Saamaka Lio als leefgebied en
productief landschap
Lessen voor inclusieve en duurzame
landgebruiksplanning uit het Boven Suriname riviergebied

Colofon
Dit Policy Document ‘Saamaka Lio als leefgebied en productief landschap: Lessen voor inclusieve en
duurzame landgebruiksplanning uit het Boven Suriname riviergebied’, is tot stand gekomen in het land-use planning
programma van Tropenbos International (TBI) Suriname. Activiteiten binnen dit programma hebben
plaatsgevonden in samenwerking met de Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) en met de lokale
bevolking van de ressorten Boven Suriname (district Sipaliwini) en Duwata (district Brokopondo). In haar
samenwerking met traditionele gemeenschappen werken TBI Suriname en haar partners conform de TBI
‘Code of conduct for working with Indigenous and local communities’. De financiële ondersteuning kwam van
Tropenbos International, het Wereld Natuurfonds (WWF Guianas), het Technical Centre for Agricultural and
Rural Cooperation (ACP-EU CTA), en het Global Environment Facility Small Grants Program (UNDP GEF- SGP).
De informatie voor deze publicatie is het resultaat van participatief onderzoek met als hoofdonderzoeker Sara
Ramírez, PhD student Utrecht Universiteit.
De samenstellers zijn: Lisa Best, MSc., onderzoeker Landschappen en Duurzaamheid, Tropenbos International
Suriname, en Kimberley Fung-Loy, MSc. en Usha Satnarain, MSc., beiden verbonden aan het Master of Science
programme in Sustainable Management of Natural Resources aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname
(AdeKUS – SMNR).
Alle rechten zijn voorbehouden aan © 2017 De lokale bevolking aan de Saamaka Lio vanaf Pikin Pada tot
en met Botopasi en Tropenbos International Suriname.
De tekst van deze publicatie, mag niet worden gereproduceerd, overgenomen of gepubliceerd, inclusief in
de vorm van fotokopieën, microvorm, elektronisch of elektromagnetisch, zonder geschreven toestemming van
Tropenbos International Suriname en de Vereniging van Saamaka Gezagdragers.
Citering: Tropenbos International Suriname (2017). ‘Saamaka Lio als leefgebied en productief landschap:
Lessen voor inclusieve en duurzame landgebruiksplanning uit het Boven Suriname riviergebied’, Paramaribo,
Suriname. 34 pp.
Samenstellers: 		
Redactie: 		
Layout: 		
Foto’s: 			

Lisa Best, Kimberley Fung-Loy, Usha Satnarain
Lisa Best, Rudi van Kanten
Ivan Karnadi
TBI Suriname collectie

Beschikbaar via:
Tropenbos International Suriname
Postbus:		
4194 Paramaribo, Suriname
Telefoonnummer:
+597 532 001
E-mail:			tropenbossuriname@yahoo.com
Website: 		
www.tropenbos.org

1

Voorwoord
Onder productieve landschappen verstaan wij een boslandschap waar er verschillende menselijke
activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden zoals: er wonen, houtkap, verzamelen van Non-Timber Forest
Producten (NTFP’s, oftewel bosbijproducten), landbouw, jagen, vissen, mijnbouw, toerisme,
natuurbeheer, en de aanleg van infrastructuur. Belangrijk is dat deze activiteiten gecoördineerd en
duurzaam plaatsvinden waarbij de veranderingen geen grote schade aanbrengen aan de natuur.
Binnen ons Productieve landschappen en governance programma startte TBI Suriname in 2013 in
samenwerking met de Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) een particitpatief land-use
planning project in het Boven-Suriname riviergebied, een dynamisch landschap bij uitstek met grote
mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling indien dit op de juiste wijze plaatsvindt. Het project streeft
ernaar de Saamaka gemeenschap te ondersteunen in de duurzame ontwikkeling van het Boven
Suriname riviergebied door middel van gedegen landgebruiksplanning en ontwikkelingsbeleid.
Daarbij is van belang om vanuit het perspectief van de gemeenschap te beschrijven hoe zij hun
leefgebied, de Saamaka Lio, gebruiken en om een planningsintrument aan te reiken voor de lokale
gemeenschap.
Binnen het participatief land-use planningsproject was Sara Ramírez, PhD studente van de Universiteit
van Utrecht, de hoofdonderzoeker en belangrijke motivator. De eerste stap was contact leggen met
de VSG die de lokale bewoners vertegenwoordigd. Reeds in de beginfase hebben wij van het WWF
Guianas medefinanciering genoten.
De Participatieve 3-Dimensionele Kartering (P3DM) van het ACP-EU Technical Centre for Agricultural
and Rural Cooperation (CTA) was een welkome methode, waarbij men een kaart bouwt in de vorm van
een maquête bestaande uit verschillende lagen om zo het reliëf te creëren. Dit werd in 2014 voor het
eerst in Suriname toegepast en te Jaw Jaw gepresenteerd aan buitenstaanders in samenwerking met
participanten uit de dorpen Pikin Pada, Bekiokondre, Baikoetoe, Banavookondre, Duwatra, Pokigron,
Pamboko, Gingiston, Abenaston, Amakkakondre, Kaajapati, Jaw Jaw, Lespansi 1 en Lespansi 2, met
zowel financiële – als technische ondersteuning van het CTA. In 2015 werd de P3DM herhaald in een
tweede cluster van het Boven-Suriname riviergebied met participanten uit de dorpen Adawai, Gunsi,
Tjaikondre, Nieuw Aurora, Gujaba, Bendikwai, Grantatai, Pikinslee, Futunakaba, Botopasi, met
medefinanciering van het United Nations Development Programme Global Environment Facility Small
Grants Programma (GEF-SGP).
In februari 2016 werden de gedigitaliseerde kaarten gepresenteerd aan een groter publiek in
Paramaribo. De kaart stelt de gemeenschap in staat beter als voorheen uit te leggen hoe zij hun
gebied gebruiken en kan structureel verder gebruikt worden als planningsinstrument voor zichzelf en
in gesprekken met beleidsmakers. Verder kan er onderling overdracht van kennis plaatsvinden tussen
oud en jong en kan de kaart gebruikt worden in het lokaal onderwijs.
In dit policy document wordt een indruk gegeven van de informatie die de afgelopen jaren is gegenereerd en de lessen die daaruit zijn voortgevloeid. Dit is vanuit de invalshoek van landgebruiksplanning
waarbij wordt getracht de verschillende aspecten aan te halen die van belang zijn voor een goede
planning met speciale aandacht voor de lokale bewoners die reeds eeuwen in het gebied wonen.
Gebruikers van dit policy document staan vrij hun inzichten kenbaar te maken aan de samenstellers.
Wij dragen de overtuiging dat dit een bijdrage levert aan goede landgebruiksplanning, waarbij
rekening wordt gehouden met alle facetten van het productief landschap. Hierdoor kan de zo beoogde
duurzame ontwikkeling worden bereikt ten nutte van mens, natuur en de natie. De ervaringen die zijn
opgedaan door onderzoekers en door de lokale bewoners kunnen verder als voorbeeld dienen voor
gebieden elders in Suriname en in de regio.
Dr. Rudi F. van Kanten
Directeur
Tropenbos Suriname
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1

Inleiding

Suriname is voor ongeveer 93% van het landoppervlak bedekt met bos. Het bos bevat natuurlijke
hulpbronnen die van belang zijn voor de nationale economie, maar het dient ook als leefgebied voor tien
inheemse en tribale volkeren. Waar er voor woongebieden in de kustvlakte een, weliswaar gebrekkige,
wettelijke basis is voor ruimtelijke ordening en landgebruik, ontbreekt er voor het binnenland elke vorm van
duurzame landgebruiksplanning. Dit terwijl het met name het binnenland is waar men doet aan winning van
natuurlijke hulpbronnen, dat zorgt voor een grote druk op de unieke biodiversiteit die deel uitmaakt van het
Guiana Schild; één van de grootste, intacte en ongerepte, beboste gebieden ter wereld. Ook neemt de kans
op conflicten toe, omdat er bij gebrek aan ‘sound land-use planning’ onvoldoende coördinatie en afstemming
is tussen belanghebbenden, met name de lokale gemeenschap die direct van het bos afhankelijk is voor hun
levensonderhoud. Het wegblijven van erkenning van de rechten van de inheemse en tribale volkeren vormt
bovendien een obstakel voor het bewerkstelligen van een bottom-up benadering in het kader van duurzame
landgebruiksplanning.
Voor het participatief landgebruiksplanning project is als projectgebied gekozen voor het Boven Suriname
riviergebied (ressorten Duwatra, district Brokopondo en Boven Suriname, district Sipaliwini), omdat dit gezien
kan worden als een dynamisch, multifunctioneel landschap met verschillende vormen van landgebruik. De
centrale vraag in het project is steeds geweest: Hoe kunnen wij komen tot inclusieve landgebruiksplanning en
besluitvorming die (negatieve) Trade-offs minimaliseren en duurzame ontwikkeling van het gebied bevorderen?
Het Boven-Suriname riviergebied is één van de dichtstbevolkte gebieden in het binnenland en levert als
boslandschap verschillende diensten en producten, zogenoemde ecosysteemdiensten, aan de lokale Saamaka
gemeenschap . Zij maken gebruik van wat het bos hen geeft om , bijvoorbeeld gewassen te cultiveren,
bosbijproducten (niet-hout) en medicinale planten te verzamelen , om kleinschalige houtkap te plegen en
toerisme aan te bieden. Ook maken zij gebruik van het bos als hun leefgebied en voor de beleving van hun
traditionele cultuur en spirituele rituelen.
Met de verdere ontwikkeling van Suriname is het te verwachten dat ontsluitingswegen naar en in het gebied
zullen worden verbeterd of aangelegd. Deze verbeterde toegankelijkheid heeft als gevolg grotere externe
invloeden en kan gepaard gaan met commercialisatie van landgebruiksactiviteiten. Met een toenemend
aantal belangen in het Boven Suriname riviergebied en het feit dat collectieve grondrechten nog niet formeel
zijn erkend, neemt de potentie voor conflict ook toe.

Figuur 1. P3DM kaart van het projectgebied (TBI 2015. Niet alle oorspronkelijke legende items zijn weergegeven)
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Het projectgebied is vanwege de grote schaal en de aard van de projectactiviteiten opgedeeld in clusters,
waarbij het project tot stand is gekomen met behulp van participanten uit de dorpen vanaf Pikin Pada tot en
met Lespansi (cluster 1) en van Adawai tot en met Botopasi (cluster 2) Zie ook figuur 1.
Participanten hebben hun gebied in kaart gebracht middels de P3DM methode , en hebben met die
informatie als basis deelgenomen aan verschillende focusgroepen en een enquête (496 respondenten uit
respectievelijk KajaPaati en Pikinslee) om hun perspectieven te delen ten aanzien van de manier waarop zij
het gebied gebruiken, veranderingen die zij waarnemen en de mogelijke oorzaken daarvan, besluitvorming
en vertrouwen. Ook is er met hen gesproken over hoe zij de toekomst van het gebied zien in een participatief
scenario ontwikkelingsproces, waaraan ook externe actoren hebben deelgenomen. Daarbij is gebruik gemaakt
van een aangepaste versie van de Natural Capital methode[1]. De P3DM methode heeft de onderzoekers
en de lokale bevolking in staat gesteld om makkelijk met elkaar te communiceren over hoe de mensen in het
gebied omgaan met de ecosysteem diensten en – goederen en vormde de basis voor het participatief
ontwikkelen van scenarios, door middel van focusgroep discussies en enquêtes om er meer gedetailleerde
informatie daaromtrent te verzamelen.
De informatie beschreven in dit document is veelal gebaseerd op de resultaten en ervaringen uit bovengenoemde
onderzoeksactiviteiten. Het eerste deel betreft een situatie analyse van het projectgebied, gevolgd door het
tweede deel dat specifiek ingaat op uitdagingen voor landgebruiksplanning en tenslotte worden de implicaties
en aanbevelingen beschreven.
Dit policy document geeft aan de hand van de case in het Boven-Suriname riviergebied en data verzameld
in samenwerking met de gemeenschap, inzichten en handvatten voor een duurzame en inclusieve
landgebruiksplanning in gebieden in het binnenland waar inheemse of tribale volkeren leven.
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2

Saamaka Lio

Het Boven Suriname riviergebied ligt op ongeveer 315 km ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo en is
bereikbaar via de in 2010 geasfalteerde Weg naar Atjoni. Volgens de volkstelling van 2012 bedroeg de
bevolkingsgrootte van het ressort Boven Suriname 17.954 personen. De bevolking bestaat
voornamelijk uit leden van de Saamaka gemeenschap, nakomelingen van de voormalige marrons1 die hun vrijheid
verwierven. De Saamaka zijn een in stamverband levende gemeenschap die woont, werkt, maar bovenal leeft
van het gebied. De naam Saamaka lio verwijst naar hun leefgebied langs de Boven Suriname rivier.

2.1 De Saamaka gemeenschap
De Saamaka gemeenschap is opgebouwd
uit 12 lö’s, een matrilineaire familie
groepering. Elke lö is weer opgebouwd
uit verschillende families, de bëë’s. Elke
bëë bestaat uit verschillende individuele
gezinnen, de oso’s. De tot slaaf gemaakten
verlieten de plantages en trokken het bos
is, waarna zij zich uiteindelijk vestigden in
dorpen voornamelijk in het Boven Suriname
riviergebied, de Saamaka Lio (figuur 2).
Door de aanleg van het Afobaka
stuwmeer, werden in 1963-1964 een
dertigtal dorpen met ongeveer 6000
inwoners ontheemd (figuur 3).
Deze
bewoners
vestigden
zich
stroomopwaarts
en
stroomafwaarts
van het nieuwe stuwmeer in bestaande
en
nieuwe
dorpen,
vaak op
andere gebieden traditioneel niet aan
hun lö toebehorend maar met toestemming
van de lö die volgens traditie eigenaar is
van het gebied. Dit heeft gevolgen gehad
op de manier van gebruik van het land
en
haar
hulpmiddelen.
Enkele
transmigratiedorpen zijn: Kajapaati, Jaw
Jaw, en Gunsi. Jaw Jaw is ontstaan als de
nieuwe nederzetting van een deel van
de dorpelingen afkomstig van Lombé;
Figuur 2. Paden waarlangs de Saamaka de plantages verlieten, tussen
het ander deel vestigden zich te Nieuw
1685 en 1740 (aangepast uit [2])
Lombé [3].

Het woord marron betekent weggelopen slaaf. In dit document wordt verder gebruik gemaakt van ‘tribale volkeren’ om te
verwijzen naar afstammelingen van de marrons. Dit omdat er personen zijn in de gemeenschap die zich niet als zodanig identificeren
met het woord ‘marron’ vanwege de voor hen negatieve bijklank.
1
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Tegenwoordig zijn er langs de bovenloop
van de Suriname rivier ongeveer 57 dorpen.
De meeste dorpen zijn slechts met de boot
bereikbaar, behalve een tweetal dorpen dat
via de weg bereikbaar is en enkelen met een
airstrip.
De rivier is de belangrijkste ader in het
dagelijks leven en transport van de Saamaka.
Het is de plek waar men zich wast en de was
doet , alsook waar een groot deel van het
sociale leven zich afspeelt.
Over
het
algemeen
wordt
het
gebied gekenmerkt door suboptimale
gezondheidszorg en onderwijs. De jeugd in het
gebied heeft voornamelijk toegang tot het
Gewoon Lager Onderwijs (GLO) en verder tot
één muloschool te Atjoni. De laatste kan niet
altijd optimaal functioneren door bijvoorbeeld
gebrekkige stroomvoorziening , late toelevering van schoolmaterialen en matige
woonvoorzieningen voor leerkrachten. Ouders
zijn voor het secundaire en tertiaire onderwijs
genoodzaakt hun kinderen uit het gebied te
sturen naar voornamelijk Paramaribo, wat
kosten met zich meebrengt. Door gebrek aan
werkgelegenheid in het gebied keren veel
jongeren na hun opleiding te hebben afgerond
niet terug naar het gebied. Met de komst van
de Medische Zending in het gebied, zijn de
dorpsbewoners voorzien van een basis
Figuur 3. Oorspronkelijke ligging van de transmigratiedorpen medische zorg, bestaande uit onder andere
volgens P3DM participanten te Brownsweg (aangepast uit [4]) spoedeisende hulp, moeder en kindzorg,
management van niet overdraagbare
aandoeningen, tandheelkundige zorg en family planning. Echter wordt de medische zorg in verschillende
aspecten gezien als niet toereikend. In totaal zijn er drie medische posten verspreid over de hele rivier: Laduani
(bij Tjaikondre en Nieuw Aurora), Debike (bij Botopasi) en Djumu (bij Godo).

2.2 Traditioneel gezag
De gemeenschap en het Saamaka gebied worden volgens de Saamaka traditie beheerd door het traditioneel
gezag. Deze bestaat uit, aan het hoofd van de gemeenschap de Granman, ondersteund door hoofdkapiteins
(hoofd van een lö), kapiteins (hoofd van een dorp) en basja’s. Deze leden van het traditioneel gezag worden
op voordracht van de gemeenschap of basis van opvolging benoemd door de granman. Het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling erkent deze benoeming door middel van een maandelijkse vergoeding. Bij het nemen
van besluiten, is het traditie dat er krutu’s oftewel vergaderingen plaatsvinden waarbij betrokkenen op een
democratische wijze kwesties kunnen discussiëren en besluiten nemen op basis van consensus. Deze manier
van besluitvorming waarborgt een breed draagvlak en minimalisering van conflicten. Besluitvorming vindt op
verschillende niveaus plaats. Het hoogste niveau is de Gran Krutu, waar kwesties worden besproken die de hele
stam aangaan. Het volgende niveau is dat van de lö, betreffende zaken aangaande een lö. Het derde niveau
is op dorpsniveau, waar de beë’s, wonende in een dorp, besluiten nemen. Het laagste niveau gebeurt op oso
niveau, dat wil zeggen besluiten binnen één huishouden of gezin. [5].
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2.3 Traditioneel beheer en gebruik van het land
Het traditioneel gezag vervult een aantal rollen binnen het Saamaka gebied, namelijk een sociaal-culturele
rol, juridische rol, de rol van ‘landbeheerder’ en een politieke en administratieve rol. Met betrekking tot
landgebruiksplanning komt de rol als ‘landbeheerder’ aan de orde. De Saamaka kennen hun eigen traditionele
manier van landverdeling en beheer. Het gemeenschapsgebied van de Saamaka is het Boven Suriname
riviergebied en Brokopondo, waar de voorouders dorpen hebben gesticht. Bij de onderverdeling van Saamaka
grondgebied wordt er verdeeld op basis van de lö. De grond, toegewezen per lö, wordt dan door de lö onder
verdeeld tussen de verschillende bëë. De bëë wijst op haar beurt aan welke gebieden gebruikt mogen worden
door welke families. Men mag geen activiteiten ontplooien op grond van een lö, zonder toestemming. Voor het
dagelijks beheer van gebieden en vormen van landgebruik heeft de bëë een belangrijke verantwoordelijkheid
(figuur 4).

Figuur 4: Beheersverantwoordelijk per landtype volgens respondenten (TBI enquête Pikinslee 2015)

Binnen het traditioneel systeem zijn er dus traditionele regels/gewoontes met betrekking tot landgebruik.
Deze zijn nergens officieel vastgelegd en worden ook niet officieel door de overheid erkend. De traditionele
gemeenschappen erkennen deze wel en passen deze toe in hun dagelijks leven. Deze mismatch tussen het
traditioneel systeem en het officieel systeem uit zich onder andere in wetgeving die niet aansluit op traditionele
landverdeling en landgebruik en in de overwegend top-down benadering in het huidig beleid, waardoor dit in
de praktijk kan leiden tot conflicten.
De Saamaka maken gebruik van de verschillende diensten die de natuur hen biedt, om in hun levensonderhoud
te kunnen voorzien, zowel voor eigen gebruik als voor inkomstengenerering. Om aan voeding te komen wordt
er geplant, gevist en gejaagd, en onderling verruild (figuur 5). Ook maakt men gebruik van recent gevestigde
winkels, om levensmiddelen te kopen.

Figuur 5: Perceptie van respondenten over de belangrijkste voedselbronnen (TBI enquête Pikinslee 2015)
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2.4 Middelen van bestaan
De natuur dient ook als inkomstenbron voor de gemeenschap, voornamelijk in de vorm van natuurlijke oliën,
landbouwproducten, hout en toerisme (figuur 6). Uit het projectonderzoek is gebleken dat de dorpelingen
behalve de bovenstaande inkomstenbronnen, ook andere bronnen aanboren om inkomsten te genereren, zoals
werken binnen de overheidssector, in de houtsector, de gegroeide toerismesector in het gebied en daaraan
verbonden inkomstenbronnen zoals het verkopen van houtsnijwerken en pangi’s (wikkelrok) met geborduurde
vormen. Echter zijn volgens respondenten ook velen afhankelijk van Algmene Ouderdaags Voorziening (AOV)
en ondersteuning van anderen. De inkomsten hebben de bewoners onder andere nodig voor het betalen van
verschillende diensten die ook gerelateerd zijn aan de basisbehoeften zoals voeding, onderwijs,
gezondheidszorg en transport.

Figuur 6: Perceptie van respondenten over het belang van de natuur als inkomstenbron (TBI enquête Pikinslee 2015)
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Ecosysteemdiensten van het bos

Het bos biedt behalve voedsel een hele reeks ecosysteemdiensten en producten waarvan de gemeenschap in
haar traditionele levenswijze gebruik van maakt. Ecosysteemdiensten zijn al de baten die de natuur de mens
oplevert. Op basis van de percepties van de project participanten van het Boven Suriname riviergebied, is
er een weergave gemaakt van ecosysteemdiensten die voor hun levenswijze van belang zijn (tabel 1). Hieruit
blijkt duidelijk de intense relatie die de gemeenschap heeft met haar leefomgeving.
Tabel 1: Belangrijke ecosysteemproducten en diensten zoals aangegeven door project participanten (TBI, 2014-2015)

Voeding

No.
1
2
3
4

Producten

5
6
Materiaal

7
8
9
10
11
12
13

Energie

14
15

Lokale naam
Beschrijving
Njang njang goön Telen van gewassen door middel van zwerflandbouw
In het bos jagen op dieren voor voedsel en als inkomstenbron.
Matu gwamba
Fatu (u boï sondi) Olie gewonnen uit palmfruit voor het koken, of voor cosmetisch
gebruik, ceremonies/rituelen
Vis gevangen in rivieren, kreken en moerassen en gebruikt als
Fisi
voedsel en het genereren van inkomsten
Fruit geoogst in het bos als voedsel
Matu fuuta
Uwii / son di boï Kruiden en specerijen uit het bos of rondom woningen voor het
koken
Drinkwaterbronnen in kreken en rivieren
Wata u bebe
Hout nodig voor het bouwen van huizen, boten, keukenspullen,
Paw u wöoko
houtsnijwerken en het genereren van inkomsten.
Geweven palmbladeren gebruikt voor dakbedekking
Tasi
Lianen gebruikt als bindmiddel in de woningbouw
Tatai mbei wosu
Uwiï u mbei sondi Riet, wilde katoen en palmbladeren worden gebruikt voor het
maken van kleding, touw, met de hand ambachten (bv.de matapi),
keukengerei
Zand en grind voor de bouw van huizen en voor het genereren
Tjatja/Sandu
van inkomsten
Aard van de bodem gebruikt in de bouw van huizen of voor ritDoti
uelen
Type van harsen van bepaalde boom voor het maken van vuur
Kandea paw
Faja udu
Brandhout voor het koken

Cultureel & sociaal

Gezondheid 16 Desi uwii
Recreatie
17 Gaan dang/kule
wata
18 Toerist kampu
Sociale vol- 19 Lampesi
doening
20 Taku kamian
21 Fanoudu kamian
22 Goön doti

Bladeren of plantdelen met medicinale eigenschappen
Stroomversnellingen waar kinderen spelen
Toerisme, welke een bron van inkomsten vormt voor de gemeenschap
Speciale plaats in de rivier of kreek, waar vrouwen samenkomen
om vaat af te wassen, te baden en te vissen
De plek die de herinneringen aan voorouders bewaart.
Speciale plaatsen in het bos voor spirituele belevenis en behoud
van de Saamaka cultuur en tradities
Letterlijk vertaald betekent dit “(grond) aarde”, maar beschrijft
het gevoel van de verbintenis met de grond waar men leeft.

Hoewel de waarde van de cultureel-spirituele diensten niet onderschat moet worden, hebben
gemeenschapsparticipanten weliswaar meer de nadruk gelegd op de productie (voorzienende) diensten,
omdat volgens hen deze de meest belangrijke dienst is om in de basisbehoeften te kunnen voorzien.
De ecosysteemproducten zijn niet overal en ook niet altijd in dezelfde hoeveelheid te vinden, omdat deze
onderhevig zijn aan het landtype waar ze in voorkomen (tabel 2), de intensiteit van het gebruik en de mate
waarin het ecosysteem de diensten kan leveren.
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Tabel 2: Het voorkomen van ecosysteemdiensten per landtype (aangepast uit [6])
Voorzienende diensten
Land
type

Hout

Vezels

Wild

Oliën

Vis

Vers
water

Zandgroeve

Medicijnen

Inkomsten
genereren

Recreatie

Toerisme

Heilige
plaats

●

●

●

●

●

●

●

Secundair bos

●

●

●

●

●

●

●

Braakliggend
kostgrond

●

Primair
bos

●

Gewassen

Culturele en sociale diensten

●

Speciale
plaatsen

●

Grasland
Tuin
Zwamp

●

●
●

●

●
●

Zandbank
Meer

●

●

●

●

Rivier en
rivierarm

●

●

●

●

Project participanten hebben aangegeven dat de gemiddelde beschikbaarheid van enkele ecosysteem
producten is afgenomen in de afgelopen 10-30 jaar (figuur 7). Wel dient opgemerkt te worden dat elk
dorp een andere context kan hebben en niet hetzelfde ervaart. Participanten van enkele dorpen in cluster 2
ervaren bijvoorbeeld geen afname in de beschikbaarheid van drinkwater. Zij geven aan dat “er altijd wel een
kreek te vinden is in het bos om van te drinken”. Deze zijn de drie dorpen die het verst van Atjoni liggen en
waarschijnlijk minder verstorende invloeden van buitenaf, zoals commerciële houtkap, merken ten opzichte van
de andere dorpen in de studie. Dit heeft te maken met de ligging van het dorp, de verschillende activiteiten die
plaatsvinden, en de intensiteit van de activiteiten in delen van het gebied. Eén groep participanten haalde ook
aan dat de spirituele beleving van de band met het grondgebied en plekken van culturele waarde enigszins
verstoord raken, doordat de landtypen degraderen als gevolg van destructieve activiteiten in het leefgebied.

Figuur 7: De gemiddelde trends van verschillende ecosysteemdiensten, zoals ervaren door participanten (TBI, 2014-2015)
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4

Veranderingsprocessen in de Saamaka Lio

Veranderingen in de beschikbaarheid van ecosysteemproducten en -diensten kunnen een grote invloed hebben
op de traditionele leefwijze van de gemeenschap. Vanuit gemeenschapsperspectief zijn er enkele oorzaken
aangehaald voor deze veranderingen (tabel 3).
Tabel 3: Perceptie van participanten over de oorzaken van verandering in de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten
Landbouwgewassen

Oorzaken van verandering in beschikbaarheid
•
•
•

Vis

•
•

Wild vlees

•
•

Drinkwater

•
•

Hout

•
•
•
•

Gebrek aan interesse en het wegtrekken van de jeugd en capabele dorpelingen
uit het gebied
Fysieke gesteldheid van ouderen is een beperking voor het beoefen van landbouw
Afnemende bodemvruchtbaarheid door kortere braak-liggende periodes ; o.a.
omdat men ook meer plant voor inkomstengenerering
Overbevissing door modernisering vistechnieken (grote netten)
Toenemend besef van de commercialisatie van vis
Overbejaging als gevolg van de commercialisering van wild vlees
Wegtrekken van dieren door geluidsoverlast van gemoderniseerde technieken zoals tractoren en kettingzagen en algemeen de aanwezigheid van mensen
Vervuiling of niet langer drinkbaar zijn van kreekwater door nabije constructie van
huizen en het dumpen van afval.
Bedreiging/risico van vervuiling door goudwinning (m.n. in het oostelijk deel)
Toename in het aantal personen dat doet aan commerciële houtkap
Makkelijker maken van houtkap door modernere technieken (bv. De kettingzaag)
Commercialisering van houtwinning in het gebied, met name in gemeenschapsbossen in samenwerking met externe ondernemers
Bedreiging van (toekomstige) grootschalige, commerciële houtwinning

Uit enquêtes met de gemeenschap en interviews met andere belanghebbenden zijn er een aantal belangrijke
onderliggende drijfveren voor verandering in het gebied, namelijk:
1.
Ontwrichting van het leven in het binnenland door de binnenlandse oorlog (1986 – 1992)
2.
Migratie uit het gebied van met name jongere personen
3.
Toegenomen toegankelijkheid tot het gebied door weginfrastructuur
4.
Invloed van de geldeconomie en commercialisering van traditionele landgebruiksvormen
Als gevolg van de binnenlandse oorlog ongeveer 30 jaren geleden was er een bijzondere ravage in het
binnenland, inclusief voor de gemeenschap die daar leefde. Een grote groep mensen is toen weggetrokken uit
angst voor de gevaren van de oorlog. Men was over het algemeen ook bang om het bos in te trekken door
deze gevaren. Gedurende deze periode begon de afname van kennisoverdracht over traditioneel gebruik
van het bos. Bij terugkeer van de vrede begon de wederopbouw van het ‘normale’ leven en begon de
modernisering van activiteiten, hulpmiddelen en materialen.
De tweede onderliggende drijfveer is migratie uit het gebied door met name jongeren. Gebrek aan secundaire
en hogere onderwijsinstituten zorgen ervoor dat de jeugd uit het gebied wegtrekt. Met de invloed van de
geldeconomie en de aanschaf van moderne producten is het hebben van een redelijk betaalde baan steeds
belangrijker. Echter, gebrek aan voldoende werkgelegenheid zorgt ervoor dat jonge mensen hun geluk elders
zoeken en maakt het moeilijk voor jong kader om terug te keren vanuit Paramaribo.
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Met de aanleg en asfaltering van de Weg naar Atjoni is de toegankelijkheid tot het gebied aanzienlijk
verbeterd. De toegenomen toegankelijkheid vergrootte met name in de afgelopen 10 jaren aanzienlijk de
invloed van de moderne cultuur en economische ontwikkeling vanuit Paramaribo. Dit is onder andere terug te
zien in de toename van het aantal winkels en in het gebruik van winkelproducten (zoals rijst, spijsolie en zout
en suiker) als vervanging voor de arbeidsintensieve traditionele manieren voor het verkrijgen van bijvoorbeeld
oliën of gevlochten manden . Ook is de toestroom van ‘buitenstaanders’ sterk toegenomen in de vorm van
toerisme ontwikkeling, maar ook in de vorm van recreatieve vissers en jagers. Momenteel is er ook een
ontsluitingsweg die de Weg naar Atjoni verbindt met Pusugrunu in het Matawai gebied, deels door Saamaka
gebied loopt en ook reeds enkele zijwegen bevat. Als gevolg van deze weg is er ook een toename in
houtkapactiviteiten te observeren in de omgeving van de weg, welke soms vlak, ten westen, achter de dorpen
van de Saamaka Lio loopt.
Met grotere moderne invloeden heeft ook de geldeconomie haar intrede gemaakt in het gebied. Dit is te
merken aan de grootte en soorten uitgaven van de gemeenschap, maar ook aan de commercialisering van
bijvoorbeeld jacht, visserij en voornamelijk houtwinning. In het geval van toerisme kan dit ook gezien worden
als commercialisatie van de traditionele cultuur, maar dit kan juist een voordeel zijn als het gaat om het behoud
van cultuur en tradities.
In het geval van houtwinning speelt ook de introductie van wetgeving die voorbij gaat aan traditioneel
landgebruik een rol. Onder andere het uitgeven van houtkapvergunningen (HKV’s) en als voldaan wordt aan
de voorwaarden in de nieuwere vorm van gemeenschapsbosvergunningen, draagt bij aan commercialisatie,
waarbij vaak externe houtondernemers in beeld komen die afspraken maken met de kapitein en de
gemeenschap.
Gemeenschapsbossen zijn bosgebieden die bij wet zijn uitgegeven door de minister van Ruimtelijke Ordening,
Grond- en Bosbeheer, na overleg met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, aan een dorp ten behoeve
van de duurzame ontwikkeling van desbetreffende gemeenschap. Het zijn bosgebieden, die gelegen moeten
zijn in de nabijheid van gemeenschapsgronden. Het beheer van de bossen wordt uitgevoerd door een vanuit
het dorp aangewezen gemeenschapsboscommissie, die het dorp vertegenwoordigd. Indien het dorp hun
gemeenschapsbos wil ontwikkelen met derden, dient hiervoor schriftelijke toestemming te worden verkregen
van de minister van Regionale Ontwikkeling. Het doel is, als het goed beheerd wordt, de gemeenschap te
voorzien van inkomsten. Het gemeenschapsbos is volgens de Wet Bosbeheer (1992) bedoeld om de
gewoonterechten (traditionele gebruiken en gewoonten) van de gemeenschap in stand te houden zoals het
verzamelen van bosbijproducten, uitoefenen van de traditionele landbouw, en commerciële houtkap door de
gemeenschap [7].

14

5

Actoren in een multifunctioneel landschap

Historisch gezien is het Boven Suriname riviergebied op de eerste plaats de woon-en leefruimte van de
Saamaka gemeenschap; zij zijn de rechthebbenden. Door de toegenomen toegankelijkheid in het gebied is er
ook een toename van andere actoren die gezien kunnen worden als plichtdragers en dienstverleners voor het
Boven Suriname riviergebied, welke een ondersteunende rol spelen in de ontwikkeling van de gemeenschap
of een specifiek gebruiksinteresse hebben in het gebied (tabel 4). Dit is het kenmerk van een multifunctioneel
landschap.
Tabel 4: Algemeen overzicht van belanghebbenden in het Boven Suriname riviergebied (TBI, 2014-2015)
Dienstverleners en plichtdragers

Interesse in het gebied

NGO’s, zoals WWF, Tropenbos, Pater Albrinck Stichting, Nationale Vrouwen Beweging, SFOB, CI-Suriname.

Voeren projecten uit met de mensen bv. op het gebied van
gemeenschapsontwikkeling (onderwijs, lokale ondernemingen) of
duurzaam gebruik van de natuur voor levensonderhoud

Gemeenschapsorganisaties zoals Stichting Wan Mama
Pikin en Lodgehouders Boven Suriname.

St. Wan Mama Pikin zet zich middels projecten in voor
gemeenschapsontwikkeling.
De Lodgehouders Boven Suriname probeert door de verschillende lodge houders te verenigen ‘community-based’ toerisme te
bevorderen ten behoeve van duurzame ontwikkeling in het gebied.

Stichting Medische Zending

Promoot en verzorgt fysieke, mentale en sociaal welzijn van de
mensen in het binnenland op basis van primaire gezondheidsprincipes

Religieuze gemeenten/kerken zoals de EBG en RK
kerk.

Bekering van de mensen en ondersteuning aan ontwikkeling in het
gebied, met name op het gebied van onderwijs.

Overheidsministeries:
SBB als werkarm van Min. RGB
Min. HIT
Min. RO
Min. OWT
Min. NH

- Is belast met het toezicht op enkele gemeenschapsbosvergunningen
in het gebied.
- Heeft een post op Atjoni en gaat over vergunningaanvragen voor bedrijven. Zij hebben echter ook te
maken
met
wat
ondernemerschap,
inclusief
crafters.
- Heeft een aantal kantoren in het gebied; werkt nauw samen met de
B.O.’s voor het monitoren van activiteiten aangaande dorpsontwikkeling.
- Tot en met Atjoni en Pokigron wordt gerekend als woongebied;
Afdeling Transport is belast met de uitbetalingen van de bootdiensten
- Belast met levering van brandstof voor generatoren in de dorpen

Districtscommissariaat

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van Min.RO en
ondersteunen van andere actoren in het gebied, zoals de medische
zending. Ook zijn zij betrokken bij het verstrekken van vergunningen en
ondersteunen van de dorpsbesturen. Verder zijn zij belast met bottomup planning en ontwikkelingsbeleid voor het gebied (via de DR en RR).

Private sector:
Houtondernemers
Goudbedrijven

- Gaan overeenkomsten aan met beheerders van gemeenschapsbossen voor commerciële houtwinning
- In het oostelijk gedeelte van het stroomgebied vinden er goudwinningsactiviteiten plaats door zowel bedrijven als lokalen.

Volgens participanten van het onderzoek is de belangrijkste interne ‘groep’ het dorpsbestuur (kapitein en
basja’s). Naast het bestuur kunnen er ook andere groepen of organisaties zijn binnen de gemeenschap, zoals
vrouwenorganisaties, ontwikkelingsstichtingen en lokale ondernemingen. Externe actoren voor de gemeenschap
zijn de overheidsinstanties, Niet-Gouvernementele Organisaties, en particuliere ondernemers.
Met de projectparticipanten uit de verschillende dorpen zijn van al deze actoren relatie diagrammen gemaakt.
Ter illustratie is het resultaat van participanten uit Pikinslee weergegeven in figuur 8. Zij hebben tijdens het
onderzoek als interne actoren onder andere aangemerkt de oudercommissie, de lokale kunstenaars stichting
Totomboti, de sportgroep Slee Juniors en enkele ondernemersgroepen.
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Externe actoren zijn bijvoorbeeld het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen doordat deze verantwoordelijk
is voor de levering van brandstof voor de generatoren, de Medische zending, Telesur en het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling. Uit de figuur 8 is af te leiden dat de participanten met de meeste externe actoren een
matige tot slechte relatie ervaren. Redenen die zij hebben aangehaald zijn onder andere dat projecten niet
goed worden afgerond of geen voordeel hebben voor de gemeenschap, gebrekkige communicatie en
samenwerking, of suboptimale kwaliteit van diensten.
Opmerkelijk is dat deze participanten externe particuliere ondernemers in houtwinning niet ervaren als actoren
in het gebied. Dit wekt de indruk dat deze actoren in het algemeen niet bekend zijn bij de participanten, maar
mogelijk wel bij andere individuen binnen de gemeenschap of bij andere dorpen die dichterbij Atjoni liggen,
waar er vanwege de toegankelijkheid grotere kans is op commerciële houtkap.

Figuur 8: De verschillende groepen, in relatie met het dorpsbestuur volgens participanten uit het dorp Pikinslee (TBI 2016)
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6 Gevolgen voor traditioneel landgebruik
Door grotere toegankelijkheid tot het gebied, veranderingen van het traditioneel landgebruik, intensivering van
het landgebruik en toename van het aantal actoren kunnen er landgebruiksconflicten ontstaan. Deze conflicten
ontstaan wanneer er verschillende landgebruiken concurreren voor hetzelfde stuk land. Terwijl er verschillende
actoren in het veld actief zijn, wil elke actor zijn landgebruik toepassen in het gebied. De conflicten zijn
voornamelijk tussen het traditioneel - en commercieel landgebruik.

6.1 Impact van commerciële houtkap
Een landgebruiksconflict in het Boven Suriname riviergebied is het conflict tussen traditioneel landgebruik en
commerciële houtkap door voornamelijk externe bedrijven. Aangezien het noorden van het Boven-Suriname
riviergebied gelegen is in de Forestry Belt, is het rijk aan hout. Het is dus een zeer aantrekkelijk gebied voor
externe commerciële houtbedrijven. Door de activiteiten gerelateerd aan commerciële houtkap, kunnen de
bossen degraderen met als gevolg dat er minder hout beschikbaar kan zijn voor het vervaardigen van boten,
huizen en handicrafts door de lokale gemeenschap. Minder bomen betekent ook minder bosbijproducten zoals
oliën, vruchten en vezels. Een gedegradeerd bos biedt ook minder goede landbouwgronden. De bestaande
landbouwgronden kunnen ook vernietigd worden. Bosdegradatie kan ook ervoor zorgen dat wild en vis kunnen
verdwijnen uit het gebied waardoor het moeilijker wordt voor de mensen om in hun levensbehoefte te voorzien.
“Omdat er zoveel bomen worden gekapt, vluchten veel dieren dieper in het bos. Ze zijn bang voor de geluiden
van de machines die de ondernemers gebruiken om de bomen te vellen”. – dorpeling Pokigron”
Ook de waterkwaliteit van de omliggende kreken kan aangetast worden door bodemdeeltjes afkomstig van
slecht aangelegde wegen. De mensen moeten dus op zoek naar nieuwe waterbronnen, die niet altijd in de
directe omgeving beschikbaar zijn.
Er zijn tegenwoordig wel nieuwe voorschriften en richtlijnen voor duurzaam bosbeheer, waaraan een houtkap
concessionaris moet voldoen. Zo zijn bepaalde bufferzones opgenomen (zoals langs kreken en rivieren) die als
beschermd gebied worden beschouwd. Ook moet men bij de aanvraag van een concessie, een bedrijfsplan
indienen waarin vermeld moet staan de locatie en beschrijving van de dorpen die gelegen zijn binnen of in
de onmiddellijke nabijheid van het betreffende terrein, de mogelijke positieve en negatieve invloeden van
de houtexploitatie op het dorp en een strategie voor conflictoplossing. Deze richtlijnen moeten in principe de
gewoonterechten van de gemeenschap beschermen. Een probleem kan ontstaan wanneer de ondernemers de
richtlijnen omzeilen doordat zij een gebied huren in een gemeenschapsbos. Het is namelijk zo dat voor
commerciële houtkap (door de gemeenschap) in gemeenschapsbos geen concessie nodig is. Voor elke
samenwerking tussen een dorpeling en een externe actor, betreffende activiteiten in het gemeenschapsbos, zou
er toestemming verleend moeten worden door het ministerie van RO. Echter is het niet duidelijk of dit gebeurt
wanneer zo een gebied wordt verhuurd aan derden.
Commerciële houtkap op zich kan, indien dit op de juiste wijze geschiedt positieve gevolgen hebben voor een
gemeenschap. Zo kan er werkgelegenheid gecreëerd worden, kan infrastructuur aangelegd of verbeterd
worden, in gevallen waar de bevolking beter bereikbaar wil zijn. Verantwoorde commerciële houtkap door
de dorpelingen zelf is een vorm van inkomstenderving, die bevorderlijk kan zijn voor dorpsontwikkeling.

6.2 Impact van goudwinning
Een ander commercieel landgebruik is goudwinning . Het Saamaka gebied overlapt ook deels met de
Greenstone Belt, de zone waarin de goudreserves zich bevinden. Goudwinning in gemeenschapsbossen is niet
toegestaan volgens de Wet Bosbeheer. Maar aangezien het Decreet Mijnbouw boven de Wet Bosbeheer staat,
komt het voor dat gemeenschapsbossen overlappen met mijnbouwconcessies (goudconcessies) van commerciële
bedrijven . Deze voeren hun commerciële activiteiten uit binnen het gemeenschapsbos, wat kan leiden tot
degradatie en vernietiging van het bos.
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Niet alleen de commerciële bedrijven bedreigen het gebruik van het bos. Ook illegale goudwinning (door
dorpelingen zelf) binnen het gemeenschapsbos kan leiden tot een aantasting van de gemeenschapsbossen,
die noodzakelijk zijn voor de overleving van de lokale gemeenschap. Gedurende het onderzoek hebben
participanten aangegeven dat zij het westelijk deel van hun gebied dat nog niet is aangetast door
goudwinning ook zo willen houden.

6.3 Impact van infrastructuur
Traditioneel gebruikten de Saamaka geen wegen. De voornaamste manier van transport in het Boven-Suriname
riviergebied is via de rivieren en kreken. Echter is dit aan het veranderen, omdat mensen het gemak van de
wegen ervaren. Wegen ontsluiten gebieden, en vergroten de toegankelijkheid wat zowel positieve als
negatieve effecten met zich mee brengt. Door de weg naar Pusugrunu bijvoorbeeld, welke deels door het
Saamaka gebied loopt, kunnen de studenten van het Matawai-gebied makkelijker naar de mulo school op
Atjoni, omdat Pusugrunu voorheen enkel bereikbaar was per vliegtuig of een lange boottocht. De Saamaka
gemeenschap kan door de asfaltering van de Weg naar Atjoni ook voordeel halen uit een verhoogde
toeristenstroom, die het gebied nu makkelijker kan bereiken. Een weg kan dus zorgen voor ontwikkeling van een
gebied. Aan de andere kant kan de ontwikkeling op niet-duurzame manier plaatsvinden, waardoor het gebied
en de gemeenschappen er juist onder lijden.
Een van de grootste negatieve gevolgen van de aanleg van nieuwe infrastructuur is de ontbossing die ermee
gepaard gaat. Op de eerste plaats zorgt het aanleggen van een weg zelf voor ontbossing, aangezien bos
plaats moet maken voor de weg. Op de tweede plaats wordt het bos toegankelijker voor het ontplooien van
economische activiteiten door derden, waardoor er verdere degradatie van het bos kan plaatsvinden [8]. De
economische activiteiten zijn voornamelijk houtkap, recreatieve jacht en visserij en goudwinning. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de nieuw aangelegde weg van Atjoni naar Pusugrunu. Niet alleen ontbossing door
de aanleg van de weg zelf, maar ook ontbossing door houtkap langs de weg en het ontstaan van meerdere
zijwegen is waar te nemen (figuur 9). Deze weg loopt deels door het gemeenschapsbos van het dorp
Abenaston en het Matawai leefgebied . De Matawai gemeenschap heeft aangegeven hun
gemeenschapsbos te willen beschermen door te werken met een zoneringsplan om zo te streven naar een
duurzame ontwikkeling van hun gebied [9].

Figuur 9: Links: De weg van Atjoni naar Pusugrunu. Rechts: Houtkap activiteiten langs de aangelegde weg

Niet alleen ontbossing, maar ook fragmentatie van het bos is een gevolg van de aanleg van wegen. Het bos
wordt opgesplitst in kleinere fragmenten, die los van elkaar staan, waardoor het leefgebied van dieren kan
worden beperkt. Ook waterlopen kan de pas worden afgesneden.
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Een ander negatief gevolg van de weg, dat door enkele dorpelingen was aangehaald, was de verhoogde
toegankelijkheid, omdat hierdoor derden makkelijker het gebied binnen kunnen komen. Er ontstaat dan volgens
hun een verhoogde kans op diefstal en een verhoogde mate van jacht en visvangst door derden. Dit heeft als
gevolg dat er minder wild en vis overblijft voor de lokale gemeenschap.
Een ander gevolg van de verhoogde graad van connectiviteit is dat vooral de jonge generatie meer een
westerse blik op het leven krijgt. Ze trekken vaak naar het stedelijke gebied, en komen niet altijd terug. Wie
in het gebied blijft, heeft vaak ook geen interesse in de traditionele gebruiken, zoals het uitoefenen van
landbouw. Hierdoor gaat het traditionele landgebruik ook achteruit.
“Er zijn minder landbouwactiviteiten, de jeugd is niet geïnteresseerd in landbouw”. Dorpelingen Kaajapati en
Jaw Jaw
Deze verstoringen van het natuurlijk gebied kunnen ervoor zorgen dat de Saamaka gemeenschap in mindere
mate kan beschikken over hout, vezels, planten, wild, geschikte landbouwgronden en schoon drinkwater. Dit wil
dus zeggen dat hun traditionele manier van landgebruik en dus de traditionele leefwijze in gevaar komt.
“ Het bos is gedegradeerd. Er zijn minder bomen en planten in het bos. De belangrijkste oorzaak is
ontbossing; tegenwoordig kan je minder doen in het bos en de dieren zijn niet te vinden”. - dorpeling Jaw Jaw
In tegenstelling tot de traditie, zal men voor voedsel meer aangewezen zijn op de winkel in plaats van het bos. Voor
schoon drinkwater zal men waarschijnlijk moeten uitwijken naar verder gelegen, niet vervuilde waterbronnen. Deze
kunnen bijvoorbeeld in het gebied van een andere gemeenschap liggen, wat voor mogelijke conflicten kan zorgen.
Door het niet in acht nemen van de gemeenschapsgebieden bij de uitgave van vergunningen , kunnen
belangrijke bronnen van hout en andere ecosysteemdiensten voor de gemeenschap bedreigd worden.
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7

Verschillende zienswijzen

De productie en voorziening van ecosysteemdiensten waarvan men afhankelijk is, is een resultaat van zowel
een gezonde werking van het ecosysteem als van de bestuurs- en beheerssystemen. Het geheel systeem
waarbij er interactie plaatsvindt tussen het biofysische, sociale actoren (gebruikers en beheerders) en dat een
bepaalde context heeft met gerelateerde problemen, wordt ook wel een sociaal-ecologisch systeem genoemd.
In de wetenschap wordt het algemeen erkend dat historisch gezien, niet-formele instituties voor het bestuur
over ecosystemen een belangrijke rol hebben gespeeld in het onderhouden van ecologische systemen en hun
functies [10]. Dit is ook het geval waar het gaat om traditionele leefgemeenschappen zoals de Saamaka, met
traditionele regels voor toegang tot en gebruik van ecosysteemdiensten en het belang van traditionele kennis
als basis voor het beheer hiervan.
Participatieve scenario ontwikkeling kan een goed instrument zijn om landgebruiksconflicten te voorkomen en
plannings- en besluitvormingsprocessen te verbeteren in multifunctionele landschappen. Echter is het wel van
belang dat er gedegen wetgeving aanwezig is die dit proces en mogelijke uitkomsten ondersteunt. Ook dient
men stil te staan bij het feit dat dit een herhalend proces is waar, indien het als ondersteunend is bedoeld voor
formulering van beleid of plannen, er voldoende tijd voor moet worden uitgetrokken.
Een scenario is een aannemelijke beschrijving van hoe de toekomst zich over een bepaald aantal jaren kan
ontwikkelen , gebaseerd op een aantal aannames over drijfveren voor veranderingen en onderlinge
connecties [11]. Een participatief scenario ontwikkelingsproces kan gebruikt worden om onzekerheden in de
toekomst te verkennen (exploratie), om effecten van interventies te onderzoeken (interventie), om een ideale
visie te creëren en terug te werken om strategieën te ontwikkelen (visie), of om huidige ontwikkelingen en beleid
te evalueren in de toekomst (projectie).
Voor het projectgebied zijn vijf scenario’s ontwikkeld samen met de Saamaka gemeenschap van respectievelijk
cluster 1 en cluster 2, en met actoren in Paramaribo.
Met participanten van de gemeenschap is er met illustratief materiaal een gezamenlijke visie gevormd voor
de toekomst van cluster 1 en van cluster 2. Met participanten in Paramaribo zijn middels interviews en een
plenaire workshop huidige ontwikkelingen en toekomstige interesses geanalyseerd waaruit drie scenario’s zijn
voortgevloeid. Vervolgens is met beide groepen een oefening gedaan waarbij de scenario’s zijn vertaald naar
veranderingen in landtypen. Deze informatie, samen met de basis landtypen van de P3DM kaart dienden als
input voor het computermodelleren, wat heeft geresulteerd in de onderstaande kaarten (figuur 10).
Hoewel er enkele verschillen zijn tussen de scenario’s van cluster 1 en 2, komen deze grotendeels overeen.
Met de belanghebbenden zijn er 3 scenario’s ontwikkeld. Tabel 5 geeft een overzicht van de verschillende
scenario’s.
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Versnelde exploitatie
van natuurlijke
hulpbronnen

Inclusieve
ontwikkeling

Business as usual

Traditionele gemeenschapsvisie
(cluster 1+2)

Scenarios

Aspecten

Samenwerking, modernisering en diversificatie
gebaseerd op traditionele
vormen van levensonderhoud

Meer van hetzelfde (kleinschalig, conventioneel),
langzaam vertalen
Toerisme-baseerd,
duurzame ontwikkeling.
Geïntegreerde benadering.

Sterke nadruk op exploitatie van natuurlijke
hulpbronnen.

Moeite met het balanceren van modernisering en behoud van
cultuur

Samenwerking en
duurzaamheid

Individualisme boven
collectiviteit

Economische benadering

Nieuwe ontwikkelingen verwelkomt gebaseerd op traditionele waarden.

Lokale samenleving

Tabel 5: Samenvattende beschrijving van de scenario’s

Twee nieuwe wegen (links en
rechts)
Verbeterde sociale infrastructuur

Eén nieuwe weg aan de
linker oever
Verbeterde sociale infrastructuur

Pikin Pada-Duwata: geen
nieuwe wegen.
Atjoni-Lespansi:wegen
die de dorpen verbinden met de hoofdweg
Adawai - Botopasi: geen
wegen
Verbeterde sociale infrastructuur
Kleine verbetering in sociale
infrastructuur; wegaanleg.

Infrastructuur

Decentralisatie,
maar nog steeds top
down.
Een groot gemeenschapsbos

Lage prioriteit; huidige trends zetten
zich voort
Geen grondenrechten.
Clash tussen het
traditionele en het
formele systeem
Decentralisatie.
Sterke lokale en regionale instituten.

Lage prioriteit;
problemen verergeren

Hoge prioriteit;
natuur als basis voor
toerisme

Hoge prioriteit; met
speciale aandacht
voor afval beheer

Milieu-bescherming

Versterkt lokaal
bestuur. Gezamenlijke besluitvorming
Legalisatie FPIC;
Collectieve grondenrechten.

Bestuur

7.1 Veranderingen in landtypen onder verschillende scenario’s
Bij de gemeenschapsscenario’s zijn er weinig veranderingen waar te nemen. Opmerkelijk is wel een toename
in secundair bos (lichtgroen) in cluster 1 aan de linkeroever van de rivier. Dit kan een gevolg zijn van nieuwe
wegen (rood) die enkele participanten van cluster 1 wel wilden en hebben aangegeven.
Het Business as Usual scenario uit zich onder andere door degradatie van bos langs bestaande wegen
(lichtgroen) en door uitbreiding van goudwinningsactiviteiten (paars) in het oosten van het gebied.
Het tweede scenario gaat uit van duurzamere vormen van landgebruik, maar heeft wel geleid tot de aanleg
van een nieuwe weg. Hierdoor ontstaat er ook een risico op degraderende activiteiten en is er wel wat
uitbreiding van secundair bos aan de linker rivieroever. Maar verder zijn er geen grote veranderingen in
landtype.
Vanwege de nadruk op exploitatie in het derde scenario is dit direct te zien aan de uitbreiding van
goudwinningsactiviteiten en de gradatie als gevolg van houtkap, met name in de omgeving van wegen.
Beschreven veranderingen zijn ook waar te nemen in tabel 6.

Figuur 10: Veranderingen in landtypen onder de verschillende scenario’s
Tabel 6. Veranderingen in landtypen onder de verschillende scenario’s
Verandering in oppervlakte in km2
Landtype
Paw Matu/Primair bos
Kapeë Matu/Secundair bos
Via Via/Jonge vegetatie
Pu/Zwamp
Kapeë/Verlaten kostgrond
Lio/Rivier
Sandu Bangi/Zandbank
Sabana/Savanne
Meer/Stuwmeer
Masia Masia/Grasland
Gowtoe Bakoe/Goudgebied

Initiële landbedekking
2079
759
23
5
65
21
1
5
534
75
71

Scenario Cluster
1+2
-110
+104
-4
0
0
0
0
0
0
+13
-3

Scenario 1

Scenario 2

-121
+60
0
0
0
0
0
0
0
+24
+38

-50
+76
+6
0
-43
0
0
0
0
+11
0

Scenario 3
-339
+287
0
0
+16
0
0
0
0
+19
+17
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Veranderingen in landbedekking als gevolg van bepaalde vormen van landgebruik kunnen invloed hebben
op de ecosysteemdiensten waarvan men afhankelijk is. Uitbreiding van secundair bos en aanleg van nieuwe
wegen onder het gemeenschapsscenario achter de dorpen Abenaston-Jaw Jaw kunnen bijvoorbeeld een
invloed hebben op houtkap en het voorkomen van wild (figuur 11, links). Door de ontsluiting neemt de kans op
commerciële jacht en houtkap toe en bestaat er een groter risico voor fragmentatie en verstoring van het bos,
waardoor het wild kan wegtrekken.
De uitbreiding van goudwinningsactiviteiten rondom het stuwmeer onder het BAU scenario kan gevolgen hebben
voor de gebieden waar zij hun kostgrondjes aanleggen en voor de visgronden van de gemeenschap doordat
de waterkwaliteit afneemt, waardoor de gezondheid van de mens in het gedrang kan komen (figuur 11, rechts).

Figuur 11: Effecten van veranderingen in landtypen op ecosysteemdiensten in het gemeenschapsscenario (L) en het BAU scenario (R)

Ook in scenario 2, dat voor een duurzamere vorm van ontwikkeling op basis van toerisme gaat, kunnen er
bedreigingen ontstaan (figuur 12, links). Door de aanleg van de weg is het gebied toegankelijker en kunnen er
ongewenste activiteiten plaatsvinden zoals houtkap en diefstal, welke invloed hebben op gebieden waar men
afhankelijk van is voor het jagen, verzamelen van palmvruchten en hun kostgrondjes.
Onder scenario 3 (figuur 12, rechts) brengt de intensivering en uitbreiding van exploitatieve activiteiten,
gevolgen met zich mee voor o.a. de aanwezigheid van wild, de kwaliteit van drinkwater, verstoring van
kostgrondjes en gebieden waar men palmvruchten verzameld.

Figuur 12: Potentiele impact van wegen op enkele ecosysteemdiensten onder het scenario ‘inclusieve ontwikkeling’ (L) en de
gevolgen van intensieve exploitatie van natuurlijke hulpbronnen onder scenario 3 (R)

Wat duidelijk naar voren komt door deze exercitie is dat elk scenario, als het ware elke beslissing, zowel
positieve als negatieve gevolgen met zich mee kan brengen. Van belang is dan welke ontwikkelingsrichting
de meeste positieve gevolgen kan hebben en hoe negatieve gevolgen kunnen worden geminimaliseerd, door
onder ander te kijken naar het aspect van wet- en regelgeving, controle en handhaving.
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7.2 Overeenkomsten en verschillen
Tijdens een workshop waarbij participanten van zowel de gemeenschappen en belanghebbenden in
Paramaribo bij elkaar kwamen te Jaw Jaw zijn de verschillende visies naast elkaar gelegd en is er gekeken
wat de verschillen en vooral wat de overeenkomsten waren. Opvallend was de grootste overkoepelende
overeenkomst: het doel wat alle participanten aangaven na te streven, namelijk duurzame ontwikkeling van
het gebied. Echter kan dit in de praktijk onderhevig zijn aan verschillende interpretaties door verschil in
wereldbeeld en werkwijze.
De grootste verschillen qua landgebruik tussen de zienswijzen waren onder andere:
•
Het gebied één groot gemeenschapsbos toekennen dat onderling verdeeld zou moeten worden vs.
collectieve grondenrechten waarbij de nadruk ligt op bescherming van de traditionele leefwijze.
Gemeenschapsbos is namelijk nog geen grondrecht en kan afgenomen worden.
•
Uitbreiding van weginfrastructuur zuidwaarts langs de dorpen vs. een stop op verdere uitbreiding.
•
Toename van commerciële activiteiten zoals houtkap en goudwinning vs. sterke nadruk op natuurbehoud en bevordering van natuur-cultuur toerisme
Enkele opmerkingen hierbij waren dat hoewel het grootste gedeelte van de participanten van de gemeenschap
voorstander is van collectieve grondenrechten in de nabije toekomst, er enkelen waren die vanuit de huidige
situatie redeneerden en het hebben van een gemeenschapsbos zien als een manier om te vermijden dat hun
gebied aan concessionarissen voor hout of andere grondstoffen uitgegeven kan worden. Desondanks zag men
ook als risico in dat de onderlinge verdeling, in geval van één groot gemeenschapsbos, moeizaam zou kunnen
verlopen door eventuele meningsverschillen tussen de lö’s.
Verder valt ook op te merken dat de meningen over de aanleg van weginfrastructuur verschillen. Participanten
van de baataliba dorpen (Pikin Pada - Duwata) gaven aan uit hun ervaringen geen nieuwe wegen te willen,
terwijl anderen aanhaalden dat een weg voordelen met zich meebrengt voornamelijk in de droge tijd
wanneer het water laag is en transport moeilijk is. Deze discussie benadrukte het belang van goede planning
en maatregelen.
De belangrijkste overeenkomsten tijdens de discussie waren onder andere:
•
Elektrificatie van het gebied – met de nadruk op hernieuwbare vormen.
•
Verbetering van toegang tot onderwijs in het gebied; met name secundair en technisch onderwijs
•
Verbetering van de afvalproblematiek.
•
Opzetten van duurzame productieketens ten behoeve van toerisme en inkomens voor de lokale
gemeenschap.
Er waren echter wel enkele kwesties die tijdens de groepsdiscussie naar voren kwamen. Deze kwesties hadden
vooral te maken met de capaciteit van de gemeenschap om bijvoorbeeld zonnepanelen te onderhouden en afval
te verwerken, hergebruiken of recyclen en met de obstakels in het opzetten van productieketens zoals de afzet.
Het formuleren van strategieën om de visies te realiseren viel buiten de scope van de oefening, maar kan in
een vervolg project opgepakt worden aan de hand van de geformuleerde scenario’s. Een eerste stap zou dan
zijn om de overeenkomsten te prioriteren en vervolgens over te gaan tot het ontwikkelen van een stappenplan.
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8

Uitdagingen voor landgebruiksplanning

De landgebruiksveranderingen en landgebruiksconflicten hebben een impact op het traditioneel gebruik van
het land door de Saamaka. Om de impact te minimaliseren, moeten de veranderingen en conflicten beperkt
worden. Het landgebruik moet op een zodanige wijze geschieden dat de belangen van zowel de lokale
gemeenschap als de externe actoren, die in het gebied opereren, in acht worden genomen.
Zoals eerder aangegeven hebben de Saamaka hun eigen systeem van landbeheer (grond toegewezen per lö).
Plannen worden ook pas uitgevoerd na overleg met de bëë en de lö.
Hiernaast bestaat er ook een officieel overheidssysteem, waaraan het Saamaka gebied vanwege het niet
wettelijk erkennen van de rechten van de Saamaka, ook aan onderworpen is. Het overheidssysteem,
betreffende landgebruiksplanning, bestaat onder andere uit het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO)
en het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), die in beeld komt bij de uitgave van
domeingrond als Gemeenschapsbos, SBB, die houtkapconcessies verstrekt, en het Ministerie van Natuurlijke
hulpbronnen voor het verstrekken van de goudconcessies.
Binnen RO heeft het onderdirectoraat Ontwikkeling binnenland, qua planning aangaande de dorpen, de
afdeling Dorpsontwikkeling. De sectie Planning en begeleiding heeft onder andere als taken het assisteren bij
het opstellen van dorpsontwikkelingsplannen en het plannen en begeleiden van dorpsgemeenschappen bij de
ruimtelijke inrichting van het dorp. De sectie Gemeenschapsbos heeft onder andere als taken het doen van
voorstellen m.b.t. regelgeving voor het instellen van gemeenschapsbossen en het verlenen van assistentie aan
tribale gemeenschappen en overheidsinstanties bij het instellen van gemeenschapsbos.
Onder RO vallen ook de districtscommissarissen (DC’s). Deze staan aan het hoofd van een district of een deel
hiervan, en vormen een schakel tussen het traditioneel gezag en de centrale overheid. De DC’s hebben als
werkarm de bestuursdienst. De werkzaamheden van de bestuursdienst, qua planning, houden onder andere in
het onderzoeken, rapporteren en adviseren van ingekomen vergunningaanvragen en van domeinaanvragen
binnen het ressort.
Om de traditionele regels en rechten te
respecteren en alle bijkomende (externe)
interesses te harmoniseren , is een gedegen
landgebruiksplanning vereist, waarbij het
traditioneel en het overheidssysteem op elkaar
afgestemd zijn. In het verleden is dit niet altijd
gelukt, vanwege een aantal uitdagingen die
gepaard gaan met wetgeving en planning.
Uitdaging 1: traditionele gebieden
Een eerste uitdaging voor de landgebruiksplanning is het feit dat de traditionele gebieden van
de Saamaka nog niet bij wet erkend zijn. In de
Wet Bosbeheer staat er een omschrijving van
gemeenschapsgrond, namelijk “grond, waarop
in stamverband levende en wonende
boslandbewonersdorpen of nederzettingen hebben gevestigd, dan wel grond die zij in cultuur hebben of in
cultuur mogen brengen”. Echter, deze omschrijving komt niet overeen met het traditioneel grondgebied van de
gemeenschap, die de ancestrale grond afbakent per lö. De regering houdt hier, bij het toewijzen van
bijvoorbeeld gemeenschapsbossen en eventuele hout en goudconcessies, geen rekening mee, aangezien zij de
traditionele afbakening, vanwege haar top-down benadering niet kent. Uit enquêtes is gebleken dat dorpen
soms andere gronden dan is aangevraagd, toegewezen krijgen als hun gemeenschapsbos. De gronden zijn
dan soms of te ver van hun dorp gelegen of ze zijn in het grondgebied van een andere lö, wat conflicten tussen
dorpen met zich mee kan brengen.
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Uitdaging 2: Verschillen in machtspositie
De externe commerciële actoren die opereren in het gebied kunnen variëren van kleine tot grote, lokale tot
internationale bedrijven. De activiteiten van deze externe ondernemingen zijn voornamelijk houtkap en
goudwinning. Er moet toestemming verleend worden, in samenspraak met RO, indien derden een activiteit
willen uitoefenen binnen gemeenschapsbos. De DC’s moeten krutu’s houden met de gemeenschap om na
te gaan of een gemeenschap negatief beïnvloed zal worden door een activiteit. Gemeenschapsbos wekt
de indruk dat de grond toebehoort aan het dorp. Sommige dorpen vragen zelfs gemeenschapsbossen aan
om het bos te beschermen tegen degradatie en ontbossing door externe bedrijven, zoals het dorp Botopasi.
Maar uiteindelijk bepaalt de RGB Minister als een vergunning wordt verleend. Dit kan soms tegen het advies
van de DC’s gebeuren. Volgens de Wet Bosbeheer staat het nationaal belang boven het individueel belang.
Indien er door de overheid bepaald wordt dat een hout- of goudconcessie (omwille van het nationaal belang)
uitgegeven mag worden in gemeenschapsgronden, kan zo een gemeenschap niet tegen dit besluit in gaan.
Alvorens toestemming verleend wordt voor het uitvoeren van activiteiten binnen gemeenschapsgronden, vinden
onderhandelingen plaats tussen het dorp en de externe actor. De onderhandelingen geschieden niet altijd even
eerlijk. Dit, omdat er vaak een verschil bestaat tussen de ondernemingen (die ervaring, kennis, geld en macht
beschikken) en de lokale gezagsdragers, die niet altijd over voldoende kennis en macht beschikken om stand te
kunnen houden. Ook kan het voorkomen dat gemeenschappen pas in een later stadium, wanneer de vergunning
al is verleend, op de hoogte worden gebracht.
Uitdaging 3: besluitvorming
De onderhandelingen, beschreven hierboven, gebeuren vaak ook niet volgens de traditie van de Saamaka.
Zij houden krutu’s en overwegen alle opties alvorens zij besluiten nemen. Dit kan soms lang duren, waar de
externe actoren niet altijd rekening mee houden. De krutu’s worden gehouden om de gemeenschap op de
hoogte te stellen en adviezen te vragen. Echter komt het vaker voor dat het advies van de gemeenschap niet
wordt meegenomen bij besluitvorming. Als het ware heeft de gemeenschap geen ‘echte’ inspraak in te nemen
besluiten aangaande hun leefgebied.
Ter illustratie noemen wij het volgende
(zie ook figuur 13). Volgens de
gemeenschap hebben de beë en het
traditionele gezag de meeste beslissingsbevoegdheid bij het verbieden van
externe houtbedrijven om te opereren
binnen hun gebied. De overheid speelt
volgens de gemeenschap een minimale
rol. Echter, zoals eerder is aangehaald,
indien zo een bedrijf een vergunning heeft
verkregen van de regering, kan het
traditioneel gezag weinig hiertegen doen.
De Staat gaat er immers van uit dat de
grond bij wet domeingrond is, toebehorend
Figuur13: Beslissingsbevoegdheid voor het verbieden van het
aan de staat.

opereren binnen het Saamaka gebied van externe houtbedrijven per actor,
volgens de gemeenschap (TBI enquête 2015)

Uitdaging 4: wetgeving
De gemeenschap kan tegen een bedrijf met een vergunning niet veel doen, omdat de bestaande wetten de
eerste niet voldoende bescherming en mogelijkheden biedt. Met betrekking tot landgebruik binnen traditionele
gemeenschapsgebieden zijn er een aantal nationale wetten die dit onderwerp aankaarten. Een daarvan is de
Wet Bosbeheer. Deze wet stelt dat “de gewoonterechten van de in stamverband levende en wonende boslandbewoners in hun dorpen en nederzettingen en op hun kostgronden, blijven zoveel als mogelijk geëerbiedigd”.
Wanneer de gewoonterechten van de gemeenschap worden geschaad, kan de gemeenschap beroep doen bij
de President van de Republiek Suriname, waarna er een commissie wordt samengesteld om hem te adviseren.
Echter vermeldt de wet niet wat er met het uitgebrachte advies gedaan kan worden om de gewoonterechten
te beschermen. Het is voorgekomen dat de gemeenschap een klacht heeft ingediend en nooit antwoord heeft
ontvangen [12].
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Een andere wet is het Decreet Mijnbouw [13], dat aangeeft dat een concessionaris bij het aanvragen van
het recht tot exploratie een lijst moet indienen met de nabijgelegen dorpen van in stamverband wonende
gemeenschappen. Echter vermeldt dit decreet niet wat er gedaan wordt met deze informatie. Er wordt niet
vermeld in hoeverre concessionarissen rekening moeten houden met de gewoonterechten en traditionele
gebruiken van de Saamaka.
Concluderend is de bestaande wetgeving niet voldoende in staat om de levenswijze en de gewoonterechten
van de Saamaka gemeenschap te beschermen. Het is daarom gewenst dat de bestaande wetgeving wordt
aangepast zodat de bescherming van de gemeenschap gewaarborgd wordt, met mogelijkheden om in
beroep te gaan bij conflicten. Eveneens is het gewenst dat de grondenrechten worden erkend, om zo de
gemeenschap rechtszekerheid te bieden over hun gebied.
Uitdaging 5: controle
Een gedegen landgebruiksplanning kan alleen effectief geïmplementeerd worden, indien er controle wordt
uitgeoefend op de verschillende actoren die het landschap gebruiken. Een van de taken van de
bestuursopzichters van de bestuursdienst is om erop toe te zien dat bedrijven zich houden aan de
vergunningsvoorwaarden. Ook moeten zij illegale werkzaamheden binnen het gebied rapporteren en waar
nodig, optreden. De sectie Gemeenschapsbos van het Ministerie van RO heeft ook als functie het toezicht
houden op het doelmatig gebruik van de gemeenschapsbossen. Ook met betrekking tot commerciële
houtkap zijn er strenge voorschriften en richtlijnen waaraan concessionarissen moeten voldoen. De controle
wordt uitgevoerd door de boswachters van de SBB.
Echter, ondanks de voorschriften, regels en controlerende instanties blijft de daadwerkelijke controle vaak een
uitdaging. Dikwijls ontbreekt het aan middelen (materieel en manschappen) om adequate controle uit te
oefenen. Dit bemoeilijkt de landgebruiksplanning, die moet leiden tot duurzaam landgebruik.
Uitdaging 6: vertrouwen
Bovengenoemde uitdagingen 1 tot en met 5 kunnen ervoor zorgen dat de gemeenschap verminderd
vertrouwen heeft in de centrale overheid en andere actoren, die niet altijd rekening houden met de lokale
tradities. Uit het onderzoek blijkt ook dat maar 39% van de lokale bevolking de centrale overheid compleet
vertrouwt. Er rust wel meer vertrouwen in de functionarissen van het districtscommissariaat (51%). Wantrouwen
tussen de bevolking en het overheidssysteem, kan ertoe leiden dat er conflictsituaties zich voordoen,
die stagnerend werken voor de ontwikkeling van het gebied.
Ook kan gezien worden dat er niet altijd evenveel vertrouwen is in het traditioneel gezag. Dit kan zich
voordoen wanneer een kapitein bijvoorbeeld niet handelt in dorpsbelang, door bijvoorbeeld niet
transparant om te gaan met gelden uit het gemeenschapsbos of door toestemming te verlenen aan derden
om houtkap te doen in gemeenschapsbos zonder te overleggen met het dorp.

Figuur 14: Vertrouwen van de gemeenschap in verschillende bestuursinstanties
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Opmerkelijk is ook dat er een hoge mate van vertrouwen is in buitenstaanders (figuur 14). De buitenstaanders
groep is echter genuanceerder en kan bestaan uit NGO’s, stichtingen, verenigingen, bedrijven en ondernemers.
Het vertrouwen in deze individuele groepen kan verschillen en hoeft niet perse even hoog te zijn als is
aangegeven. Goede landgebruiksplanning kan alleen plaatsvinden als er vertrouwen bestaat tussen de
betrokken actoren. Hierdoor kunnen de actoren samenwerken om het gebied op een zo duurzaam mogelijk
manier tot ontwikkeling te brengen, waarbij de landgebruiksconflicten geminimaliseerd worden.
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9 Implicaties voor landgebruiksplanning in gebieden met inheemse en
tribale volkeren
De analyse van de huidige situatie en de uiteenzetting van uitdagingen in het Boven-Suriname riviergebied
bieden inzichten voor beleid omtrent landgebruiksplanning in het gebied en kan handvatten geven voor
landgebruiksplanning in gebieden waar inheemse en tribale volkeren levenover het algemeen.
Inclusieve en duurzame landgebruiksplanning moet gestoeld zijn op gedegen kennis over de structuur van het
landschap en de voorkomende vormen van landgebruik. Lokale kennis van het gebied is dus essentieel voor
het maken van goed geïnformeerde wetgeving en beleid voor inclusieve, duurzame landgebruiksplanning. Dit
benadrukt het belang van een participatief, bottom-up proces.
De Saamaka gemeenschap leeft van oudsher in het gebied en heeft een historische, maar ook een spiritueel-culturele verbintenis met het grondgebied. Door de eeuwen heen hebben zich traditionele kennis, beheerssystemen
en een besluitvormingsstructuur ontwikkeld waarbij men op een duurzame manier omgaat met zijn natuurlijke
leefomgeving en in collectief verband beslissingen neemt over hun eigen toekomst. Hierop zijn de traditionele
landgebruiksvormen dan ook gestoeld die zij toepassen vanwege hun sterke afhankelijkheid van de diensten
en producten die het bos hun levert om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud.
De bestaande wetgeving omtrent landgebruiksplanning en ontwikkelingsplanning is over het algemeen gericht
op de kustvlakte en beperkt zich tot de de Bouwwet (1956), de Stedenbouwkundige wet (1972), de Planwet
(1973) en de Wet Regionale Organen (1989), waarvan de eerste twee enkel betrekking hebben op urbane
gebieden. De wettelijke voorzieningen voor landgebruik in het algemeen zijn niet up-to-date en ontbreken in
gepaste vorm voor het binnenland.
Sectorale wetten zoals het Mijnbouw Decreet (1986) en de Wet Bosbeheer (1992) benoemen wel
in-stamverband levende gemeenschappen, maar erkennen de traditionele systemen en structuren van de
gemeenschappen niet en bieden bovendien onvoldoende bescherming van de rechten van deze
gemeenschappen. Zonder erkenning van hun traditionele systemen, structuren en bescherming van rechten,
heeft de Saamaka gemeenschap geen zekerheid over hun levensbestaan.
De erkenning van traditionele landverdeling- en gebruiksstructuren en besluitvorming is van belang om te komen
tot effectieve wetgeving en beleid die gericht zijn op gebieden in het binnenland met inheemse en tribale volkeren.
Met de jaren is het Boven Suriname riviergebied dynamischer geworden als gevolg van verbeterde
toegang door wegaanleg, grotere aanwezigheid van externe actoren in het gebied, grotere invloed van de
geldeconomie en modernisering, en daarmee gepaard gaande, commercialisering van landgebruik, in het
bijzonder houtwinning en toerisme. Deze veranderingen kunnen positieve gevolgen met zich meebrengen,
maar vormen ook bedreigingen, bij gebrek aan gepaste wetgeving, indien ze niet goed doordacht en zonder
participatie van alle groepen geschieden. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg, die aan de ene kant vervoer
makkelijker maakt, maar aan de andere kant ook tot niet welkome activiteiten, actoren en degradatie van het
gebied kan leiden.
Dit impliceert dat inspraak, participatie en gezamenlijke besluitvorming met de lokale gemeenschap van
belang zijn in landgebruiksplanning, die tot dusver voornamelijk top-down geschiedt: vanuit de centrale
(overheid) of districtsautoriteiten. Hoewel er al procedures voor inspraak zijn in het kader van ressort en districtsplanning in het algemeen, dienen deze geëvalueerd te worden op culturele gepastheid en te worden
toegespitst op landgebruik en ruimtelijke inrichting van het gebied. Verder dient er verbetering te komen met
betrekking tot effectieve participatie, waarbij uitwisseling (in tegenstelling tot aanhoren) van informatie
gestimuleerd wordt tussen verschillende groepen. Dit houdt in: systematische interactie, discussie en evaluatie
van activiteiten en interesses om te komen tot wederzijdse voordelen. Van belang hierbij is dat er wordt gewerkt
aan de vertrouwensband tussen verschillende groepen en dat er wordt gebouwd op bestaande, goede
relaties. Zoals hoe, volgens participanten, er een vrij groot vertrouwen is in de districtsfunctionarissen, wat benut
zou kunnen worden om participatie en inspraakprocedures in districtsplanning te verbeteren.
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Het ontbreken van adequate wetgeving en beleid op het gebied van landgebruiksplanning in het binnenland
vergroot het risico dat de dynamiek van verandering in gebieden zoals het Boven-Suriname riviergebied de
duurzame ontwikkeling van het gebied ondermijnt en een bedreiging vormt voor mens en natuur. Zonder
bescherming van de gemeenschap hun rechten en als gevolg van verschillen in machtspositie met externe
actoren, kunnen bedreigingen de Saamaka gemeenschap veelal in een achtergestelde positie houden. Ook
kunnen landgebruiksconflicten en conflictsituaties escaleren. Bovendien kan de ontstane situatie negatieve
gevolgen hebben voor de ecosysteemdiensten waaraan het gebied rijk is en welke ook voor Suriname als natie
van belang zijn voor duurzame ontwikkeling.
Het bovenstaande benadrukt het belang van het hebben van een gedeelde visie en van procedures voor het
maken van afwegingen en te komen tot gezamenlijke besluitvorming om duurzame ontwikkeling in het gebied te
stimuleren, waarbij de ecosysteemdiensten worden ingecalculeerd. Hiervoor is enerzijds een component nodig
van versterking van de gemeenschap om te kunnen praten met beleidsmakers, en anderzijds een component
van institutionele en technische capaciteitsversterking voor instanties die zich bezig houden met landgebruiksen ontwikkelingsplanning, waarbij gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen voor besluitvorming. Van
laatstgenoemde zijn er tal van hulpmiddelen zowel in de vorm van participatieve processen in een ‘levelled
playing field’, als in de vorm van computermodellen. Participatieve scenario ontwikkeling is één voorbeeld dat
ook bijzonder toepasselijk is in het kader van inclusieve, duurzame landgebruiksplanning.
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10 Aanbevelingen voor beleidsmakers
Op basis van de resultaten en ervaringen opgedaan in dit project worden de volgende aanbevelingen
gedaan ter bevordering van landgebruiksplanning in het Boven Suriname riviergebied. Deze kunnen ook in
het algemeen relevant zijn voor gebieden waar inheemse en tribale gemeenschappen leven.
Erkenning traditionele structuren en rechten
•
Op participatieve wijze met gemeenschappen een stappenplan ontwikkelen en uitvoeren voor de
wettelijke erkenning van traditionele structuren , gewoonterechten en collectieve grondenrechten,
waarbij zoveel mogelijk wordt gebouwd op reeds ondernomen stappen.
•
Herziening van bestaande wetgeving omtrent landgebruikssectoren zoals de Wet Bosbeheer,
het Decreet Mijnbouw, maar ook bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet om bescherming van
traditionele structuren en levenswijzen te verzekeren.
Traditionele kennis en capaciteitsversterking
•
Nagaan welke hulpmiddelen er bestaan voor het vastleggen en inzetten van lokale kennis, zoals de
P3DM methode, ten behoeve van (landgebruiks)planning.
•
Samen met de gemeenschap en relevante instanties, een raamwerk ontwerpen voor het systematisch
integreren van lokale kennis in landgebruiksplanning en ontwikkelingsplanning.
•
Samen met de gemeenschap nagaan welke kennis en gebruiken men bereid is in te zetten voor
monitoring en controle ten behoeve van gemeenschaps- en duurzame gebiedsontwikkeling.
•
Versterking van de gemeenschap qua kennis en organisatie (empowerment) om bewust te worden van
en om te kunnen gaan met veranderingsprocessen, zoals modernisering, ontsluiting (zowel fysiek als
digitaal) en geldcultuur, die veelal van buitenaf worden ingezet. Dit gelt ook voor het creëren van een
‘levelled playing field’ en het bevorderen van ownership in duurzame gebiedsontwikkeling.
•
Capaciteitsanalyse van relevante instanties en bestaande processen voor beleidsformulering om
na te gaan wat de noden zijn om behoud van ecosysteemdiensten in te calculeren.
•
Milieuwetgeving van de grond krijgen om duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten te waarborgen.
Participatie en gezamenlijke besluitvorming
•
Nagaan wat de capaciteitsnoden zijn op gemeenschaps-, districts- en overheidsniveau omtrent het
ontwerpen en inzetten van participatieve hulpmiddelen ten behoeve van planning en geïnformeerde
besluitvorming.
•
Herzien van bestaande plannings- en besluitvormingsprocedures om beter aan te sluiten op 		
traditionele systemen, ter bevordering van effectieve participatie, informatie uitwisseling en
gezamenlijke besluitvorming.
•
Herzien van bestaande planningsprocedures om op systematische wijze de visie van de gemeenschap
en te integreren in de ontwikkeling van hun gebied.
•
Uitwerken van een stappenplan om voor het volgende districtplan een procedure in te zetten waarbij
een gedeelde gebiedsvisie wordt geformuleerd en gedragen door de gemeenschap en mogelijke
andere relevante groepen.
•
In samenwerking met verschillende groepen een procedure ontwerpen voor het doen van beklag en
voor het oplossen van conflicten.
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