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Met in het achterhoofd de realisatie van duurzame bosbouw en de 
implementatie van het Sustainable Forestry Information System 
Suriname (SFISS) zijn enkele activiteiten uitgevoerd door de Stichting 
voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in de afgelopen twee maanden. 

Daarbij zijn bosinventarisatietrainingen gehouden voor de dorpen
Pokigron en Pierre Kondre Kumbasi. En verder zijn er houtmeet
trainingen en een informatiesessie gehouden voor belanghebbenden
binnen de bosbouwsector. 

Bosinventarisatie training voor Pokigron en
Pierre Kondre Kumbasi
Van 8 - 12 april 2019 zijn twintig vertegenwoordigers van Pokigron 
en Pierre Kondre Kumbasi getraind in bosinventarisatievaardigheden 
en -technieken bij de Stichting Jan Starke Opleidings- en 
Ontspanningscentrum (JSOOC) te Zanderij. De deelnemers kregen 
naast de theorie ook praktijklessen. Ze zijn daarbij het bos ingegaan 
om veldopdrachten zoals het prikken van GPS punten, het trekken
van kapvaklijnen en het inventariseren en opmeten van bomen, 
uit te voeren. 

De trainingen zijn verzorgd door het directoraat Bosbeheer en het
directoraat Onderzoek en Ontwikkeling van de SBB. Dit pilotproject,
gefinancierd door de Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO), is bedoeld om lokale gemeenschappen te
versterken bij het beheer van gemeenschapsbossen en het waar-
borgen van duurzame bosproductie. 

Bosinventarisatie training te JSOOC 
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Implementatie Sustainable Forestry 
Information System Suriname (SFISS)
Door: Afdeling Communicatie en Afdeling Onderzoek & 
Ontwikkeling van SBB

Verdere voortgang in de ontwikkeling van Suriname’s Safeguards Information System voor REDD+

Sinds de National Roadmap Workshop heeft plaatsgevonden in maart
(zie bijdrage in de nieuwsbrief van april 2019), is er belangrijke vooruit-
gang geboekt in de ontwikkeling van Suriname’s Safeguard Information
System (SIS) voor REDD+:

● Er is een concept-interpretatie van de UNFCCC Cancun safeguards
in de context van Suriname ontwikkeld. Ook zijn de doelstellingen 
en functies van de SIS ontwikkeld. Dit is gedaan aan de hand van de
input die van de belanghebbenden is verzameld tijdens de Roadmap- 
workshop;

● Er is een grondige analyse gedaan van het bestaand beleid, 

de wetten en voorschriften (PRLs) in relatie tot de safeguards. Deze 
analyse is gedaan om inzichten te verkrijgen in de mogelijkheden van
bestaande PRLs om bij te dragen aan de naleving van de safeguards. 

● Er is een nationale SIS-klankbordgroep opgericht, bestaande uit een 
kleine groep deskundigen. Deze groep heeft specifieke kennis over
bestaande informatie gerelateerd aan aspecten die belangrijk zijn onder
de safeguards (bijvoorbeeld gendergelijkheid, ITP-rechten, milieu- en
sociale impact assessments). Deze groep wordt op een gerichte manier
geraadpleegd, bijv. om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie die al
bestaat in Suriname of regelmatig wordt verzameld, wordt beoordeeld en
meegenomen in de ontwikkeling van Suriname’s SIS;

● Vijf ITP-gemeenschappen zijn op lokaal niveau geraadpleegd om 
te begrijpen wat zij beschouwen als belangrijke aspecten onder 
elke safeguard. De overige vijf zullen in de komende maanden worden 
geraadpleegd. De informatie zal worden gebruikt om de interpretatie 
van de safeguards verder te verfijnen en om geschikte indicatoren en 
informatiebronnen te identificeren.

● In juni 2019 namen technische experts en lokale partners van het 
consultancy bedrijf AAE en het consortium deel aan de tweede 
bijeenkomst van de SIS-klankbordgroep in Paramaribo. Hierin werden
informatie en mogelijke indicatoren die opgenomen kunnen worden
in de SIS besproken. Het adviesteam zal de opgedane informatie nu 
gebruiken in de voortdurende ontwikkeling van de SIS. De volgende 
belangrijke stappen zijn onder meer het ontwikkelen van het SIS-
portaal, het verfijnen van indicatoren en informatiebronnen en de
voorbereiding van een SIS-training en awareness sessie, die naar 
verwachting in oktober 2019 zal plaatsvinden.

Houtmeet training 
De SBB heeft onlangs een handleiding uitgebracht met de 
richtlijnen voor het meten van rondhout. Daaruit vloeide voort 
dat er houtmeet trainingen werden verzorgd aan de belang-
hebbenden binnen de bosbouwsector. Tijdens deze trainingen
kregen de deelnemers in de praktijk te zien hoe rondhout op
een correcte manier gemeten moet worden. Het doel van deze
trainingen is het voorkomen van misverstanden bij het meten van
rondhout. De trainingen werden verzorgd op de houtlanding van
Dennebos Suriname N.V. aan de Martin Luther Kingweg. 
De houtmeet training is drie keer verzorgd, namelijk op 14, 21 en
28 mei 2019 steeds van 8 tot 10 uur ‘s morgens. Indien er vraag
is vanuit de bosbouwsector kan deze training wederom verzorgd
worden. 

Na deze pilot zal de SBB overgaan tot het uitbreiden van het project 
naar meerdere dorp gemeenschappen.
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REDD+ Awareness zangcontest 
in Nieuw-Aurora
Door: Nancy Pierau- Riedewald (Communication Officer)

Interne SFISS training 
Met ingang van woensdag 15 mei 2019 worden eens per week
interne refreshment trainingen Wet Bosbeheer, het correct 
meten van rondhout en refreshment GPS training verzorgd aan
de medewerkers van de SBB. Deze trainingen, die bestaan uit een
theoretisch en praktisch gedeelte, worden verzorgd door interne
trainers.

SBB informeert houtsector over ‘geplande’ houtkap 
SBB heeft op 29 mei 2019 een sessie gehouden voor belang-
hebbenden om hen beter te informeren over hoe aan ‘geplande’ 
houtkap gedaan moet worden. De SBB is daarom overgegaan tot het 
stopzetten van extensieve houtkap, ook wel ‘ongeplande’ houtkap 
genoemd. Deze manier van houtkap legt een enorme druk op het 
bos en richt veel schade aan. Om duurzaam bosbeheer te bewerk-
stelligen is het van belang dat het vellen oftewel het 
oogsten van bomen op een geplande manier plaatsvindt.

Ongeveer 130 vertegenwoordigers van de houtsector hebben
gehoor gegeven aan de uitnodiging van de SBB voor het bijwonen
van de informatiesessie. De SBB heeft verschillende presentaties
verzorgd, waaronder de richtlijnen voor ‘geplande’ houtkap. Aan het
eind van de presentaties hadden de aanwezigen de gelegenheid
vragen te stellen die beantwoord werden door een panel bestaande
uit directieleden van de SBB.

Creatieve en cultuur sensitieve activiteiten zijn effectieve manieren
om op ontspannen wijze de REDD+ boodschap en doelstellingen
over te brengen. Het REDD+ Assistenten Collectief (RAC) heeft
binnen het REDD+ programma dan ook de ruimte om recreatieve
bewustwordingsactiviteiten te ontplooien binnen het eigen werk-
gebied.

Kapitein Steven Petrusi, die lid is van de RAC in het Boven-
Suriname gebied, heeft op 1 juni 2019 een REDD+ zangwedstrijd
georganiseerd in het dorp Nieuw-Aurora.  Met dit evenement heeft
kapitein Petrusi geprobeerd om op een recreatieve en cultuur
sensitieve wijze de boodschap van REDD+ over te brengen aan de 
gemeenschap. Bewoners van de dorpen Kaja Paati, Jaw Jaw, 
Lespansie, Adaawai, Gunzi, Tjaikonde, Nieuw-Aurora en Gujaba
hebben hieraan deelgenomen.

Acht zanggroepen uit de bovengenoemde dorpen hebben 
deelgenomen aan deze activiteit. De groepen, elk bestaande 
uit tien tot vijftien leden, hebben in verschillende cultureel gepaste
zangvormen de REDD+ boodschap bezongen. Ter voorbereiding
heeft elke groep informatie ontvangen over het REDD+ programma
in het Sranan Tongo.

Op de dag van het contest togen de zangroepen en hun supporters 
in mooie culturele kleding per boot vanuit hun dorp naar Nieuw - 
Aurora, waar onder muzikale begeleiding dit prachtig zangcontest 
plaatsvond.

De jury die de drie winnende groepen moest uitkiezen op basis van
vooraf bepaalde criteria, had geen eenvoudige taak. Uiteindelijk 
sleepten de zangroepen uit Kaja Paati, Gujaba en Nieuw-Aurora, 
respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats in de wacht. 
Kapitein Petrusi ziet terug op een geslaagd REDD+ zangcontest.

Meten van de diameter van rondhout op de houtlanding

Een belangrijk onderdeel van het Global Climate Change Alliance
(GCCA)+ project is een mangrove-inventaris waarbij informatie over
twaalf opnamepunten verspreid over de hele kustzone wordt opgemeten
en opgeslagen. Van tien van deze punten is dat al sinds Januari 2019
voltooid. Bij de opmeting en gegevensopslag worden informatie omtrent
de boomafmetingen, de voorkomende fauna en flora en bodemkoolstof
voorraden opgenomen. De tien opnamepunten bevonden zich in 
Nickerie (twee locaties), Coronie (vier locaties), Commewijne (een locatie
en Saramacca (een locatie). De resterende twee opnamelocaties, gelegen
nabij Galibi en Oost-Saramacca, zullen in de periode juni- juli worden
afgewerkt.

Sinds juni 2018 is de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB),
in nauwe samenwerking met het Centrum voor Landbouwkundig
Onderzoek in Suriname (CELOS), bezig geweest met de uitwerking
van een Mangrove Biodiversiteit Monitoringsysteem als onderdeel van
het GCCA+ project. Dit project is medegefinancierd door het REDD+
programma. 

Update: Global Climate Change Alliance 
(GCCA)+ mangrove inventaris project:
Door: Afdeling Communicatie en Afdeling Onderzoek 
& Ontwikkeling SBB

Het beeld vanuit het basiskamp (Bron: Stephen Playfair)

Veldinventarisatie 2019
Voor verblijf gedurende het veldwerk wordt hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van locaties nabij het werkgebied. Maar als de reistijd langer is
dan een uur, wordt een veld kamp nabij de werklocatie opgezet. 
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Actuele en historische toestand mangroves
Via een Remote Sensing analyse van Sentinel 2 satellietbeelden, 
die gratis te verkrijgen zijn via het European Space Agency 
Copernicus-programma, wordt het actuele mangrove-oppervlak in
kaart gebracht en gemonitord. 

Voor het jaar 2017 bedroeg het totale mangrove-oppervlak
ongeveer 80.300 ha. Hiervan bevindt het grootste gedeelte zich
in Saramacca, gevolgd door Commewijne, Nickerie en Coronie.
De districten Paramaribo en Wanica, met elk een relatief kleinere
kuststrook dan de overige districten, sluiten het rijtje af. De 
mangrovekaart voor 2017 is terug te vinden via het geoportaal
www.gonini.org. 

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de bosstructuur van de
opnamelocaties wordt er ook een drone ingezet. Die maakt een scan
van het kronen dak, waarbij de verschillende mangrovesoorten van
elkaar onderscheiden kunnen worden.

Cijfers onder voorbehoud tot publicatie eindrapport (augustus 2019).
Mogelijke wijzigingen door aangepaste methodiek zijn mogelijk.

Bij een analyse van Landsat 1 satellietbeelden, die teruggaan tot 
het jaar 1976, worden historische veranderingen in het mangrove-
oppervlak in kaart gebracht. Mangrovebossen kennen immers 
dynamische cycli van ongeveer 33 jaar, gerelateerd aan de aanwas
en afkalving van modderbanken.  

Historische analyse tussen het jaar 2000 en 2018 t.h.v Weg naar 
Zee, Wanica en Saramacca. 

Ontdekking van een oude sluis nabij Alliance, Commewijne (Bron: Jasper Feyen)

Kinderen behoren tot de Major Group Collectief - Kinderen en 
Jeugd - in het REDD+ programma. Het is daarom belangrijk dat
deze groep steeds geïnformeerd wordt over het belang van bossen
voor mensen en dieren en de rol die bossen spelen bij het 
tegengaan van klimaatverandering. 

In het kader van Wereld Milieu Dag op 5 juni, hebben leerlingen
van de eerste klassen van de L.C. Sitalsingh Mulo-school een
bezoek gebracht aan het Bigi Pan Beheersgebied op 7 juni. De
groep bestond uit dertig leerlingen en vier begeleiders. De 
bedoeling van het bezoek was om deze jongeren het belang van het
Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied te laten zien. Daarbij kwamen
onderwerpen als klimaatverandering, de rol die bossen spelen bij
klimaatsverandering, het monitoren van onze bossen en de link
met het REDD+ programma aan de orde.

REDD+ activiteit in verband 
met Wereld Milieu Dag
Bezoek aan het Bigi Pan Bijzonder Beheersgebied 
Door: Carmen Elliott-Banai (Community Liaison Officer)

Mevr. Astrid Moor van ’s Lands Bosbeheer, Sectie Educatie
Nickerie, heeft de leerlingen verteld over het Bigi Pan Bijzonder
Beheersgebied. Ze vertelde dat dit natuurgebied 68.000 ha groot
is, aan de westkust van Suriname ligt en hoe belangrijk het is. 
Dit beheersgebied wordt gevormd door kreken, mangrove soorten,
natte en droge moerassen en het is ook een rijke voedselbron voor
een groot aantal vogelsoorten (± 120 soorten) die vanuit het koude
noorden hier komen overwinteren. Een van de meest bekende
vogels uit het gebied is de Rode Ibis. 

Haar collega Mevr. Esther Stroom, vertelde meer over de dieren en
vogelsoorten die voorkomen in het gebied. Ze drukte de leerlingen
op het hart om vlees noch eieren van de Rode Ibis te eten, omdat
dit bij wet verboden is. Indien de politie iemand betrapt op 
stroperij kan die gestraft worden met een hoge geldboete en die
persoon kan zelfs in de gevangenis belanden als de geldboete niet
betaald wordt. Mevr. Esther Stroom vertelde ook dat de leerlingen
deze informatie moeten doorgeven aan hun medeleerlingen,  
ouders en andere vrienden en kennissen.



Na de informatiesessies van Mevr. Astrid Moor en Mevr. Esther
Stroom, zijn de leerlingen in de Bigi Pan gaan varen, om vogels
te spotten en andere dieren te zien. Ze waren erg enthousiast
toen zij de flamingo’s zagen. Een deel ging zelfs het water, dat op
kniehoogte was, in. Ze hebben even rond gelopen en genoten van
het water.

Na gevaren te hebben en wat water gedronken te hebben heeft
de REDD+ Community Liaison Officer Carmen Elliott het gehad
over klimaatverandering. Ze gebruikte tekeningen als 
aanschouwelijk materiaal om klimaatverandering en de rol van
bossen bij het tegengaan daarvan uit te leggen. Verder vertelde
ze over het REDD+ programma en de link daarvan met klimaat
verandering. Ze liet vijf leerlingen naar voren komen en elk van ze
hield een bordje met een van de letters van de afkorting REDD+
vast. Door de bordjes legde ze de betekenis van elke letter uit. 

Na haar presentatie volgde dhr. Mark Djojokromo van de
Forest Covering Monitoring Unit van de Stichting Bosbeheer en 
Bostoezicht (SBB). Hij vertelde over zijn werkzaamheden bij het 
monitoren van bossen en waarom het belangrijk is om bossen te
monitoren. Hij ging ook kort in op wat ontbossing en 
bosdegrdatie zijn. Voor de leerlingen is het een leerrijk en leuk
veldbezoek geweest naar het prachtige Bigi Pan Bijzonder 
Beheersgebied!
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REDD+ op de Agro - 
Made in Suriname beurs
Door: Nancy Pierau- Riedewald (Communication Officer)

Op uitnodiging van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en
Visserij (LVV) heeft het Suriname REDD+ team deelgenomen aan 
de beurs 2019. De beurs werd gehouden van 1 - 4 mei, in het
gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

Het werd georganiseerd door het ministerie van LVV in samen-
werking met de KKF. Het doel van de beurs was om Public Private
Partnership tot uiting te brengen. Het thema daarbij was: 
‘Agro-ondernemerschap, de economische kracht van Suriname’.

Een van de attracties in de stand van het team van REDD+  was
een quiz waarin een vijftal vragen werd gesteld aan de bezoekers. 
De quiz was bedoeld om de mensen aan te moedigen de 
informatie zelf te zoeken, om zodoende hun kennis over het
REDD+ programma te vergroten. Door de informatie gegeven in de
stand goed tot zich te nemen konden de bezoekers de vragen 
gemakkelijk beantwoorden. In totaal hebben 213 mensen
meegedaan aan de quiz. Ze zijn allen voorzien van leuke REDD+
promo-items.

REDD+ radio programma’s 
in tribale talen
Effectieve communicatie is belangrijk om het bewustzijn, de
participatie en betrokkenheid van de lokale gemeenschappen bij
het REDD+ proces en de activiteiten die daaruit voortvloeien,
te vergroten. De REDD+ Project Management Unit (PMU) heeft
daarom een reeks audioproducties, in voornamelijk lokale
stamtalen, geproduceerd en via radiostations in het binnenland en 
in Paramaribo uitgezonden.

Er is een serie van zes audioproducties in zes tribale talen -
Aukaans, Saramaccaans, Trio, Arowaks, Karaïbs en Wajana - en-
het Sranan Tongo ontwikkeld en uitgezonden in de periode 6 mei
tot 13 juni 2019. De programma’s waren te beluisteren via Radio
Apintie, Radio Koyeba, SRS, Radio Boskopu, Radio Maife ( Boven
Suriname), B.O.B Radio (Marowijne), Radio Thijs (Boven-
Suriname) en Radio Paakati (Tapanahoni),

De zes onderwerpen die tijdens de programma’s belicht werden, zijn: 
- Bos en klimaatverandering
- Wat is REDD+
- Oorzaken van ontbossing en bosdegradatie
- De Nationale REDD+ strategie
- Nationale Monitoring systemen
- Emissieniveaus voor bosreferenties

Voor het ontwikkelen van de programma’s en de coördinatie van
de uitzendingen was de consultant Carlo Velantie van Stichting
ATOLI verantwoordelijk. Samen met de tribale taaldeskundigen
heeft hij voor de vertaling gezorgd. De REDD+ Assistenten Mw.
Josien Aloema, Dhr. Arnold Aroepa en Dhr. Johan Neni hebben
ook hun bijdrage geleverd aan het realiseren van de programma’s.


