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INLEIDING

De bedoeling van dit verslag is, om meer algemene bekendheid te geven aan
het Surinaams hout, dat voor waterbouwkundige- en brugdekconstructies
geschikt is.
Na de behandeling van de mechanische en physische eigenschappen van
Surinaams hout is een beschrijving der houtsoorten gegeven, Een en ander
werd tenslotte samengevat in een tabel.
Slechts die houtsoorten werden opgenomen, welke hier te lande reeds zijn
ingevoerd en waarmede in nleerdere of mindere mate ervaring is opgedaan.
Enkele van de beschreven soorten lenen zich minder voor het beoogde doel.
In verband met het dikwijls grote aanbod van deze soorten mochten zij echter
niet onvermeld blijven.

'S-GRAVENHAGE, JULI 1949.

DE HOOFDINGENIEUR,
H. J. ROMEIJN.
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OORSPRONG DER GEGEVENS EN
WIJZE VAN

INDELING

De in deze publicatie vervatte gegevens zijn verzameld uit de literatuur
en aangevuld aan de hand van ervaringen, opgedaan bij de aankoop en het
verwerken van Surinaams hout.
Een belangrijke bron vormde ; „De Houtsoorten van Suriname”. Deel I
en II door Dr Ir J. Ph. Pfeiffer (litt. 1), waarin volledige beschrijvingen en
onderzoekingsresultaten zijn opgenomen.
De wijze waarop deze laatste zijn tot stand gekomen, weerspiegelt veelal
de norm, waarop de huidige laboratoria hun onderzoekingen verrichten.
De houtsoortnamen en de botanisohc namen, deze laatste gesplitst in een
geslachtsnaam en een soortnaam, zijn ontleend aan Normaalblad N 1015
(litt. 5). Indien een houtsoort door verschillende nog niet voldoende gedetermineerde botanische soorten vertegenwoordigd wordt, zijn aan de geslachts¬
naam de letters ,,sp.div.” (species diversae) toegevoegd.
Voor synoniemen, andere productiegebieden dan Suriname en de bota¬
nische families, wordt naar voornoemd normaalblad verwezen.
De volgorde van behandeling der soorten is overeenkomstig de sterkteeigenschappen in natte toestand gekozen.
Elke houtsoortbeschrijving (biz. 19—^36) is onderverdeeld in een algemene
beschrijving, gevolgd door een beschrijving van de technische eigenschappen
en gegevens ten aanzien van gebruik, hoeveelheden en afmetingen.
De kenmerkende eigenschappen van de verschillende houtsoorten, welkc
zijn verzameld in de aan het slot van dit boekje afgedrukte overzichtstabel
worden in de volgende bladzijden toegelicht in dezelfde volgorde als waarin
die eigenschappen in deze tabel zijn vermeld.
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MECHANISCHE EN PHYSISCHE EI G E N S C H A P P E N
VANSURINAAMSHOUT.
VOLUMEGEWICHT.
Het volumegewicht is in hoge mate afhankelijk van het vochtgehalte. Zelfs
voor luchtdroge monsters van eenzelfde houtsoort kan het volumegewicht
echter nog sterk uiteenlopen.
Ook afgezien van het vochtgehalte moet het volumegewicht dus als gemiddelde opgevat worden. Als zodanig heeft het wel een kenmerkende betekenis,
daar de mechanische eigenschappen in waarde toenemen bij stijgend volume¬
gewicht.
De in de achter in dit boekje opgenomen overzichtstabel, kolom 2, vermelde
volumegewichten gelden als gemiddelden voqr de luchtdroge toestand van het
hout, overeenkomende met een vochtgehalte van ca. 15%,
Daarnaast zijn in kolom 3 de globale gewichten opgenomen van het hout
in verse of natte toestand. Deze spelen een rol bij transporten en bij
constructies, waarbij het aanvankelijk gewicht in aanmerking moet worden
genomen (o.a. beweegbare bruggen, dekken van pontons).
Men kan rekenen dat hout, dat vers verwerkt wordt in constructies in de
buitenlucht, na ongeveer twee jaar in winddroge toestand gekomen is, mits
het niet al te zwaar van afmetingen is. Het gewicht in winddroge toestand is
slechts enkele procenten (max. ± 5%) hoger dan dat in luchtdroge toestand.
Naar het volumegewicht in luchtdroge toestand worden de volgende
klassen onderscheiden.

klasse

omschrijving

volumegewicht
luchtdroog

(b

buitengewoon zwaar
zeer zwaar

> 1.05
0.9 ^1.05

(b

zwaar
matig zwaar

0.75—0.9
0.6 —0.75

III (a
(b

vrij licht
licht

0.5 —0.6
0.4 —0.5

IV

zeer licht

0.3 —0.4

I

II

V

buitengewoon licht

< 0.3
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DUURZAAMHEID.
De duurzaamheid van het hout wordt door chemische en biologische
factoren beheerst.
Zij wordt vastgelegd in duurzaamheidsklassen, welke de gebruiksduur van
het hout aangeven onder de volgende omstandigheden :
A. In voortdurend contact met vochtige grond
beschermd).

(niet verduurzaamd of

B. Alleen aan weer en wind blootgesteld (hiertoe wordt ook de toestand
,,tussen water en wind” gerekend), niet verduurzaamd of beschermd.
C. Blijvend beschermd tegen weersinvlocden of geteerd of geverfd.
De hiernavolgende klasse-indeling geldt voor het gematigde klimaat.

Klasse

Omschrijving

Aantal jaren gedurende welke het hout
goed blijft
B

I

zeer duurzaam

II

duurzaam

III

> 30

> 50

onbepaald

15^30

40—50

onbepaald

matig duurzaam

8 — 15

25—40

onbepaald

IV

weinig duurzaam

3—8

12—25

enige tientallen

V

zeer weinig duurzaam

< 3

6—12

13—20

Hierbij is paalwormbestendigheid buiten beschouwing gelaten.
TOELAATBARE SPANNINGEN.
Invloed vochtgehalte.
Het vermogen van hout om water in de vezelwanden op te nemen en hieruit
weer af te staan heet imbibitievermogen.
De meeste mechanische eigenschappen nemen af naarmate het hout natter
is, totdat het imbibitiemaximum of vezelverzadigingspunt bereikt is. Wordt
boven het imbibitiemaximum nog meer water opgenomen, dan komt dit in de
celholten, dit meerdere water heeft geen invloed op de mechanische eigen¬
schappen.
Bij het afstaan van water beneden het imbibitiemaximum gaan de eigen¬
schappen weer vooruit.
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Dit geldt o.m. voor de buigvastheid, de elasticiteitsmodulus, de drukvastheid en de afschuifvastheid.
Uit gegevens ontleend aan litt. 1 werd een formule samengesteld, waarin
het verband voor de omrekening van de sterkte-eigenschappen van luchtdroog
bout tot nat bout als volgt is uitgedrukt:
a^=(l-(30-l) a) (l +(30-n)/i)ai
waarin :
a
= vastbeid in natte toestand.
n
Oj = vastbeid in lucbtdroge toestand.
n = imbibitiemaximum (dit varieert tussen 20 en 35%).
I = vocbtigbeidspercentage van bet lucbtdroge bout (dit varieert tussen
12 en 18%).
a en P zijn correctiefactoren (empiriscb bepaald voor de verscbillende mecbaniscbe eigenscbappen).
Een enkel voorbeeld moge dit illustreren voor een geval van buigvastbeid :
stel n=: 25 ; 1= 15 ; a en fi zijn respectievelijk 0,025 en 0,03
Ojj=(l — (30—15) 0,025) (1 +

(30—25)

0,03)

0,72 Oj

De buigvastbeid in natte toestand is in dit geval dus 72% van de buig¬
vastbeid in lucbtdroge toestand.
Wijze waarop de toelaatbare spanningen bepaald werden.

De laboratoriagegevens bebben alle betrekking op lucbtdroog bout. Het
bout, betwelk voor waterbouwkundige werken en brugdekconstructies wordt
gebruikt, is veelal nat of winddroog ; voor beide vocbtigbeidstoestanden moet
ecbter gerekend worden op een vocbtgebalte tot boven bet imbibitiemaximum.
De absolute sterktecijfers voor lucbtdroog bout (litt. 1) werden derbalve
eerst met bebulp van eerder vermelde formule omgerekend tot die voor nat
bout, daarna werden de verkregen cijfers nogmaals gereduceerd. Deze reductie
is noodzakelijk,
le. omdat feitelijk de proportionaliteitsgrens maatgevend is,
2e. omdat constructiebout van zware afmetingen gebreken vertoont, welke
in de proefstaven niet voorkomen,
3e. door de strooiing, die de beproevingsresultaten vertonen.
Teneinde deze reductiecijfers vast te stellen werden twee vergelijkingsboutsoorten n.l. Demeraragroenbart en eikenbout ingevoerd. De biervoor
geldende toelaatbare spanningen werden als basis gebezigd.
Voor de buigvastbeid, de drukvastbeid evenwijdig aan de boutvezel, de
drukvastbeid loodrecbt op de boutvezel en de afscbuifvastbeid bedroegen deze
reductiefactoren respectievelijk ± Vs; ± Vs; ± 1/2; ± Vs13

Voor houtsoorten met matige of nog geringer duurzaamheid (D) dient,
indien zij niet op een of andere wijze verduurzaamd of beschermd worden,
bovendien een duurzaamheidsfactor te worden ingevoerd, welke gesteld kan
worden op 0,75 voor D III en 0,5 voor D IV.
De toelaatbare spanningen voor brugdekken kunnen hoger zijn, ten eerste
door de gunstige vorm van de brugdekplanken ; het is n.l. proefondervindelijk
gebleken, dat een brede balk op zijn plat gelegd aanmerkelijk hogere
theoretische buigvastheden gecft dan dezelfdc balk op zijn kant geplaatst,
waarvoor de verklaring gezocht wordt in de anisotropie van het hout ; cn ten
tweede, oradat bij de keuring van dit hout strengere eisen gesteld worden
(o.a. buiten het hart gezaagd). In de V.O.S.B. *) zijn de toelaatbare span¬
ningen van brugdekken opgenomen ; door vergelijking met de daarin voorkomende houtsoorten kunnen de toelaatbare spanningen voor de andere hier
behandelde houtsoorten op een eenvoudige wijze vastgesteld worden.
De elasticiteitsmoduli voor buiging en druk lopen slechts weinig uiteen,
de laatste zijn weinig hoger. Na de luchtdroge waarden voor de elasticiteitsnioduli gereduceerd te hebben tot die voor nat hout werden zij naar beneden
afgerond.
Men kan zich afvragen of het aanbeveling verdient bij de berekening van
de toelaatbare spanningen rechtstreeks rekening te houden met de proportionaliteitsspanningen, hetgeen theoretisch wellicht juister zou zijn. Deze span¬
ningen zijn echter lastig te bepalen, bovendien geven de onderzoekingsresultaten van de breukspanningen reeds een dergelijke grote strooiing (voor
de buigvastheid en de drukvastheid ± 25%), dat het te betwijfelen valt of
daarmede gunstiger resultaten geboekt kunnen worden, zonder dat meer over
de spanningsverdeling in het hout bekend is.
Verder zij nog opgemerkt. dat in deze publicatie met opzet gesproken wordt
van ..toelaatbare” en niet van ,,toe te laten” spanningen. Men zal bij bepaalde
constructies hogere spanningen kunnen toelaten of lagere willen toepassen.
Het vraagstuk van de toe te laten spanningen in hout is gecompliceerd, het
ligt niet op de weg van dit rapport hier verder op in te gaan.
De houtsoorten worden naar hun sterkte-eigenschappen ingedeeld in
sterkteklassen.
Deze zijn in het algemeen gebaseerd op gegevens voor luchtdroog hout.
Zij worden afhankelijk gesteld van het volumegewicht, de absolute buig¬
vastheid en de absolute drukvastheid. Voor het hout in winddroge of natte
toestand gaan zij niet geheel op, daar door het varierende imbibitiemaximum
de vastheidscijfers voor de verschillende houtsoorten op ongelijke wijze gere¬
duceerd worden.
De sterkteklassen zijn hiernaast opgesteld naar het volumegewicht in
luchtdroge toestand, waarmede de in deze publicatie onder ,,Beschrijving der
Houtsoorten” gegeven sterktebeoordelingen, welke op de natte toestand ge¬
baseerd zijn, in deze gevallen overeenstemmen.
*)
..Voorschriften voor het ontwerpen en voor het vervaardigen en opstellen van stalen
bruggen V.O.S.B./V.V.S.B.
(uitgegeven door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in
Nederland, secretariaat : Centraal Normalisatiebureau, Lange Houtstraat 13A, 's-Gravenhaae
(Normaalblad N 1008)).
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volumegewicht
luchtdroog

omschrijving

klasse

I

zeer sterk

II

sterk

0.6—0.9

III

matig sterk

0.4—0.6

IV

weinig sterk

0.3—0.4

V

zeer weinig sterk

> 0.9

< 0.3

HARDHEID.
De hardheid wordt bepaald volgens de methode Janka. Zij wordt uitgedrukt door de kracht in kg, welke nodig is om een stalen kogel met een
doorsnede van 1 cm2 tot de halve diameter in het hout te drukken.
Bij het aansnijden van het kopsvlak van een houtmonster kan men eveneens een, zij het enigermate subjectieve, indruk krijgen van de hardheid.
De hardheid is een maatstaf o.m; voor het indringen van vreemde voorwerpen (bewerkbaarheid, beschadiging).
De literatuur geeft hardheidsklassen en hardheidsgetallen aan, geldende
voor luchtdroog hout.
Voor nat hout ontstaan weer enige afwijkingen.
De voorhanden zijnde hardheidsgetallen van luchtdroog hout (litt. 1 en 2)
werden daartoe omgerekend tot die voor nat hout (dezelfde correctiefactoren
a en /3 gelden hiervoor als voor de drukvastheid).
Aan de hand hiervan werd een klasse-indeling opgcmaakt voor/anp'shout;
voor kopshout liggen de waarden iets hoger, maar het verloop blijft hetzelfde.
De klasse-indeling kan als volgt gesteld worden :

klasse

omschrijving

wijze waarop het
aansnijden verloopt

langshout
kg/cm2

I

zeer hard

zeer moeilijk

> 500

II

hard

moeilijk

500—250

III

matig hard

matig moeilijk

250—100

IV

zacht

gemakkelijk

< 100
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SCHOKWEERSTAND.
Onder schokweerstand wordt verstaan de weerstand tegen bulging dooi
een schok. De schokweerstand wordt uitgedrukt in kgm/cm2.
De Engelse en de Amerikaanse literatuur geven meestal de resultaten van
de valhamerproef als maatstaf voor de schokweerstand, hierbij laat men een
qewicht van 50 lbs van telkens groter hoogte neervallen op een op twee puntcn
vrij opgelegde proefstaaf. De valhoogte, waarbij de staaf breekt, is een maat
voor de weerstand.
Dr. Pfeiffer (litt. 1) beschrijft proeven uitgevoerd met een slaghamer op
staven zonder kerf, Voorts worden de Izodslagproef en de Monninslagproef
veel toegepast. De beproevingsresultaten vertonen steeds een grote strooiing
{± 50%).
Van belang is het verschijnsel, dat bij foeneming van het vochtgehalte de
schokweerstand foeneemt. Het juiste verband is echter nog niet precies bekend.
Voorshands werden de uitkomsten verkregen op luchtdroog materiaal aangehouden (litt. 1), zij zijn in klassen ingedeeld en vermeld in kolom 11 van de
overzichtstabel. In werkelijkheid kan de toestand dus lets gunstiger zijn.
De klasse-indeling is als volgt :

klasse

omschrijving

I

zeer grote schokweerstand

zeer weinig broos

II

grote schokweerstand

weinig broos

III

matig grote schokweerstand

matig broos

IV

geringe schokweerstand

broos

V

zeer geringe schokweerstand

zeer broos

NEIGING TOT KRIMPEN, WERKEN EN TREKKEN.
Een van de gevolgen van de imbibitie is het veranderen van het volume
van de houtvezels.
Boven het vezelverzadigingspunt heeft geen volumeverandering meei
plaats.
De volumeverandering van de houtvezels veroorzaakt het krimpen,
werken en trekken van het hout.
Onder krimpen verstaat men de vermindering van de afmetingen van het
hout vanaf een vochtgehalte liggend bij het vezelverzadigingspunt tot dat bij
de luchtdroge toestand.
Zwellen is het tegengestelde van krimpen.
16

De krimp is het sterkste in tangentiale richting en minder (ongeveer de
helft) in radiale richting, terwijl zij in axiale richting zeer gering is en voor
ons doel te verwaarlozen.
Onder werken verstaat men het afwisselend krimpen en zwellen bij
wisselend vochtgehalte.
Onder trekken verstaat men het ongelijkvormig veranderen van de afmetingen als gevolg van het verschil tussen de ongelijke tangentiale en radiale
krimp. (Planken krijgen hierdoor bijv. een holle en een bolle zijde).
Het trekken kan oorzaak zijn van het vormen van scheuren.
Daar het krimpen en werken het sterkst is in de tangentiale richting cn
deze richting meestal overwegend is (dosse gezaagd), werd deze in de schaalindeh'ng opgenomen.
De schaal voor het krimpen, werken en trekken is eenvoudig ingedeeld
in gering, matig of sterk.
Het komt mij voor, dat deze indeling voor de waterbouwkundige praktijk
voldoende is. (In tegenstelling bijv. met de parketvloerindustrie, waarbij men
de procentuele waarde nauwkeurig wenst te kennen).
Hoewel de onderhavige constructies veelal in winddroge of natte toestand
verkeren, kan in de zomermaanden voor delen boven het watervlak gelegen
wel degelijk de luchtdroge toestand intreden. Bovendien zal men bij het mfvken
van sluisdeuren de voorkeur geven aan ,,belegen” hout, hout dat dus door
..beliggen” in luchtdroge toestand is komen te verkeren, vooral om het trekken
te voorkomen en eveneens om de verbindingen goed sluitend te houden.
De zager echter zal gaarne nat hout verwerken, het hout snijdt dan beter.
Van houtsoorten, die sterk krimpen, kunnen zeer goed sluisdeuren worden
gemaakt, mits het hout hoogstens matig werkt.
Houtsoorten, die sterk trekken, dienen wanneer zij voor het maken van
sluisdeuren worden gebezigd zorgvuldig gezaagd te worden, opdat de on¬
gelijke krimp geen nadelige gevolgen kan hebben.
De schaalindeling is als volgt :
schaal

krimpen
tangentiaal %

werken
tangentiaal %

gering

< 2

< 1.25

matig

2—4

sterk

4—6 a 7

1.25—1.75
1.75—2

trekken

%
< 1.5
1.5—2.5
2.5—3 a 4

SCHAALINDELINGEN VOOR DE UITERLIJKE KENMERKEN.

Spiegels.
De spiegels of houtstralen (mergstralen) treden op in het radiale splijtvlak
cn worden. indien zij met het blote oog zichtbaar zijn, aangeduid als :
zeer opvallend
opvallend
weinig opvallend.
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Gians.
De glans wordt beoordeeld als volgt:
fraai
zeer duidelijk
duidelijk
matig
gering.
Oraad.
De draad of wel het vezelverloop in de langsvlakken wordt ingedeeld als :
recht
golvend
warrig.
Is de richting van de draad in de opvolgende concentrische ,,lagen” van
de stam verschillend, dus vormen de draden of vezels elkaar snijdende lijnen,
dan spreekt men van kruisdraad.
Nerf.
Onder de nerf verstaat men de tekening van het hout op de langsvlakken ;
zij wordt onderscheiden als :
grof
matig grof
vrij fijn
fijn.
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BESCHRIJVING DER HOUTSOORTEN.
1.

SURINAAMS GROENHART.
Tecoma leucoxylon MART.; T.sp.div.

Algemene beschrijving.
Surinaams groenhart is een zeer sterke, zeer duurzame, buitengewoon
zware en zeer harde houtsoort.
De kleur van het weinig duurzame spinthout is geelachtig grijs. De kleur
van het kernhout is groenachtig bruin. De doorgesneden houtvaten zijn op
het langsvlak duidelijk als geelgroene streepjes waarneembaar. De glans is
matig.
Het hout is recht van draad, maar sterk kruisdradig, de nerf is vrij fijn en
gelijkvormig.
Bij matige vergroting van het tangentiale langsvlak ziet men de houtstralen, duidelijk etagegewijs, gerangschikt tussen de vaten.
Met loog of zeep geeft het langsvlak een rode verkleuring te zien.
Surinaams groenhart is enigermate bestand tegen paalworm, maar kan
niet als paalwormbestendig gelden.
Technische eigenschappen.
De mechanische en physische eigenschappen zijn buitengewoon gunstig.
Kenmerkend zijn de zeer hoge buigvastheid en de zeer grote schokweerstand.
Het zeer harde en sterk kruisdradige hout is echter zwaar te bewerken,
het gereedschap wordt spoedig bot, maar het oppervlak laat zich goed afwerken.
Gebruik.
Behoudens voor bijzondere toepassingen als handbogen, vishengels, tanden
voor kamraderen, vulling voor heimutsen, kan Surinaams groenhart toepassing
vinden voor waterbouwkundige constructies in zoet water en brugdekconstructies.
Het werd toegepast als paal- en gordinghout, waarvoor het buitengewoon
geschikt is wegens zijn zeer grote duurzaamheid, zeer grote schokvastheid
en zeer grote buigvastheid.
Gedurende korte perioden werd het bovendien als nooddek op Baileybruggen gebezigd zonder dat klachten over gladheid vernomen werden.
Verder werd het verwerkt in onderdekken van bruggen. Voor bovendekken werd het eveneens toegepast (litt. 9) ; het bleek hiervoor geschikt
te zijn.
Overige toepassingsmogelijkheden zijn nog : sluisdeuren en straat- of
brugdekblokjes, dwarsliggers.
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Hoeveelheden en afmetingen.
De bomen komen verspreid voor, de stammen bereiken een behoorlijke
hoogte, maar worden niet zwaar. Palen van 12 m, sporadisch tot 16 m, bleken
leverbaar. Zaagblokken werden aangevoerd in lengten tot 10 meter, met een
doorsnede nominal van 35X35 cm; een enkele maal kwam voor een lengte
van 5 m bij een doorsnede van 50X50 cm. De leverbare kwanta zijn niet
groot en gaan normaal niet uit boven een paar tientallen m^ per scheepszending.
2. BOLLETRIE.
Manilkara sp.div.
Algemene beschrijving.
Bolletrie is een zeer sterke, duurzame tot zeer duurzame, buitengewoon
zware en zeer harde houtsoort.
De kleur van bet spinthout is roodachtig geelbruin of grijsbruin, de kleur
van het kernhout is roodbruin tot donker-purperbruin, de glans is matig tot
duidelijk.
Het bout beeft een recbte soms zwak golvende draad.
Bolletrie is enigermate bestand tegen paalworm, maar niet paalwormbestendig.
Techniscbe eigenschappen.
De mecbaniscbe en pbysiscbe eigenscbappen zijn een weinig lager dan
van Surinaams groenbart en zeer gunstig.
Hoewel zeer bard, is bet bout door de veelal recbte draad slecbts matig
zwaar te bewerken, bet gereedscbap wordt vrij spoedig hot, terwijl bet oppervlak zicb vrij goed laat afwerken.
Gebruik.
Het bout moet voor alle waterbouwkundige constructies in zoet water
en brugdekconstructies uitermate gescbikt geacbt worden.
De ervaring beperkt zicb tot de toepassing voor paalbout, waarvoor de
grote scbokweerstand van belang is, terwijl bet tevens gescbikt bevonden werd
voor bovendekktn van bruggen (litt. 9).
Het bout werd vroeger uit Demerara geexporteerd naar Barbados voor
molenroeden en bleek meermalen na 100-jarig gebruik nog volkomen gaaf
(litt. 10). Overige toepassingsmogelijkbeden zijn nog : sluisdeuren, onderdekken van bruggen, wegdekblokjes.
Hoeveelheden en almetinoen.
De bomen komen overvloedig en in grote afmetingen voor. Daar
de balatawinning gebruikt worden, bestaat er een kapverbod, zodat
verkregen inlichtingen slecbts de bomen van de particuliere terreinen
boutwinning in aanmerking komen.
Uiteraard is de aanvoer van deze belangrijke houtsoort gering.
op niet meer dan een tiental m^ per zending gesteld worden.
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3.

LOCUS.
Hymenaea courbaril L.

Algemene beschrijving.

Locus is een zeer sterke, duurzame tot zeer duurzame, zeer zware en zeer
harde houtsoort.
De kleur van het weinig duurzame spinthout is rossig — tot bruingrijs.
Zij tekent zich sterk af tegen het kernhout, dat zeer kenmerkend van kleur
is, en wel in verse toestand vleeskleurig, later bruinachtig rood tot roodbruin.
De glans is matig tot duidelijk.
Het hout is recht van draad, soms zwak kruisdradig. De groeiringen zijn
vrij duidelijk met scherpe zonegrenzen, terwijl in axiale richting spaarzaam
harskanalen voorkomen.
Technische eigenschappen.

De eigenschappen van locus zijn gunstig. Kenmerkend is de geringe neiging
tot krimpen.
Locus is matig zwaar te bewerken, het gereedschap wordt niet spoedig bot.
Het oppervlak laat zich zeer goed afwerken.
Gebruik.

Locus is een uitnemcnde houtsoort, die zich voor tal van doeleinden leent
o.a. voor parketvloeren en fijne betimmeringen, meubels en scheepsdekken.
Als scheepsdek bleek het hout na 12 jaar in de tropen dienst gedaan te hebben
nog niets geleden te hebben (,,Schip en Werf” van Januari 1948).
Door de hoge duurzaamheid en grote sterkte moet deze houtsoort zich ook
Icnen voor grote sluisdeuren in zoet water. Als zodanig wordt het toegepast
voor de waaierdeuren aan de Lingesluis bij Asperen.
Verder wordt het geschikt geacht voor onderdekken van bruggen en
wegdekblokjes bij matig verkeer. Als bovendek wordt het eveneens geschikt
geacht (litt. 9).
Als paalhout is het tevens te benutten, de schokweerstand is echter
maar weinig hoger dan die van eiken, zodat het gezien de overige mogelijkheden niet in de eerste plaats hiervoor zal worden verwerkt.
Hocveelbeden en afinetingen.

De bomen kunnen flinke afmetingen verkrijgen. Zij komen vrij overvloedig
iiiaar verspreid voor.
Het hout is in zware afmetingen verkrijgbaar. Aangevoerd werden o.a.
vierkant beslagen blokken van 60X60 cm bij 10 m lengte.
Ronde stammen werden eveneens aangevoerd. Hier dient echter gewezen
te worden op de vrij brede spintlaag welke niet benut kan worden, zodat het
aanbeveling verdient het rondhout ,,ontspint” aan te voeren, zoals dit o.m.
bij hardhout van Afrika’s Westkust geschiedt.
De geleverde kwanta zijn tot nu toe niet groot geweest. Zij beperkten zich
tot enkele tientallen m^ per scheepszending.
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4.

BRUINHART.
Vouacapoua americana AUBL.

Algemene beschrijving.

Bruinhart is een zeer sterke, zeer duurzame en zeer zware, harde houtsoort.
De kleur van het smalle spinthout is lichtgrijsbruin. De kleur van het
kernhout is kenmerkend donkerbruin met duidelijke fijne lichtbruine lijntjes
en vlammen.
Het bout is recht van draad, soms wat golvend of warrig, maar zelden
kruisdradig. De nerf is vrij grof maar gelijkvormig.
Technische eigenschappen.

Bruinhart heeft gunstige technische eigenschappen, met een kenmerkend
geringe neiging tot werken.
Van belang bij deze harde houtsoort is, dat het zich vrij gemakkelijk laat
bewerken en het gereedschap niet spoedig bot wordt. Door de vrij grove nerf
laat het zich matig moeilijk afwerken.
Gebiuik.

Het hout, dat als een van de beste Surinaamse houtsoorten beschouwd
wordt, moet voor waterbouwkundige constructies in zoet water en brugdekconstructies geschikt geacht worden.
De ervaring beperkt zich tot de toepassing voor gordinghout. Op het
gebied van de woningbouw (betimmeringen, parketvloeren) en de meubelindustrie is de toepassing echter veel uitgebreider.
Hoeveelheden en afmetingen.

De bomen zijn betrekkelijk schaars. De tot nu toe aangevoerde hoeveel¬
heden zijn gering.
5.

ZWARTE KABBES.
Bowdichia sp.div. en
Diplotropis sp.div.

Algemene beschrijving.

Zwarte kabbes is een zeer sterke, duurzame tot zeer duurzame, zeer zware
en harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is licht vuil geel. De kleur van het kernhout is
donkerbruin. De glans is matig.
Het hout is recht van draad, soms zwak golvend en vrij sterk kruisdradig,
de nerf is vrij grof.
Technische eigenschappen.

De eigenschappen van zwarte kabbes komen grotendeels overeen met die
van bruinhart. De schokweerstand en de toe te laten drukspanning loodrecht
op de vezelrichting zijn iets lager.
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Over het geheel moet de houtkwaliteit iets lager dan bruinhart gesteld
worden.
Zwarte kabbes is matig zwaar te bewerken, het gereedschap wordt vrij
spoedig bot. Het laat zich vrij goed afwerken.
Gebruik.
Zwarte kabbes, dat wel als substituut voor bruinhart gebezigd wordt
(litt. 4), heeft goede kwaliteiten voor waterbouwkundige werken en brugdekconstructies. Het komt in aanmerking voor sluisdeuren en paalwerken in zoet
water, onder- en bovendekken van bruggen en straat- of brugdekblokjes.
Tot nu toe werd het slechts toegepast als paal- en gordinghout en voor
schotbalken, terwijl het blijkens ervaring elders als bovendek geschikt geacht
wordt (litt. 9).
Hoeveelheden en afmetingen.
De bomen komen vrij algemeen, doch verspreid voor. Zij bereiken zelden
grote afmetingen.
Geleverd werd: paalhout tot 13 meter en zaaghout tot 45X45 cm bij 5.00 m.
De kwanta, welke geleverd werden, waren niet groot.
6.

MANBARKLAK.

Eschweilera longipes MIERS. ; E.sp.div.
Algemene beschrijving.
Manbarklak is een zeer sterke, duurzame, buitengewoon zware en zeer
harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is licht geelachtig grijs. Het rijphout is bruinachtig grijs en het kernhout grijsbruin gekleurd. De glans is gering.
Het hout is recht van draad, maar kruisdradig. De nerf is vrij fijn en gelijkvormig. De groeiringen zijn weinig opvallend, maar te onderscheiden door
de scherp afgetekende zonegrenzen.
Bij matige vergroting bemerkt men op het kopsvlak een groot aantal kleine,
goed waarneembare kwadraatjes, die gevormd worden door de houtstralen
en door parenchymbandjes.
Het spinthout is smal, het kernhout is evenwel ook klein, zodat het grootste
gedeelte rijphout is. De nog niet afgestorven cellen in het rijphout bevatten
zetmeel, waardoor eventuele schimmelaantasting bij in opslag zijnd hout verklaard wordt.
Door het hoge gehalte aan kiezellichaampjes in de houtstraalcellen is het
hout volkomen bestand tegen aantasting door paalworm.
Technische eigenschappen.
De sterkte-eigenschappen van manbarklak zijn goed en ongeveer twee
maal zo hoog als van eiken.
Met de sterke neiging tot krimpen, werken en trekken, waaraan nog toegevoegd kan worden de zeer sterke neiging tot het vormen van hartscheuren
en het feit, dat het hout zeer zwaar te bewerken is, o.m. vanwege het hoge
kiezelgehalte, moet bij de toepassing rekening worden gehouden.
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Cebruik.

Door de moeilijke bewerkbaarheid is manbarklak voor bestekhout van geen
betekenis. Het wordt dan ook vrijwcl uitsluitend als paalhout gebezigd.
Door de gunstige sterkte-eigenschappen, de grote schokweerstand en de
paalwormbestendigheid, voldoet het echter aan de eisen welke in ons kustgebied aan paalhout moeten worden gesteld, zodat het regelmatig daarvoor
wordt toegepast.
De eerste palen werden omstreeks 1860 te Nieuwediep geslagen. Zij bleken
75 jaar later nog in goede staat te verkeren, slechts het spint bleek bij enkele
palen aangetast. Meerdere voorbeelden zijn aan te halen (litt. 3 en 6). Uit de
opgedane ervaring blijkt wel, dat de duurzaamheid minstens op klasse II ge¬
steld kan worden, ofschoon de palen grotendeels uit rijphout bestaan. Voorts
is gebleken, dat het veel genoemde, maar niet steeds optredende euvel van
schimmelaantasting alleen voorkomt bij hout in opslag, eenmaal verwerkt zet
het verschijnsel zich niet voort.
In verband met de neiging tot het vormen van hartscheuren en het vezelig
worden van de kop tijdens het heien, moeten tijdens het verwerken stalen
klembanden worden toegepast. Voorts dienen — zoals overigens toch gebruikelijk, ■— paalmutsen te worden toegepast.
Hoeveelheden en afnictingen.

De bomen komen vrij overvloedig voor. De stammen hebben een grote
lengte, maar worden niet zwaar.
Palen van 12 tot 14 meter kunnen goed geleverd worden, terwijl zwaardere
maten in kleine partijen leverbaar zijn.
Hoewel de palen vrij veel verloop hebben, kunnen zij voldoen aan de eisen
gesteld in de K.V.H. *).
Manbarklak behoort tot de Surinaamse houtsoorten welke in eensoortige
partijen geleverd kunnen worden.

7.

SALIE.

Tetragastris sagotianum MARSH,
e.a. Burseraceae.
Algemenc bescbrijving.

Salie is een sterke tot zeer sterke, matig duurzame tot duurzame, zware en
harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is rossig geelgrijs. De kleur van het kernhout
is oranje geelbruin tot donker oranjebruin. De glans is kenmerkend duidelijk.
Het hout heeft een rechte tot zwak golvcnde draad. De nerf is vrij fijn.
In de houtstralen komen harsgangen voor.
*) ,,Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding"
(uitgegeven door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland,
Secretariaat:
Centraal Normalisatiebureau, 's-Gravenhage, Lange Houtstraat 13A (Normaalblad N 1012)).

24

Techniscbe eigenschappen.
De eigenschappen van salie zijn over het algemeen goed. De neiging tot
het vormen van hartscheuren is matig sterk. Met de geringe schokweerstand
dient bij de toepassing rekening tc worden gehouden.
Het hout is zwaar te bewerken, waarbij het gereedschap vrij spoedig bot
wordt. Het laat zich goed afwerken, maar springt spoedig in.
Gehruik.
Het hout leent zich voor waterbouwkundige constructies in zoet water en
voor brugdekconstructies.
Het werd o.a. toegepast voor schotbalken, De ervaring is echter nog
beperkt. De eigenschappen (de schokweerstand is minder dan van eiken)
eigenen zich niet speciaal voor zware constructies. De toepassing ligt meer
op het gebied van de meubelindustrie en de woningbouw.
Hoeveelheden en afmetingen.
De bomen komen verspreid en niet overvloedig voor. Zij bereiken zelden
zware afmetingen.
De geleverde maten varieerden in het algemeen van 8 tot 10 m in lengte,
soms echter werd een lengte van 16 m bereikt. De doorsnede bedroeg normaal
25X25 cm tot 30X30 cm.
Voorgekomen is een zaagblok van 50X50 cm bij 8 m lengte.
8.

MORA.
Mora excelsa BAILL. et BENTH.

Algemene beschrijving.
Mora is een sterke tot zeer sterke, duurzame, zeer zware en zeer harde
houtsoort.
De kleur van het spinthout is geelwit of lichtgrijs. De kleur van het kernhout is roodbruin met grijsbruine of grijze banden, of bruingrijs en grijs met
grijsbruine of roodbruine banden, de hoofdindruk is roodachtig met strepen.
De glans is matig tot duidelijk.
Het hout is soms recht, soms golvend of warrig van draad, maar steeds
kruisdradig. De nerf is matig fijn.
Een soortverschil tussen z.g. rode en witte mora blijkt niet te bestaan.
Techniscbe eigenschappen.
De techniscbe eigenschappen van mora zijn goed, met dien verstande, dat
rekening dient te worden gehouden met de sterke neiging tot het vormen van
hartscheuren.
De schokweerstand is gunstig.
Het bewerken is matig zwaar, het gereedschap wordt niet spoedig bot,
Het hout laat zich goed afwerken, maar het scheurt nogal spoedig in.
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Gebruik.
Mora leent zich goed voor waterbouwkundige werken en brugdekconstructies.
Het bleek te voldoen voor sluisdeuren (litt. 7) en paalwerken in zoet
water en vender voor onderdekken en bovendekken, voor straat- of brugdekblokjes en dwarsliggers.
In verband met de sterke neiging tot het vormen van hartscheuren, verdient het aanbeveling het bestekhout zo mogelijk buiten het hart te zagen.
Bij paalhout dient de kop goed gesloten te zijn, Het wordt nodig geacht
een, liefst twee klembanden aan te brengen voor het verwerken. ,,Zwaar
heien" is op morapalen niet toelaatbaar.
Hoeveelheden en afmetingen.
Mora komt (langs de westelijke rivieren) overvloedig en in zware afme¬
tingen voor, de zware exemplaren zijn echter gewoonlijk hoi.
Geleverd werd paalhout tot 16 m en zaaghout tot 40X40 cm bij 10 m
Het is een Surinaamse houtsoort, welke in eensoortige partijen geleverd
kan worden.

9.

BASRALOCUS.
Dicorynia paraensis BENTH.

Algemene beschrijving.
Basralocus is een sterke tot zeer sterke, duurzame tot zeer duurzame, vrij
zware tot zware en harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is grijs. De kleur van het kernhout is roodachtig bruingrijs tot roodachtig of geelachtig bruin en wisselt van licht tot
donker. Kenmerkend is de duidelijke tot fraaie glans.
Het hout is recht, soms warrig, van draad en kruisdradig. Het vezelweefsel
vertoont vrij grote variaties in dichtheid en fijnheid van nerf.
In het parenchym (cellen waarin het voedsel is opgeslagen) en in de
(staande) houtstraalcellen komen kiezellichaampjes voor, het gehalte varieert
van 0.2^—^2%, met als gemiddelde 0.8—^1%. Hierdoor is het tegen paalworm
bestand. De veronderstelling, dat de lichter gekleurde soorten minder en de
donker gekleurde soorten meer kiezelzuur zouden bevatten, bleek bij recent
onderzoek in het algemeen niet juist te zijn.
Technische eigenschappen.
De technische eigenschappen van basralocus zijn gunstig. Het hout is matig
zwaar te bewerken, o.m. door de aanwezigheid van kiezellichaampjes, waardoor ook het gereedschap spoedig bot wordt.
Het is voorts gebleken, dat zaagblokken, welke jarenlang in opslag hebben
gelegen, lastiger te zagen zijn dan vers aangevoerd hout.
Het laat zich vrij goed afwerken, al is het hout soms wat rieterig.
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Gebruik.
Afgezien van de toepassing voor wagonbouw en dwarsliggers is
basralocus een geeigende houtsoort voor waterbouwkundige- en brugdekconstructies.
Het vindt toepassing voor sluisdeuren zowel als voor paalconstructies c.a.
Het gebruik neemt nog steeds toe.
De ervaringen bij het gebruik als paalwormbestendig hout zijn gunstig,
zelfs voor palen-met laag kiezelzuurgehalte (litt. 7).
Het kan als een volwaardige houtsoort voor het kustgebied beschouwd
Worden.
Hoeveelheden en afmetingen.
De bomen komen overvloedig en meestal in complexen voor. Zij groeien
tot een hoogte van 45 m en bereiken een doorsnede van meer dan 1.50 m
(litt. 3). Het hout wordt in flinke afmetingen geleverd. Bij een aangevoerde
partij werd zelfs een paal aangetroffen van 25 m lengte met een doorsnede
van 48X48 cm in het midden. Normale palen van 14^—16 — 18 meter kunnen
goed geleverd worden, evenals zaagblokken van 8 tot 10 meter lengte met
doorsneden van 40X40 cm tot 50X50 cm.
Het hout kan als eensoortige partij geleverd worden.
10. KOPIE.
Goupia glabra AUBL.
Algemene beschrijving.
Kopie is een sterke tot zeer sterke, duurzame tot matig duurzame, zware
tot zeer zware en harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is rossig bruingeel, veelal met gele vlekken.
De kleur van het kernhout is vaal steenrood tot bruinrood. De glans is matig.
Het hout is recht van draad, maar kruisdradig. De nerf is vrij grof.
De reuk in vochtige toestand is zeer kenmerkend en onaangenaani.
Tussen het spint- en het kernhout komt een vrij brede zone van jong kern¬
hout voor, dat zich op het kopse hout en in mindere mate op het langshout,
vrij scherp aftekent tegen het oudere kernhout. Dit jonge kernhout moet niet
verward worden met spinthout.
Tecbnische eigenscbappen.
De eigenschappen van kopie zijn gunstig. De bewerking is matig zwaar ;
het gereedschap wordt niet spoedig bot. Het hout laat zich goed afwerken.
Gebruik.
Kopie is in Suriname de meest gebruikte houtsoort voor de woningbouw
en voor algemene doeleinden.
Het is geschikt voor waterbouwkundige constructies in zoet water en voor
brugdekconstructies. Men kan er voor alle doeleinden hogere eisen aan stellen
dan aan eikenhout, ook wat de duurzaamheid betreft. Het blijkt slecht door27

dringbaar voor creosootolie, impregneren is echter met het oog op de duurzaamheid geen noodzaak.
Het is toegepast voor sluisdeuren, onderdekken van bruggen en brugdekblokjes, als paal- en kloshout, gordinghout en in de vorm van schotbalken.
Als bestekshout voor sluisdeuren dient het bij voorkeur buiten het hart gezaagd
te worden, daar het hart soms gebreken vertoont.
Hoeveelheden en afmetinpen.
C>

De bomen komen veelvuldig voor en bereiken een hoogte van ongeveer
35 meter.
Geleverd werd paalhout tot 12 meter lengte en zaaghout van 8^—^10 m
lengte, met een doorsnede van 40X40 cm tot 50X50 cm. Eenmaal werd een
zaagblok aangevoerd van 12,5 m lengte met een doorsnede van 80X80 cm.
Kopie is in eensoortige partijen leverbaar.

11.

PAKOELI.
Platonia insignis MART.

Algeinene bescbrijving.

Pakoeli is een sterke tot zeer sterke, duurzame, zware en harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is geelachtig grijs tot bruingeel. De kleur van
het kernhout is bruingeel met donkerbruine of roodbruine vlammen. De glans
is gering tot matig.
Het hout is recht van draad en zwak kruisdradig. De nerf is vrij grof.
Tecbniscbe eigenschappen.

Men dient rekening te houden met de geringe schokweerstand en de sterke
neiging tot krimpen, werken en trekken.
De neiging tot het vormen van hartscheuren is matig sterk. Pakoeli is
overigens gemakkelijk te bewerken en hoewel soms wat rieterig, goed af te
werken.
Gebruik.

Pakoeli is bruikbaar voor waterbouwkundige constructies in zoet water
en voor brugdekconstructies. De grote duurzaamheid is van belang. De schok¬
weerstand is echter gering, zodat de toepassing toch beperkt is. Het werd
gebruikt voor kloshout.
Hoeveelheden en afmetinpen.
O

De bomen komen verspreid en niet overvloedig voor. Zij bereiken een
hoogte van circa 30 meter.
Zaaghout bleek leverbaar tot circa 8 m lengte bij een doorsnede van
40X40 cm.
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12.

PURPERHART.

Peltogyne sp.div.
Algemene beschrijving.
Purperhart is een sterke, duurzame tot matig duurzame, zware en harde
houtsoort.
Het spinthout is geelachtig wit tot lichtrosbruin gekleurd. Het kernhout
is zeer kenmerkend van kleur ; aanvankelijk vaal en bruin, wordt dit later zeer
fraai donker roodpaars, door inwerking van het zonlicht gaat dit over in vuilbruin. De glans is matig tot duidelijk.
Het hout is over het algemeen recht van draad, soms echter warrig of
golvend en meest kruisdradig. De nerf is fijn.
Tecbnische eigenschappen.
Purperhart heeft gunstige eigenschappen. De geringe neiging tot krimpen,
werken en trekken is kenmerkend.
De bewerkbaarheid wordt als matig zwaar geclassificeerd. Het gereedschap
wordt niet spoedig bot en het hout is good af te werken. Bij het spijkeren
heeft het echter neiging om te splijten, zodat voorboren gewenst is.
Gebruik.
Behalve voor toepassing in de woningbouw (o.a. parketvloeren) en de
meubelindustrie leent purperhart zich voor de vervaardiging van sluisdeuren
en voor paal- en gordinghout. De diiurzaamheid is hoger dan van eiken, de
schokweerstand is eveneens hoger.
Het werd voornamelijk verwerkt als paak en kloshout.
Hoeveelheden en afmetingen.
De bomen komen in vrij grote afmetingen en op sommige plaatsen vrij
overvloedig voor.
Als paalhout werd het tot 15 m lengte aangevoerd. Zaagblokken kwamen
voor tot 8 m lengte met een doorsnede van 60X60 cm.
De aanvoer is tot nu toe niet groot geweest.

13.

RODE KABBES.

Andira coriacea PULLE
Algemene beschrijving.
Rode kabbes is een sterke tot zeer sterke, zeer duurzame tot duurzame,
zeer zware en harde houtsoort.
De kleur van het weinig duurzame spinthout is geelachtig wit tot licht
geelbruin. De kleur van het kernhout is kenmerkend donkerrood tot bruinrood
met lichtere, steenrode strepen of vlekken. De glans is gering.
Het hout heeft een rechte draad en is kruisdradig. De nerf is zeer grof.
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Tecl'nisclie eigenschuppen.

De sterktecijfers vooral voor wat betreft de buigvastheid zijn zeer wisselend. De in de tabel opgenomen toelaatbare spanningen zijn gebaseerd op de
ongunstigste proefresultaten. De buigvastheid kan echter nog veilig 25%
hoger dan van eiken gesteld worden.
Het hout vertoont veelvuldig windbreuken en valbreuken, waarvan de
eerste menigmaal overgroeid blijken, wat na het zagen een onaangename
gewaarwording is.
Rode kabbes is vrij gemakkelijk te bewerken en vrij goed af te werken.
Gehruik.

Door haar broosheid, wind- en valbreuken wordt de gebruiksmogelijkheid
van deze houtsoort, welke om haar duurzaamheid aantrekkelijk is, beperkt.
Het werd toegepast voor kloshout en vulhout, benevens als paalhout,
waarvoor het geschikt is, mits het niet aan schokkende belasting blootstaat.
Het zal voorts toepassing kunnen vinden voor brugdekblokjes.
Hoeveelheden en afinetingen.

De bomen komen plaatselijk vrij veelvuldig voor en bereiken een grote
hoogte en een zeer zware omvang.
Blokken van 10 m bij 55X55 cm bleken leverbaar.
14.

WALABA.

Eperua sp.div.
Algemene heschrijving.

Walaba is een sterke, zeer duurzame, zware en harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is grijs tot grijsbruin. De kleur van het kernhout is donker steenrood met kenmerkende donkere vlekken en strepen, door
olie-afscheiding. De glans is matig. Het cppervlak voelt kleverig aan.
De draad is recht, de nerf vrij grof.
In axiale richting komen harsgangen voor, welke gevuld zijn met roodbruin gekleurde hars.
Tecbnische eigenscba.ppen.

De sterktecijfers komen ongeveer overeen met die van eiken, de schokweerstand is echter zeer gering, terwijl het hout spoedig splijt.
Walaba is vrij gemakkelijk te bewerken, waarbij rekening dient te worden
gehouden met het spoedig splijten. Het laat zich goed afwerken, doch het
oppervlak is kleverig en groezelig door het uittredende hars.
Gehruik.

Hoewel zeer duurzaam is Walaba door de zeer geringe schokweerstand
slechts bruikbaar voor waterbouwkundige constructies in zoet water, die niet
aan schokkende belasting blootstaan, terwijl het verder voor brugdekblokjes
te gebruiken is.
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Hoeveelheden en afmetingen.

De bomen komen overvloedig en in complexen voor. Zij zijn niet hoog,
gemiddeld 24 m, de grootste doorsnede is ongeveer 60 cm.
Als paalhout werd het geleverd tot 11m lengte, als zaagblokken kwam
bet tot dezelfde lengte voor met een doorsnede van 40X40 cm.
15.

WANE.
Ocotea rubra MEZ.

Algemene heschrijving.

Wane is een sterke, duurzame tot zeer duurzame, matig zware en matig
harde houtsoort.
De kleur van het spinthout is geelwit tot grijsbruin. De kleur van het
kernhout is licht bruinrood tot geelachtig roodbruin. De glans is matig tot
duidelijk.
Het hout is recht, soms wat warrig van draad en sterk kruisdradig. De
nerf is grof.
Techniscbe eigenscbappen.

De eigenschappen komen overeen met die van eiken, de duurzaamheid is
gunstiger, de schokweerstand is wat minder en het is iets zachter.
Wane is gemakkelijk te bewerken en het is vrij goed af te werken.

Gebruik.
W^ane is toe te passen in de plants van eikenhout. Zo kan het aanbevolen
worden voor kleinere sluisdeuren en voor paal- en gordinghout, waarvoor de
zware afmetingen en de grote duurzaamheid van belang zijn. Dwarsliggers
van dit hout schijnen in Suriname uitstekend te voldoen (litt. 4).
Het wordt beschouwd als een van de beste Surinaamse houtsoorten.
Hoeveelheden en afmetingen.

De bomen komen veelvuldig en in grote afmetingen voor. Zaagblokken
van 8 meter met een doorsnede van 50X50 cm bleken leverbaar.
16.

MATAKKI.
Symphonia globulifera L, f.

Algemene heschrijving.

Matakki is een sterke, matig duurzame, matig zware en matig harde
houtsoort.
De kleur van het spinthout is geelachtig wit of geelachtig grijs. De kleur
van het kernhout is geelachtig bruin. De glans is matig.
Het hout is recht van draad en zwak kruisdradig. De nerf is grof.
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Techniscbe eigenschappen.
De buigvastheid is iets hoger dan die van eiken, de schokweerstand is
een klasse hoger. Het hout heeft echter een sterke neiging tot krimpen, werken
en trekken, alsmede tot het vormen van hartscheuren.
Matakki is vrij gemakkelijk te bewerken en goed af te werken.
Gebruik.
Matakki is bruikbaar voor waterbouwkundige constructies in zoet water.
De sterkte-eigenschappen zijn iets groter dan die van eiken. De duurzaamheid
is echter niet groter.
Het werd toegepast voor gordinghout, terwijl het eveneens toepassing
vindt voor dwarsliggers i.p.v. eiken.
Hoeveelbeden en afmetingen.
De bomen komen plaatselijk vrij overvloedig voor. Zij bereiken een hoogte
van gemiddeld 30 m bij een doorsnede van 60 cm.
Het aangevoerde hout ging de lengte van 11 meter niet te boven, terwijl
de doorsnede maximaal 40X40 cm bedroeg.
17.

KRAPPA.
Carapa sp.div,

Algemene bescbrijving.
Krappa is een matig sterke tot sterke, weinig duurzame tot duurzame, vrij
lichte tot matig zware en matig harde houtsoort. De kleur varieert van licht
tot donker roodbruin.
De goede kwaliteit is sterk, duurzaam tot matig duurzaam, matig zwaar
en matig hard.
Het spinthout is licht roodbruinachtig grijs. Het kernhout donker roodbruin
gekleurd. De spiegels in het radiale vlak steken zeer duidelijk af tegen het
overige vezelweefsel.
Het hout is recht van draad, soms kruisdradig. De nerf is matig fijn.
Techniscbe eigenschappen.
De sterkte-eigenschappen komen vrijwel overeen met die van eiken. Krappa
vertoont een sterke neiging tot splijten bij het verwerken. Overigens is het
gemakkelijk te bewerken, terwijl de afwerking goed is.
Gebruik.
Krappa werd toegepast ter vervanging van inlandse eiken palen. Als
zodanig voldeed het.
Bij een poging om het tot dwarsliggers te verwerken trad na het zagen,
bij het indrogen, splijtvorming op. Dit verschijnsel wordt bevestigd in de
literatuur (litt. 2).
Behoudens het gebruik als paalhout voor ondergeschikte doeleinden, zal
de toepassing grotendeels op ander gebied gevonden moeten worden (substituut voor mahonie in de meubelindustrie).
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Hoeveelheden en afmetingen.

De bomen komen veelvuldig voor, zij worden circa 30 meter hoog bij een
doorsnede van 75 cm.
De geleverde balken hadden maximaal een lengte van 12,50 m met een
doorsnede van circa 40X40 cm.
18a.

GRONFOELOE.
Qualea albiflora WARM.

Algemene beschrijving.

Gronfoeloe is een sterke, matig duurzame, matig zware en matig harde
houtsoort,
De kleur van bet spinthout is donkergrijs tot geelachtig grijs. De kleur van
bet kernbout grijsacbtig bruinrood tot roodacbtig grijsbruin. De glans is matig.
Het bout is recbt van draad, soms kruisdradig. De nerf is vrij grof.
Tecbnische eigenschappen.

De sterkte-eigenscbappen komen vrijwel overeen met die van eiken. De
scbokweerstand kan naar de breuk beoordeeld op klasse III gesteld worden.
Gronfoeloe beeft een sterke neiging tot krimpen, werken en trekken. Het
bout is vrij gemakkelijk te bewerken en vrij goed af te werken.
Gebruik.

Gronfoeloe is te gebruiken als substituut voor eikenbout in waterbouwkundige constructies, voor paal- en gordingbout, en voor scbotbalken, waarvoor bet de laatste jaren vrij veelvuldig werd toegepast. Van voordeel zijn de
zware afmetingen waarin bet geleverd kan worden.
Hoeveelheden en afmetingen.

Omtrent de bescbikbare boeveelbeden zijn geen gegevens verkregen, bet
wordt ecbter regelmatig aangevoerd.
De afmetingen zijn beboorlijk zwaar. Het paalbout wordt gewoonlijk aan¬
gevoerd in lengten tot 12 m, al zijn lengten van 17 m wel voorgekomen. Voorts
wordt zaagbout aangevoerd tot 12 meter lengte met een doorsnede tot 40X40
cm. Voorgekomen is ook zaagbout van 6,50 m lengte met een doorsnede van
50X60 cm.
18b. WASSIE WASSIE KWARIE.
Qualea sp. div.
Algemene beschrijving.

Wassie wassie kwarie is een sterke, matig duurzame, matig zware en
matig barde boutsoort.
De kleur van bet spintbout is licbt geelgrijs. De kleur van bet kernbout
bruingrijs tot donkergrijs met matige tot duidelijke glans.
Het bout is recbt van draad. De nerf is vrij grof.
33

Techniscbe eigenscha.ppen.

Het volumegewicht luchtdroog is 0.65 ; globaal is het gewicht in natte
toestand 900 kg/mS.
De toelaatbare spanningen voor waterbouwkundige constructies kunnen
overeenkomstig die voor eiken gekozen worden.
Het bout is matig hard en blijkt weinig aan trekken onderhevig te zijn.
Het laat zich vrij gemakkelijk bewerken.
Gehruik.

Wassie wassie kwarie is in hoofdzaak als substituut voor eiken te beschouwen, de eisen zullen in elk geval niet hoger gesteld mogen worden. Het wordt
bruikbaar geacht voor kleinere sluisdeuren en voor paal- en gordinghout.
Hoeveelheden en afmetingen.

Het wordt regelmatig in kleine hoeveelheden aangevoerd, maar het hout
schijnt niet overvloedig voor te komen.
19.

HARDE PISIE.

Nectandra
Ocotea

sp. div.
sp. div.

Algennene heschrijving.

Er zijn ongeveer 20 Pisiesoorten van uiteenlopende zwaarte en duurzaamheid. Zij worden in twee groepen gescheiden : de Harde Pisie en de
Zachte Pisie.
De Harde Pisie is matig sterk, matig duurzaam tot duurzaam, vrij licht
tot matig zwaar en zacht tot matig hard.
De kleur van het spinthout is licht geelgrijs tot geelbruin. De kleur van
het kernhout is stroogeel of bruingeel. De glans is kenmerkend fraai.
Het hout is recht van draad, soms kruisdradig.
Techniscbe eigenschappen.

De sterktecijfers zijn lager dan die van eiken. Pisie is zeer gemakkelijk te
bewerken ; de afwerking is vrij goed.
Gehruik.

Pisie is naast kopie de meest gebruikte houtsoort in Suriname, o.m. voor
planken in de woningbouw. Wellicht vindt dit zijn oorzaak in het ontbreken
van naaldhout aldaar.
Het werd hier toegepast bij ondergeschikte constructies (de schokweerstand is gering).
Hoeveelheden en afmetingen.

De bomen komen vrij overvloedig voor. Zij bereiken een behoorlijke
omvang.
De geleverde zaagblokken hadden normaal een doorsnede van 35X35 cm,
terwijl ook 50X50 cm voorgekomen is. De lengte varieerde van 5 — 9 meter.
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20.

KWARIE.
Vochysia sp. div.

Algemene hescbrij^ing.
Kwarie is een matig sterke, weinig duurzame, vrij lichte en matig harde
houtsoort.
De kleur van het spinthout is rosegrijs. De kleur van het kernhout is licht
rood'bruin of rose. De glans is fraai.
Het hout is recht van draad.
Technische eigenschnppen.
De eigenschappen zijn minder goed dan die van eiken. Het hout is gemakkelijker te bewerken en goed af te werken.
Gebruik.
De toepassing ligt niet op waterbouwkundig gebied. Daar het echter
herhaaldelijk voor dit doel wordt aangeboden, mogen de technische gegevens
niet onvermeld blijven.
Hoeveelheden en afmetingen.
De bomen komen vrij overvloedig voor, Het hout wordt geleverd tot H m
lengte, bij een doorsnede van 35X35 cm tot 40X40 cm.
21.

POSSENTRIE.
Hura crepitans L.

Algemene bescbrijving.
Possentrie is een weinig tot matig sterke, matig duurzame, lichte en zachte
houtsoort.
De kleur is geelachtig wit, met matige tot duidelijke glans.
Het hout is recht van draad, maar vaak sterk kruisdradig.
Technische eigenschappen.
De sterkte-eigenschappen zijn niet beter dan van vurenhout. De duurzaamheid komt echter met die van eiken overeen.
De neiging tot het vormen van hartscheuren is matig sterk. Possentrie is
vrij gemakkelijk te bewerken. Het is echter nogal vezelig, zodat de afwerking
vrij moeilijk is.
Gebruik.
Het gezaagde hout vertoont veelvuldig het euvel van schuin draadverloop,
waardoor spoedig breuk ontstaat.
Bij goede selectie is het echter te gebruiken voor korte damwand en
damwandgording.
Voor de toekomst zal het echter nodig blijken te zijn, het hout in het land
van herkomst te zagen en te selecteren, daar het rendementsverlies zeer groot
is (tot 75%).
De toepassing ligt overigens op ander gebied (blinderingswerk e.a.).

Hoeveelheden en afmetingen.
Het hout komt overvloedig en in gesloten bestanden voor. De afmetingen
zijn enorm. ,.Timbers of the New World” (litt. 3) vermeldt bomen van 60 m
hoogte, takvrij tot 30 m met een doorsnede van 2 m.
Het hout werd hier aangevoerd in stamlengten tot 12 m bij een doorsnede
van 1.20 m.
22.

SOEMAROEPA.
Simarouba sp. div.

Algemene beschrijving.
Soemaroepa is een weinig tot matig sterke. zeer weinig duurzame. lichte
en zachte houtsoort.
De kleur is witachtig geel. met duidelijke glans en een bittere smaak.
Het hout is recht van draad. Het bevat veelal axiale harsgangen.
Technische eigenschappen.
De sterkte-eigenschappen zijn iets beter dan die van possentrie. de duurzaamheid is echter veel lager.
Het hout heeft een vrij geringe neiging tot het vormen van hartscheuren.
Overigens is soemaroepa zeer gemakkelijk te bewerken en goed af te
werken.
Gebruik en hoeveelheden.
Het hout wordt toegepast voor kisten. luciferfabricage. muziekinstrumenten. maar het heeft geen betekenis op waterbouwkundig gebied.
Het is enige malen als vierkant beslagen paalhout aangevoerd. zodat het
gewenst voorkomt de technische gegevens te vermelden.
De bomen komen vrij overvloedig voor.
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ALFABETISCH REGISTER.
a. Hcutsoortnamen

Basralocus
.
Bolletrie
.
Bruinhart .
Groenhart, Sui’inaan3 ...
Gronfoeloe .
Kabbes, Rode .
Kabbes, Zwarte .
Kopie
.
Krappa .
Kwarie .
Kwarie : Wassie, wassie
Locus .
Manbarklak .
Matakki
.
Mora .
Pakoelie
.
Pisie .
Possentrie .
Purperhart
.
Rode kabbes
.
Salie .
Soemarocpa .
Surinaams groenhart ...
Walaba .
Wane
.
Wassie wassie kwarie ...
Zwarte kabbes .

Botanische namen

Dicorynia paraensis BENTH. .
Manilkara sp. div.
Vouacapoua americana ALIBL.
Tecoma leucoxylon MART.
T.sp.div. .
Qualea albiflora WARM.
Andira coriacea PULLE
.
Bowdichia sp.div.: Diplotropis sp.div.
Goupia glabra AUBL.
Carapa sp.div.
Vochysia sp.div.
Qualea sp.div.
Hymenaea courbaril L.
Eschweilera longipes MIERS.
E.sp.div.
Symphonia globulifera L.f.
Mora excelsa BAILL. et BENTH.
Platonia insignis MART.
Nectandra sp.div., Ocotea sp.div.
Hura crepitans L.
Peltogyne sp.div.
Andira coriacea PULLE
.
Tetragastris sagotianum MARSH.
e.a. .
Simarouba sp.div.
Tecoma leucoxylon MART.; T.sp.div. .
Eperua sp.div.
Ocotea rubra MEZ.
.
Qualea sp.div.
Bowdichia sp.div.; Diplotropis sp.div.

26
20
22

19
33
22
22

27
32
35
33
21

23
31
25
28
34
35
29
29
24
36
19
30
31
33
22
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b. Botanische namen

Andira coriacea PULLE
.
Bowdichia sp.div.
Carapa sp.div..
Dicorynia paraensis BENTH.
Diplotropis sp.div.
Eperua sp.div.
Eschweilera longipes MIERS. . E.sp.div.
Goupia glabra ALIBL.
Hura crepitans L.
Hymenaea courbaril L.
Manilkara sp. div.
Mora excelsa BAILL. et BENTH.
Nectandra sp.div.
Ocotea rubra MEZ,
.
Ocotea sp.div.
Peltogyne sp.div.
Platonia insignis MART.
Qualea albiflora WARM.
Qualea sp.div.
Simarouba sp.div.
Symphonia globulifera L.f.
Tecoma leucoxylon MART. T.sp.div.
Tetragastris sagotianum MARSH.
Vochysia sp.div.
Vouacapoua americana AUBL.
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Houtsoortnamen

Rode kabbes
Zwarte kabbes .
Krappa .
Basralocus
.
Zwarte kabbes
.
Walaba ...
Manbarklak .
Kopie
.
Possentrie .
Locus .
Bolletrie
.
Mora .
Pisie .
Wane
.
Pisie .
Purperhart
.
Pakoelie.
Gronfoeloe .
Wassie wassie kwarie ...
Soemaroepa .
Matakki
.
Surinaams groenhart ...
Salie .
Kwarie .
Bruinhart .

29
22

32
26
22

30
23
27
35
21
20

25
34
31
34
29
28
33
33
36
31
19
24
35
22

TABEL

MECHANISCHE EN PHYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN SURINAAMS HOUT.

Naam van de
houtsoort

Gemidd.
volumegewicht

Globaal
gewicht

luchtdroog

vers
in kg/mS

Toelaatbare spanningen
voor
waterbouwkundige constructies
droogtetoestand : winddroog of nat

Duurzaamheidsklasse

E
buiging en
druk//vezel

V/

1

Hardheids •
klasse

Schokweerstandsklasse

Neiging tot :

1

langshout
winddroog
of nat

8

10

11

12

13

14

werken j
krimpen
tangentiaal tangentiaal;'

trekken
bij het
krimpen

1. Surinaams groenhart

1.10

1.300

I

275

150000

250

60

40

I

I

matig

matig

gering

Demerara groenhart

1.05

1.250

I

250

150000

200

50

20

I

II

sterk

matig

gering

..

1.10

1.300

I-II

250

150000

200

50

40

I

II

matig

matig

gering

.

0.95

1.150

I-Il

225

125000

200

50

35

I

III

genng

matig

gering

.

0.95

1.150

T

200

125000

200

50

25

II

II

matig

gering

gering

5. Zwarte Kabbes .

0.90

1.100

I-II

200

150000

200

30

30

II

III

matig

gering

gering

6. Manbarklak

1.10

1.300

II

200

125000

175

50

35

I

II

sterk

sterk

sterk

100000

150

30

30

II

IV

sterk

matig

matig

2. Bolletrie
3. Locus

4. Bruinhart

.

7. Salie

.

0,90

1.100

II-III

150

8. Mora

.

1.00

1.200

11

150

100000

125

30

25

I

II-III

sterk

matig

sterk

.

0,80

1.050

I-II

150

100000

125

30

20

II

III

sterk

gering

matig

.

0.85

1.050

II-III

150

100000

125

30

25

II

II

matig

matig

matig

0.80

1.050

II

150

100000

125

30

20

II

IV

sterk

sterk

sterk

gering

gering

9. Basralocus
10. Kopie

11. Pakoelie

.

12. Purperhart .

0.85

1.050

II-III

125

80000

125

30

25

II

II

gering of
matig

13. Rode kabbes

.

0,90

1.100

I-II

125

80000

125

30

30

II

IV

matig

matig

gering

.

0.85

1.050

I

100

80000

125

30

20

II

V

matig

gering

gering

15. Wane .

0.60

850

I-II

100

80000

100

15

15

III

IV

matig

gering

matig

80000

2) 100

15

10

III

II

sterk

sterk

sterk

15

15

III

III

sterk

gering

matig

III-IV

sterk

matig

matig

sterk

sterk

sterk

gering

matig

14. Walaba

16. Matakki

.

0.70

950

III

125

17. Krappa

.

0.65

900

III

100

80000

2) 100

0,65

900

III

100

80000

2) 100

2)

20

10

III

18. Gronfoeloe .

0.60

850

III

100

80000

2) 100

2)

20

20

III

19. Pisie

0.55

800

II-III

80

50000

100

15

10

IV

IV

matig

50000

3)

60

10

15

III

IV

sterk

2)

40

5

8

IV

IV

sterk

gering

sterk

50

10
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matig
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20. Kwarie
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0.60

850

IV

80

.

0.45

700

III

50

35000

.

0.45

700

IV-V

50

50000

21. Possentrie
22. Soemaroepa

toegevoegd ter vergelijking,

indien niet verduurzaamd, 75% van deze waarden.

“) idem, 50% van deze waarden.

3)

