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Roupala montana Aubl., oftewel Louro faia (Roupala spp.), komt niet voor op de lijst van SBB (i.e. 
Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht) voor commerciële Surinaamse houtsoorten. Niet als A-
houtsoort en niet als B-houtsoort. Ook niet als hout uit een andere categorie. In Suriname is deze 
houtsoort gewoonweg niet bekend en dat is eigenlijk vreemd, want het is een houtsoort met technisch 
zeer bruikbare fysische eigenschappen (o.a. zwaar, sterk, stijf en duurzaam) en een apart, zeer 
decoratief uiterlijk. Onderstaande foto spreekt wat dat betreft voor zich, want er is optimaal gebruik 
gemaakt van de esthetische kenmerken van deze houtsoort om een gitaar met een uniek uiterlijk te 
maken. 

 

Madeiras Brasileiras: Louro-Faia (guitarrasmadeinbrasil.blogspot.com) 

Roupala montana Aubl. is afkomstig uit de familie van de Proteaceae Juss.. Deze familie omvat in 
Suriname waarschijnlijk zes stuks boomsoorten. De andere 5 boomsoorten zijn R. nitida Rudge, R. 
sororopana Steyerm., Panopsis rubescens (Pohl) Pittier, P. sessilifolia (Rich.) Sandwith en Euplassa 
pinnata (Lam.) I.M. Johnst.. In het Amazonegebied en in Midden-Amerika komen nog meer 
boomsoorten voor uit de familie van de Proteaceae Juss., met nagenoeg allemaal het zeer 
kenmerkende uiterlijk en in de internationale handel allemaal gerangschikt onder louro faia, lacewood 
of leopardwood. 



Het interessante uiterlijk van het hout wordt voor een groot deel bepaald door de stralen. Deze zijn 
met het blote oog zeer goed zichtbaar, want ze zijn vaak een centimeter of meer hoog en circa een 
millimeter breed. Onderstaande foto’s tonen het uiterlijk van het hout voor de drie hoofdrichtingen: 
het kopse hout , het radiale vlak en het tangentiele vlak. Van afstand bezien lijkt het hout een beetje 
op eiken (Quercus spp.), dat een vergelijkbare tekening heeft. 

 

   

Foto’s Roupala montana Aubl., H. Botter, oktober 2022: 

Links het kopse hout, in het midden het radiale vlak en rechts het tangentiele vlak. De 
lichtbruingekleurde delen zijn de stralen van het hout. 

De bomen (en soms ook struiken) worden zeker geen woudreuzen, maar kunnen wel hoogtes tussen 
circa 8 en 25 meter bereiken, bij een stamdiameter van 40 tot 70 cm, waardoor commercieel gebruik 
zeker tot de mogelijkheden behoort. De takken kunnen soms laag beginnen, waardoor het meer op 
een grote struik of heester lijkt. Dit is misschien ook een reden dat het in Suriname niet commercieel 
wordt aangeboden. Men moest eens weten! 

 


