………………...... 
- Als per dag (hoeveel keren )………………………………………………………..………………………..……. 
 
1.3 Hoeveelheid: per dag…………………………………………………………………..………………………... 

  per week……………………………………………………………………………..……………. 
  per maand……………………………………………………………………………..………..… 

 
1.4 Toepassing brandhout verbruik methode (technologie) 

Open kook methode: 
Kookhaard: 
Kook oven: 
Anders: 

1.5 Aantal installaties?................................................................................................................................... 
1.5 Omvang van de installaties?..................................................................................................................... 
 
C ENERGIE BRON 
1. Brandhout: zelf verzamelen of kopen? ...................................................................................................... 
1.1 Als zelf verzamelen: 
Waar verzameld u? (Erf, dorp, gemeenschapsbos, bos, anders) ..................................................................
........................................................................................................................................................................ 
Zijn er problemen bij het verzamelen van brandhout? (niet genoeg hout, toegang tot het bos, vervoer van 
het hout anders) ............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
1.2 Als kopen: 
Waar koopt u? ................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
Wat is the prijs per eenheid? 
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Bijlage 5. Schema uitgevoerde veldonderzoek bij huishoudens 
Tabel 3. 

District/Regio/Ressort Periode Aantal 
geïnterviewde 
huishoudens 

Sipaliwini: 
Apoera, Wasahabo, Section en Sandlanding 
Witagron 
Sipaliwini 
Tëpu 
Apetina 
Langetabbetje 
Pokigron 
Kajapati 
Abenaston 

 
17/09/ 2013 – 19/09/2013 
19/09/2013 
14/08/2014 – 15/08/2014 
22/08/2014 
27/08/2014 – 18/08/2014 
09/09/2014 – 11/09/2014 
16/09/2014 – 17/09/2014 
19/12/2014 
19/12/2014 

 
16 

1 
10 
20 
27 
25 
21 
40 
10 

Para: 
Bigi Pioka 
Redi Doti 
Pikin Saron 
Cabenda dorp 
Powakka 
Baling Sabana 
Misidjan Kampoe 

 
18/08/2013 
15/06/2013 
30/06/2014 
30/06/2014 
30/06/2041 
19/09/2014 
19/09/2014 

 
4 
1 
3 
4 
3 
2 
3 

Brokopondo: 
Stuwmeer 
Kadjoe 
Nw.Ganzee 
Marchallkreek 
Centrum Brokopondo 
Klaaskreek 
Kwakoegron 

 
24/06/2014 
24/06/2014 
25/06/2014 
25/06/2014 
26/06/2014 
26/06/2014 
11/07/2014 

 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 

Marowijne 23/10/2014 – 24/10/2014 10 

Coronie 29/04/2014 5 

Commewijne: 
Nw.Amsterdam 
Alkmaar 
Tamanredjo 
De Hulp 
Meerzorg 
Johanna Margaretha 

 
28/05/2014 
28/05/2014 
29/05/2014 
29/05/2014 
29/05/2014 
03/09/2014 

 
3 
7 
3 
7 
7 
7 

Paramaribo: 
Kwatta 
Ringweg 
Munder 
Uitvlucht 
Livorno 
De Goede Verwachting 
Dijkveld 
Blauwgrond 

 
23/04/2014 
23/04/2014 
24/04/2014 
24/04/2014 
25/04/2014 
28/04/2014 
29/04/2014 
30/04/2014 

 
9 

11 
15 

5 
28 

5 
3 

10 
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Wanica: 
Frederikslustweg 
Hanaslustweg 
Beekhuizenweg 
Welgedachtweg 
Nieuwe Grondweg 
Bomapolder 
Santodorp 
Koewarasan 
Houttuin 
Dijkveld 
Lelydorp 
Sophiaslustweg 
Leidingen 

 
02/05/2014 
02/05/2014 
05/05/2014 
05/05/2014 en 15/10/2014 
05/05/2014 
06/05/2014 en 15/10/2014 
06/05/2014 
06/05/2014 
07/05/2014 
07/05/2014 
08/05/2014 
09/05/2014 
16/10/2014 

 
16 
10 

1 
19 
10 
50 
12 
15 

8 
5 
4 
5 

48 

Nickerie: 
Paradise 
Bacovendam 
Boonackerpolder 
Sawmillkreekpolder 
Nw.Nickerie 
Van Drimmelenpolder 
Beatrixweg 
Stalweide 
Gemaalweg 
Clarapolder 
Corantijnpolder serie C 

 
24/07/2013 
24/07/2013 
24/07/2013 
25/07/2013 
25/07/2013 
25/07/2013 
26/07/2013 
26/07/2013 
27/07/2013 
27/07/2013 
27/07/2013 

 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Saramacca: 
Jarikaba 
Aitnoch 
Uitkijk 
Groningen 
Calcutta 
Grankreek 
Colombia 
Vijfderijweg 
Wayamboweg 

 
17/06/2014 
17/06/2014 
17/06/2014 
18/06/2014 
18/06/2014 
19/06/2014 
19/06/2014 
20/06/2014 
20/06/2014 

 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
3 
5 
6 
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Bijlage 6. Schema uitgevoerde veldonderzoek bij bedrijven 
Tabel 4. 

District/Regio/Ressort/Sector Periode 
Sipaliwini: 
Cassavebrood 
Apoera 
Witagron 
 
Electra: 

 
 
17/09/2013 
20/09/2013 
 
Juni 2014 
 

Para: 
Cassavebrood 
Bigi Poika 
Matta 

 
 
18/10/2013 
08/02/2013 
 

Coronie: 
Visverwerking 

 
19/04/2014 
 

Commewijne: 
Visverwerking 

 
24/03/2013 
 

Nickerie: 
Visverwerking 
Crematie 

 
24/07/2013 – 27/07/2013 
Augustus 2013 
 

Saramacca: 
Visverwerking 

 
03/04/2013 
 

Wanica: 
Broodbakkerij 

 
12/02/2014 
 

Paramaribo: 
Crematie 

 
Augustus 2013 
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