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Voorwoord 
 

Tropenbos International Suriname (TBI) heeft in 2008 bijgedragen aan de United 
Nations Forum on Forests (UNFF) Country Led Initiative in Paramaribo, september 
2008, middels het organiseren van een voorbereidende workshop voor 
nationale actoren en middels de coördinatie van de Suriname Country Case Study 
toegespitst op Financieringsmechanismen voor Duurzaam Bosbeheer. TBI stelt 
zich tot doel in samenwerking met haar partners kennis ter beschikking te 
stellen van beleidsmakers en alle actoren binnen de sector bos voor het nemen 
van goed onderbouwde beslissingen. 

In augustus 2009 is het TBI project Baseline inventory above ground carbon stocks 
in different forest types opgestart met als partners: het Centrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), de stichting Bosbeheer en 
Bostoezicht (SBB) en Alterra-WUR. De participatie van de laatste is mede in het 
kader van het samenwerkingsverband tussen de ministeries van Ruimtelijke 
Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) van Suriname, en Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) van Nederland. 

Het project beoogt een eerste aanzet te geven in het komen tot een nationale 
koolstofbalans. Onder andere zijn vertegenwoordigers van sleutel organisaties 
getraind in het gebruik van het CO2 FIX model. Dit model is in het project 
getoetst met bestaande data van het CELOS en de SBB, evenals aanvullende 
metingen in de CELOS plots te Mapane en Kabo. 

De eerste project resultaten werden gepresenteerd in de lezing Towards a 
carbon balance of forests in Suriname: first results and recommendations for future 
monitoring waarvan er in dit rapport verslag wordt gedaan. Ter afronding van 
het project wordt er ook een wetenschappelijke publicatie uitgebracht. 

TBI en haar partners hopen een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan de 
Surinaamse bossen agenda indachtig het feit dat alles erop wijst dat het thema 
bos in belangrijkheid toeneemt en het land zal werken aan een bossen 
monitoring systeem met als onderdeel een koolstofbalans. 

 

Dr. Rudi F. van Kanten 

Programme Director 

Tropenbos International Suriname 
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English summary 
 

At the seminar ‘Towards a carbon balance of forests in Suriname’ Eric Arets, tropical 
forest ecologist at Alterra-Wageningen UR, presented first project results and 
recommendations for future monitoring. 

 

In recognition of the relatively large contribution of tropical deforestation and 
forest degradation to global emissions of greenhouse gasses it was agreed, 
during the Conference of the Parties (COP) of the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bali in 2008, to establish a financing 
mechanism that will stimulate tropical countries to reduce deforestation and 
forest degradation (REDD). Since then worldwide initiatives have been 
developed for the implementation of this mechanism. At the moment, however, 
developing countries without emission reduction targets (Non-annex 1 
countries) have no strict emission monitoring and reporting obligations.   

Currently non-annex 1 countries can use the default (tier 1) method to calculate 
and report emissions. This basic principle focuses on the change in carbon in the 
forest which is equal to the change in landmass multiplied by an emission factor. 
These are determined for all land-use categories and changes therein as 
mentioned in the IPCC Good Practice Guidance. When the new REDD financing 
mechanism is put in place, and there is a financial compensation for reduction in 
emissions from deforestation, the basic tier 1 monitoring and reporting will no 
longer be sufficient. There are no definitive methods and procedures developed 
as yet to monitor and report such emissions from developing countries.  
However, based on the various IPCC good practice guidance principles for land-
use, land-use change and forestry (LULUCF) some temporary guidelines have 
become available to assess carbon emissions based on national high resolution 
data. 

Suriname is a low deforestation country. In a land-use conversion matrix 
presumably most of its forest could be categorized under ‘Forest remaining 
forest’. Yet in some of these forests, human activities like selective logging take 
place, which can strongly affect the carbon balance. In forests on mineral soils 
the main biomass and carbon pools are in the aboveground tree parts, while in 
peat soils the organic matter in the soil also largely contributes to the carbon 
pool. To move to a higher tier in estimating the carbon stored in Suriname’s 
forests it is important to use country specific information on wood volume, 
specific gravity and allometry of trees. This should be done for all major forest- 
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and soil types that either represent a large carbon pool or forests that are 
subject to changes or human activities.  

Currently in Suriname a number of valuable sources for this type of data are 
already available. The most important sources are the long-term data sets of the 
experimental plots that were established in the 70’s and 80’s as part of studies 
on the CELOS management system. In these plots not only tree growth rates 
have been assessed through long-term repeated measurements of tree 
diameter, but also detailed information on tree allometry, belowground biomass 
and soil characteristics are available. The data from these plots can be used to 
determine dynamic changes in forest carbon and to assess the impact of 
selective logging. The plots will be used to parameterize the CO2-fix carbon 
accounting model to assess long-term impact of selective logging on carbon 
dynamics. 

Because of the limited geographic focus of the experimental plots, these results 
can not be extrapolated to the rest of Suriname.  Additional to these plots with 
detailed measurements also a number of other research plots focusing on 
biodiversity assessments or from forest inventories are available. These plots can 
be used to get more insight in the spatial heterogeneity of forest biomass and 
carbon because usually only diameters of larger trees are measured. 
Furthermore since detailed information on tree allometry (and thus biomass) 
and soil is lacking, these plots only can be used for an initial assessment of 
carbon stored in Suriname’s forest. For future REDD reporting more detailed 
information from a larger network of measurement plots across Suriname will be 
needed.  

A large number of methodologies for plot design are available. For example the 
0.5 or 1.0 ha permanent sampling plots (PSPs) as used within the RAINFOR 
programme (standardized methodology applied across South America - suitable 
for assessment of carbon dynamics, but relatively labour intensive), the 
methodology using relatively small circular plots applied by Alder and Van Kuijk 
in Guyana (relatively quick method, locally a larger geographic spread, large 
edge effects makes it less suitable for monitoring carbon dynamics), and linear 
plot transects (captures relatively more emergent trees, which is important for 
calibration of Radar remote sensing. Large edge effects make it less suitable for 
monitoring carbon dynamics). As indicated each of these sampling designs has 
its advantages and disadvantages. Selection of the methodology depends on 
desired application and incorporation in regional PSP networks and on available 
man power and finances.    
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Various remote sensing and direct observation techniques may be used for the 
determination of changes in the land biomass, among which: LANDSAT, RADAR 
appear to be most suitable for tropical forests. In addition to information from 
plots, direct measurements of carbon exchange between vegetation and 
atmosphere through measurement of CO2 flux exchanges gives direct 
information on temporal variation in carbon fluxes. This method using flux 
towers can further facilitate improvement of carbon assessments, especially in 
forests on peat soils, where soil is an important carbon pool which is difficult to 
measure. Additionally to the temporal information from flux towers variation in 
space can be assessed using a flux aircraft. 

Use of these advanced techniques in combination with measurements of the 
plots for CO2 monitoring will increase the reliability of the CO2 estimates, which 
is an important aspect in reporting within a financing mechanism. In general the 
more reliable the estimates the more will be paid per ton CO2. Also participation 
in international measuring programmes and networking may lead to better 
insight in the CO2 situation of the Suriname forests and lead to a better position 
of the country at international negotiations. 
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1 Inleiding 
 

Op 17 november 2009 verzorgde dhr. Eric Arets verbonden aan Alterra, 
onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een lezing over de 
koolstofbalans voor bossen in Suriname. De lezing verschafte inzichten over de 
biomassa en koolstof in het bos en met name de bostypen in Suriname. Er is 
tevens ingegaan op de volgende onderwerpen: 

• De Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Good Practice 
Guidance; 

• De status van het REDD+ mechanisme; 

• De beschikbaarheid en de bruikbaarheid van data van de  

o CELOS plots te Mapane en Kabo; 

o Plots uit onderzoek van Banki en Ter Steege; 

o Data van de FAO; 

o Data van SBB; 

• De remote sensing en gerelateerde methodologiën;  

• De kosten. 

 

Tot slot zijn er aanbevelingen gedaan over de mogelijkheden voor Suriname om 
een bijdrage te leveren binnen een mondiaal netwerk van koolstof monitoring. 
Dit verslag geeft een weergave van de inleiding en de vragenronde. 

 

1.1 Welkomstwoord van Dr. Rudi van Kanten - 
Programme Director Tropenbos International 
Suriname 

 

In zijn welkomstwoord bracht dhr. Van Kanten 
onder de aandacht van de aanwezigen dat 
Tropenbos International Suriname (TBI) een 
wetenschappelijke organisatie is met als doel 
kennis en informatie ter beschikking te stellen 
aan beleidsmakers en alle actoren binnen de 
sector bos. Hij gaf aan dat in de nationale bossen 
discussie er duidelijk behoefte is aan accurate 
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informatie over de hoeveelheid bos, de verschillende bostypen, de dynamiek 
van het bos en de hoeveelheid opgeslagen koolstof per bostype. In dit kader 
levert TBI een bijdrage door het project inzake bepaling van de bovengrondse 
hoeveelheid koolstof en het geven van een aanzet tot de opzet van een 
Nationale Koolstof Balans te coördineren. Partners in dit project zijn de Stichting 
Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en het Centrum voor Landbouwkundig 
Onderzoek in Suriname (CELOS), instituten die zich in de praktijk het meest 
bezig houden met activiteiten gerelateerd aan bossen monitoring, en Alterra, 
onderdeel van Wageningen UR. Verder gaf Van Kanten aan dat er is gewerkt aan 
het structureren van reeds bestaande databestanden en het uitzetten van een 
traject om aanvullende data te verzamelen. Belangrijke uitgangspunten zijn de 
CELOS proefperken te Kabo geweest, met name de behandeling met “relatief 
onaangetast bos”. Tevens is een ééndaagse training verzorgd in het gebruik van 
het CO2 FIX model met participatie van onder andere het CELOS, de SBB, de 
Anton de Kom Universiteit van Suriname, Conservation International, GLIS en 
het Planbureau. Tot slot zei Van Kanten dat TBI zich ook concentreert op 
institutionele versterking en wanneer er buitenlandse partners zijn op 
kennisoverdracht, en dat de presentatie van dhr. Arets zou voorzien in meer 
informatie en discussie die zal bijdragen aan de Surinaamse bossen agenda. 

 

1.2 Openingswoord van dhr. Michael Jong Tjien Fa, MBA - 
Minister van Ruimtelijke ordening, Grond– en 
Bosbeheer 

 

De Minister bedankte TBI voor de 
uitnodiging en het initiatief voor het 
organiseren van de lezing over koolstof 
inventarisatie. In zijn openingsspeech gaf 
de Minister aan dat bossen, 
klimaatverandering en koolstof volop in 
de belangstelling zijn. Suriname heeft een 
bosbedekkingsgraad van circa 90% en het 
inwinnen van informatie over haar bossen 
en deelname aan de internationale 
deliberaties is daarom van eminent belang. Alhoewel nog geen Reduced 
Emissions from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+) mechanisme is 
ontwikkeld, heeft Suriname het REDD+ mechanisme geïnitieerd zoals het 
verrichten van onderzoekingen voor toekomstige positieve incentieven voor 
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bosbehoud. De Minister gaf aan dat in dat kader vanuit het ministerie van 
Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) een verzoek is gedaan aan het 
Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), voor 
het verlenen van assistentie bij het bepalen van de koolstofopslag capaciteit van 
de Surinaamse bossen in samenwerking met locale deskundigen van de SBB en 
het CELOS. TBI heeft hierbij een coördinerende rol vervuld. Hierdoor is er een 
basis gelegd om continue metingen te verrichten om zodoende te beschikken 
over betrouwbare en zelf ingewonnen informatie over de koolstofcapaciteit van 
de Surinaamse bossen. Tot slot bedankte de Minister het Ministerie van LNV, 
Nederland, dhr. Eric Arets, TBI, de SBB en het CELOS voor het werk dat is verzet 
en de bijdrage die is geleverd betreffende de koolstofopslag capaciteit van het 
bos. Hij wenste de aanwezigen een vruchtbare avond toe. 
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2 Presentatie van Dr. Eric Arets -  
Tropisch Bos Ecoloog, Alterra-WUR 

 

Dhr. Arets opende zijn lezing door de 
aanwezigen te bedanken voor de opkomst 
en belangstelling en gaf aan dat een goede 
samenwerking tussen TBI, de SBB en het 
CELOS noodzakelijk is voor het verzamelen 
van data en de resultaten van verrichte 
onderzoekingen. Arets ging in op het REDD 
mechanisme dat een ingang heeft 
ontwikkeld tot het reduceren van emissies 
en het tegengaan van bosdegradatie door 
middel van een financieringsmechanisme. 
De onderhandelingen van de klimaatverandering bijeenkomst in Kopenhagen 
december 2009 zullen van eminent belang zijn om concrete afspraken te maken 
over REDD. Om betere inzichten te krijgen over REDD, de effecten van het bos 
en de koolstof die in het bos zit, heeft het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) richtlijnen opgesteld voor rapportages binnen het huidige Kyoto 
klimaatverdrag, die gepresenteerd zijn in de IPCC Good Practice Guidance. 

Arets gaf vervolgens aan dat gelet op de koolstofbalansen het basis principe 
zich richt op de koolstofverandering in het bos welke gelijk is aan de 
verandering in het oppervlak vermenigvuldigd met een emissie factor. Deze 
wordt berekend voor alle landgebruikklassen en de veranderingen daarin. De 
emissie factoren en omrekeningen staan in de IPCC Good Practice Guidance 
beschreven. Om emissies te bepalen en te rapporteren zijn er niveaus of tiers 
vastgesteld die in complexiteit toenemen. De annex 1 landen zullen een hoogst 
mogelijk tier (niveau 3) moeten gebruiken, terwijl non-annex 1 landen zonder 
doelstellingen voor emissie reductie de eenvoudigste default methode en data 
kunnen toepassen. Arets gaf aan dat indien REDD onderdeel wordt van de 
doelstellingen om broeikasgassen te verlagen en er een 
financieringsmechanisme komt, er additionele eisen aan monitoring en 
rapportages gaan gelden namelijk dat ook de non-annex 1 landen hogere tiers 
(niveau 2 of 3) zullen moeten gaan hanteren alsook verifieerbare en 
transparante rapportage systemen moeten ontwikkelen. Omdat het REDD 
mechanisme nog in ontwikkeling is, zijn er tot heden nog geen definitieve 
methodes en procedures en richtlijnen ontwikkeld. Er zijn wel al voorlopige 
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richtlijnen beschikbaar die afhankelijk van de ontwikkelingen in de discussie 
rond een REDD+ mechanisme steeds verder worden uitgewerkt en aangepast. 

In Suriname is er weinig ontbossing, maar veel bos in de categorie Forest 
remaining forest waar selectieve houtkap plaatsvindt die tevens een effect heeft 
op de koolstofbalans. Arets gaf aan dat nauwkeurig moet worden gekeken naar 
de biomassa en koolstofvoorraden in het bos. De belangrijkste 
koolstofvoorraden die in het bos voorkomen zijn:  

• Bovengronds in bomen: stam, takken, bladeren; 

• Ondergronds in bomen: wortels; 

• Necromassa: hout en strooisel; 

• Bodemorganisch materiaal. 
 

 
 

Arets gaf door middel van een voorbeeld (uit Bolivia en Indonesië) het verschil in 
tonnen koolstof in biomassa van verschillende bos- en bodemtypen aan. Uit dit 
voorbeeld liet hij zien dat het aandeel van koolstof in de bodem in veenbos in 
Indonesië veel hoger is dan het bos op minerale bodem in Bolivia. Het 
bodemtype bepaald dus in belangrijke mate het relatieve belang van de 
verschillende koolstofcompartimenten voor de totale hoeveelheid in het bos 
vastgelegde koolstof. 
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Arets vervolgde met het feit dat de grootste koolstofvoorraden in de bomen 
voorkomen. Daarom is voor het schatten van de koolstofvoorraden om tot data 
te komen het volgende van belang: 

• Staande houtvolume: diameter gemeten op 1,3 m hoogte (DBH), 
allometrische verhoudingen en de biomassa; 

• Wortel volume, met name de wortel : spruit verhouding. 

 

Middels een voorbeeld gaf Arets aan 
dat de hoeveelheid koolstofvoorraad 
wordt gereduceerd na het weghalen 
van bomen, maar wordt bewaard 
indien er na houtkap, houten 
producten worden vervaardigd.  

Arets ging in op de data die in 
Suriname beschikbaar is gesteld en 
ten doel heeft te komen tot de eerste 
aanzet voor een monitoring 
programma door inschatting van 
koolstofvoorraad- en opname in 
verschillende bostypen en schatting 
van de effecten van bosbeheer en 
ontbossing in Suriname. In dit kader is 
gebruik gemaakt van de volgende 
beschikbare plotdata en 
bruikbaarheid: 

1. Kabo experiment 78/9; 

2. Mapane plots; 

3. Plots van de onderzoekers Banki en Ter Steege;  

4. FAO inventarisatie data van 1974; 

5. Inventarisatie data van SBB. 
 

Het resultaat van de bovengenoemde beschikbare plotdata en het gebruik is 
dat de data waardevol zijn om koolstofopname en -emissie te bepalen in primair 
bos. Arets gaf de volgende aanbevelingen voor continue verbetering bij verder 
onderzoek en het aanvullen van data: 
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1. Verder onderzoek is nodig om schattingen of berekeningen te maken 
over de hoeveelheid koolstof opgeslagen in takken, bladeren en de 
bodem. 

2. Voor de analyses kan de tier 2 methode worden toegepast. 

3. Locale informatie moet in acht worden genomen. 

4. Bij overname van de IPCC Good Practice Guidance standaarden moet 
worden gelet op de overschatting en wat werkelijk aanwezig is. 

5. Het is niet gemakkelijk inschattingen te maken van primair bos dat aan 
verandering onderhevig is. 

6. Er is weinig of geen allometrische data beschikbaar. De taxonomische 
bepaling is van belang om specifieke kenmerken te koppelen aan de 
bomen van bepaalde plots. 

7. Bij de FAO data is te merken dat de waarden een hoge ondergrens 
hebben. Door het gebruik van dit type data kunnen moeilijk 
inschattingen worden gemaakt van het kleinste individu met de kleinste 
diameter, maar die wel uit rapportages kunnen worden afgeleid. 

8. Bij de SBB data blijkt dat er gebruik is gemaakt van de lokale namen. De 
data toont geen botanische naam alsook geen volume en allometrische 
gegevens. 

9. De data van 1983 en 2000 van de Kabo plots tonen aan dat de 
koolstofvoorraad is toegenomen van 345 naar 381 ton ha-1. Na nieuwe 
metingen blijkt dat na tien jaar de koolstofvoorraad constant is 
gebleven. Gezien het feit dat deze analyses slechts op relatief weinig 
plots toegepast konden worden is het moeilijk conclusies te trekken en 
te generaliseren voor de rest van het bos in Suriname. 

10. Gelet op de lange termijn effecten van bosbeheer kan gebruik worden 
gemaakt van het kooldioxide CO2 FIX model waarmee simulaties van 
koolstof in het bos en het effect van bosbeheer worden bepaald. 
Richtlijnen voor bosbeheer en het stabiel houden van koolstof in het bos 
kunnen worden ontwikkeld. 

 

Arets gaf aan dat in voorbereiding naar REDD en indien een REDD mechanisme 
wordt afgesproken, de koolstof balans bepaling gebaseerd moet zijn op een 
hoge tier. Hiervoor is een koolstof monitoring systeem noodzakelijk dat rekening 
houdt met de verschillende bos- en bodemtypes in Suriname. Daarnaast kan dit 
mede bereikt worden door aanvullende data te verzamelen om berekeningen 
met bestaande plots te verbeteren. 
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Suriname beschikt over een vegetatiekaart met een duidelijke grens tussen 
savanne en hooglandbos alsook de geografische en topografische indeling. 
Voor de classificatie van plots zal rekening moeten worden gehouden met de 
investeringen die zullen worden gemaakt alsook de toegankelijkheid van de 
gebieden. Arets presenteerde drie methodologieën die beschikbaar zijn 
betreffende de inrichting van de plots: 

1. Permanente meetplots met een oppervlakte van 0,5 of 1,0 ha, 
waarbij per combinatie van bos- en bodemtype meerdere plots moeten 
worden uitgelegd. Voorbeeld hiervan zijn de plots die binnen het 
RAINFOR netwerk verspreid over Zuid-Amerika en Afrika zijn uitgelegd. 
Voordeel van deze methodiek is dat zowel de ruimtelijke als de 
temporele dynamiek in koolstofvoorraad in het bos kunnen worden 
gemonitored. Daarnaast wordt door eventuele opname in het RAINFOR 
netwerk vergelijking en samenwerking met andere landen mogelijk. Een 
nadeel is dat het in vergelijking met de volgende twee methoden 
arbeidsintensiever is en daardoor dus ook kostbaarder. 

2. De methode toegepast voor een koolstof monitoring systeem dat 
door Alder en Van Kuijk voor Guyana is ontwikkeld. Deze methodologie 
richt zich op relatief kleine plots met een radius van 18 m. Door het 
kleine oppervlak en de combinatie van 15 circulaire plots in een transect 
(lijnplot) kan de ruimtelijke variatie voor een relatief groot gebied 
bepaald worden en zijn de kosten lager dan voor methoden die gebruik 
maken van 0,5 tot 1,0 ha plots. Dit type plot bevat echter relatief veel 
randeffecten waardoor de eenmalige schattingen onbetrouwbaarder 
zijn en de methode minder geschikt is voor het bepalen van temporele 
dynamiek in koolstofvoorraad in het bos. 

3. Transecten of lineaire plots. Deze methodologie is met name geschikt 
voor kalibratie van radarbeelden omdat er over het algemeen relatief 
veel emergente bomen in opgenomen worden die goed zichtbaar zijn 
op radarbeelden. Dit type plot bevat echter net als de vorige methode 
veel randeffecten waardoor de methode minder goed geschikt is voor 
het bepalen van dynamiek in koolstofvoorraad in het bos. 

 

Arets gaf aan dat bij het kiezen van de methodologie in acht moet worden 
genomen met welk netwerk er een verband en koppeling kan worden gemaakt, 
alsook de kosten die gepaard gaan met het opzetten, het uitvoeren en de 
continuïteit. 
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Arets vervolgde met de presentatie van verschillende remote sensing en directe 
observatie technieken die kunnen worden gebruikt voor het bepalen van 
bovengrondse biomassa. De remote sensing - alsook andere technieken en 
beschikbare data zijn als volgt: 

1. LANDSAT. Deze remote sensing techniek is goedkoop, optisch en heeft 
lange tijd reeksen. 

2. RADAR. Deze remote sensing techniek heeft verschillende golflengtes. 
Met betrekking tot REDD is het aan te bevelen dat er een combinatie is 
van radar remote sensing. Het voordeel van Radarbeelden, zoals van de 
Japanse PALSAR sensor, is dat er minder problemen zijn met verstorende 
effecten zoals wolken en dat ermee door het kronendak heen kan 
worden gekeken waardoor bostypen beter geclassificeerd kunnen 
worden en biomassa schattingen betrouwbaarder worden. Er worden 
momenteel al vegetatiekaarten gebaseerd op radar ontwikkeld, zoals 
bijvoorbeeld voor Guyana. Deze studies worden gecoördineerd door de 
Group on Earth Observation Forest Carbon Tracking (GEO-FCT). Indien 
Suriname wil deelnemen, zal de overheid het lidmaatschap of een 
partner status moeten aanvragen. 

3. Directe metingen van koolstof uitwisseling tussen vegetatie en 
atmosfeer. Dit is een methode voor gerichte observaties van integrale 
koolstof veranderingen. Hierbij kan worden aangesloten op het 
bestaande Large-scale Biosphere-Atmosphere Experiment (LBA) netwerk 
van Eddy Correlation fluxtorens in de Amazone. Indien Suriname deze 
methode wenst te gebruiken zal ervaring kunnen worden opgedaan in 
Brazilië welk land al 10 jaren middels deze methode data verzamelt. 
Arets gaf verder aan dat zo’n fluxtoren bijvoorbeeld kan worden 
geplaatst in een bos waarvan reeds plotdata beschikbaar zijn, zoals 
bijvoorbeeld bij de CELOS plots in Mapane of Kabo. Het gebruik van flux 
metingen is daarnaast ook interessant in gebieden waar de hoeveelheid 
koolstofvoorraden in de bodem moeilijk kunnen worden gemeten zoals 
in zwampbossen (op veenbodems). 

4. De CO2 exchange fluxes variation in space. Voor meer inzicht in de 
ruimtelijke variatie van CO2 uitwisseling tussen bos en atmosfeer zou 
gebruik kunnen worden gemaakt van een klein vliegtuig dat de 
veranderingen van CO2 in de atmosfeer meet. 

 

Tot slot gaf Arets aan welke stappen Suriname kan ondernemen om een 
bijdrage te leveren aan en onderdeel te worden van een mondiaal CO2 netwerk. 
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Hiervoor focuste hij op het installeren en onderhouden van één of twee 
continue CO2 observatie punten, high-precision instrumenten en 
meteorologische stations op bijvoorbeeld de Tafelberg en in het district 
Sipaliwini. De kosten zijn geschat op € 30.000 – 50.000 per observatie punt, 
inclusief onderhoud. Hierdoor wordt Suriname betrokken in het globaal 
verificatie systeem met daarin nauwkeurige regionale schattingen van het CO2 
budget.  

Gebruik van deze geavanceerde technieken in combinatie met metingen uit 
plots voor koolstof monitoring zal de betrouwbaarheid van de 
koolstofschattingen verder verbeteren, hetgeen een belangrijk aspect is bij 
rapportages binnen een financieringsmechanisme. Over het algemeen geldt dat 
hoe betrouwbaarder de koolstofschattingen zijn, hoe meer er betaald zal 
worden per ton vastgelegde CO2. Daarnaast kan deelname binnen 
internationale meetprogramma’s en netwerken verder leiden tot beter inzicht in 
de koolstofsituatie van bossen in Suriname en bovendien leiden tot een betere 
uitgangspositie van het land bij internationale onderhandelingen. 

 

Arets bedankte de aanwezigen voor de aandacht. 
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3 Vragenronde 
 

Na de presentatie werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te 
stellen. 

 

Vraag 1. Dhr. Marlon Hoesein, wnd. Directeur Onderdirectoraat Bosbeheer van 
het Ministerie van RGB. Ten aanzien van de metingen betreffende tier 3; zijn 120 
plots voldoende om de metingen betrouwbaar uit te voeren? 

Arets: Volgens de eerste inschatting zou dit aantal plots voldoende zijn, mits relatief 
grote (0,5 - 1,0 ha) plots worden uitgelegd, zoals binnen de RAINFOR methodiek 
gedaan wordt. Indien binnen een monitoringstraject uit metingen van verschillende 
plots blijkt dat de koolstofvoorraden in plots nauwelijks aan variatie onderhevig zijn, 
dan is het waarschijnlijk niet nodig om de plots heel frequent te monitoren. Er moet 
uiteindelijk wel rekening worden gehouden met de richtlijnen die binnen de UNFCCC 
worden vastgesteld.  

 

Vraag 2. Dhr. Winston Wirth, SBB bestuurslid. Wat zijn de kosten voor het 
opzetten van een monitoringsysteem?  

Arets: Het monitoringsysteem bestaat uit een aantal componenten. In de 
handleidingen is er een budget opgesteld gericht op de mandagen en arbeidskosten, 
maar in acht moet worden genomen de kosten om het gebied in te gaan. De kosten 
voor het opzetten van RADAR kost circa € 20.000. De kosten voor het opzetten van 
een fluxtoren bedragen € 40.000- 80.000. In acht moet worden genomen de 
trainings- en onderhoudskosten voor continuïteit. Tevens hangt het ook af van de 
locatie waar de toren zal worden geplaatst gelet op de toegankelijkheid van het 
gebied.  

 

Vraag 3. Dhr. W. Wirth, SBB bestuurslid. Gelet op de kaart van Suriname waarbij 
een indeling is gemaakt van de verschillende bostypen, blijkt dat het zuiden van 
Suriname niet toegankelijk is. Om de koolstofvoorraden in te vullen zullen deze 
moeten worden gemonitored en gemeten. Zonder monitoringsysteem is er 
geen data. Factoren zoals training, management, investeringen, organisatie en 
continue metingen zijn van belang. 

Arets: Het is moeilijk in te schatten omdat er veel andere factoren zijn waarmee 
rekening moet worden gehouden. 
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Opmerking 4. Prof. Joris van Acker, Universiteit van Gent, België. Het voorbeeld 
van Costa Rica geeft een simulatie aan waarvan de biomassa laag is. Dit 
standaard voorbeeld geeft een negatief verhaal. In acht moet worden genomen 
dat er wordt gewerkt met selectieve kap die door zijn lage oogstintensiteit veel 
weg heeft van reduced impact logging. 

Arets: Dat is inderdaad een terechte opmerking. De getoonde figuur is hier slechts als 
voorbeeld gebruikt om te laten zien wat de mogelijkheden met het model zijn. Het 
getoonde voorbeeld uit Costa Rica zal zeker niet gebaseerd zijn op selectieve kap of 
reduced impact logging. (Later aanvulling van dhr. Van Kanten: Waarschijnlijk gaat 
het hier om een agroforestry systeem met Cordia alliodora en graslanden). 

 

Vraag 5. Dhr. Ravic Nijbroek, Conservation International. Gelet op het kiezen 
van de methodologie is er gesproken van kalibreren van LANDSAT en RADAR. 
Kunt u daarover meer uitweiden?  

Arets: Voor het kalibreren van bij voorbeeld LANDSAT beelden heeft de 
methodologie zoals die van Alder en Van Kuijk het voordeel dat er meerdere, maar 
kleinere plots worden gebruikt. Hierdoor kan door de grotere ruimtelijke spreiding 
van de plots meer ruimtelijke variatie meegenomen worden. Echter om de dynamiek 
van koolstof in het bos mee te nemen, zijn de grotere plots weer meer geschikt. 
Transecten (lijnplots) lijken met name geschikt voor het kalibreren van radarbeelden 
omdat op die manier veelal een serie emergente bomen opgenomen worden die 
makkelijk te zien zijn op radar beelden. 

 

Vraag 6. Mej. Sarah Krabbe van SBB. Een aanvulling op de vraag van dhr. Wirth 
is dat monitoring inderdaad belangrijk is met name monitoring van de plots die 
onderhevig zijn aan verandering.  

Arets: Voor duidelijke gestratificeerde sampling en plot bepaling moet worden gelet 
op de verschillende bodemtypen vanwege de variaties die er zijn alsook de risico’s 
dat er daadwerkelijk iets met het bos gebeurt. Er wordt bijvoorbeeld wel een hoge 
koolstofvoorraad in het bos in centraal Suriname verwacht, maar daar zal 
waarschijnlijk weinig mee gebeuren waardoor de dichtheid aan plots voor 
monitoring niet heel hoog hoeft te zijn. 
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Bijlage: PowerPoint presentatie 
 

Naar een koolstofbalans voor
bossen in Suriname

Eric Arets & Bart Kruijt
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REDD

Reduced Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation
Financieringmechanisme in een nieuw post Kyoto
klimaatverdrag
Onderhandelingen in Kopenhagen in december 
2009

 
 

IPCC Good practice guidance

IPCC GPG 2003: Methoden voor LULUCF 
voor verschillende tiers 

IPCC 2006 AFOLU guidelines
Good practice Guidance for Agriculture 2002, and 
Good practice Guidance for LULUCF 2003

Tier 1 default waarden

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.html

 
 



Naar een koolstof balans voor bossen in Suriname 

25 

C stock change = area * emission factor (or 
removal factor)

Deze wordt berekend voor alle
landgebruikklassen en veranderingen daarin, 
zoals getoond in de volgende dia.
Wordt alleen toegepast op land dat onder beheer
is.

Basis principe

 
 

00+20-2+2-2Net Change 

71123815212117327Initial Area 
(2000)

22Other

40382Settlements

1515Wetlands

21020532Grassland

11931142Cropland

3254321Forest Land

Final Area 
(2001)OtherSettlementsWetlandsGrasslandCroplandForest Land

Initial Final
Survey of land use and land-use change
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Tiers

Landen mogen in principe zelf het niveau van de 
complexiteit van rapportage keizen: ‘Tiers’. 
Non-annex 1 landen zonder doelstellingen voor emissie 
reductie  mogen de eenvoudigste, default methode en 
data toepassen (tier 1):

The Tier 1 basic method and defaults provided in the IPCC 
Guidelines: Activity data that are spatially coarse are used
Tier 2 emission factors and activity data which are defined by the 
country for the most important land uses/activities. Higher
resolution activity data are typical
At Tier 3, higher order methods which are driven by high-
resolution activity data and disaggregated at sub-national to fine 
grid scales. A closer link between biomass and soil dynamics
exists.

 
 

Ontbossing en landgebruik wordt nu nog vooral
volgens de default waarden in de guidelines 
gerapporteerd: 
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Voorbeeld bovengrondse biomassa 

 
 

Zijn de richtlijnen klaar voor REDD ?

Als REDD onderdeel wordt van doelstellingen om 
broeikasgasemissies te verlagen en er een financieel 
compensatie mechanisme komt, zullen additionele eisen 
aan monitoring en rapportages gaan gelden.

Non-annex 1 landen zullen hogere tiers moeten rapporteren

Deze moeten zich dus voorbereiden hoe deze hogere  tiers te 
bepalen, en een verifieerbaar, en transparant monitoring en 
rapportagesysteem moeten opzette.

 
 



Tropenbos International Suriname 

28 

REDD methods & procedures

Methods & procedures for monitoring, 
measuring and reporting for REDD
Afhankelijk van de uiteindelijke afspraken
in Kopenhagen (en erna)
Sourcebook van GOFC-GOLD geeft
eerste richtlijnen
Gebaseerd op de IPCC Good Practice 
Guidance
REDD is mechanisme met economische
prikkels: Tier 1 waarschijnlijk niet
voldoende

 
 

Suriname

Weinig ontbossing
Veel bos in de categorie “Forest remaining forest”

Maar, in een deel daarvan gebeurd wel iets ->> 
selectieve houtkap
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Biomassa en koolstof in bos
Belangrijke koolstofvoorraden in bos:

Bovengronds in bomen; stam, takken bladeren
Ondergronds in bomen; wortels
Necromassa (dood hout en strooisel)
Bodemorganischmateriaal

 
 

Biomassa en koolstof in bos
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Benodigde data voor schatting C-voorraad

Grootste C-voorraad zit in bomen
Staande houtvolume

DBH
Allometrische verhoudingen om van DBH naar
bovengronds volume van stam, takken en bladeren te
komen.
Volume x soortelijk gewicht = biomassa

Wortel volume
Wortel:spruit verhouding

 
 

Fates of forest carbon

Selective logging
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Doelstelling

Eerste inschatting van koolstofvoorraad en –opname in 
verschillende bostypen in Suriname en schatting van 
effect van bosbeheer en ontbossing als eerste aanzet 
voor een monitoringprogramma

Wat is de biomassa and koolstofvoorraad in de dominante bos 
typen in Suriname? 
Wat is de koolstofopname capaciteit van de belangrijkste 
bostypen in Suriname?
Wat is het effect van bosbeheer op koolstofvoorraden en – fluxen 
in de bossen in Suriname?
Wat is huidige mate van ontbossing, en landgebruikverandering 
van bos naar ander landgebruik?

 
 

Uit te voeren analyses

Koolstofvoorraad per bos en bodemtype gebaseerd op 
plot data, gepubliceerde additionele data voor 
allometrische verhoudingen, soortelijk gewicht en bodem 
organisch stofgehalte (Plot data, Poels 1987, Chave et al 
2009, IPCC 1996, etc).
Effecten van bosbeheer op C voorraad en C capaciteit 
berekenen m.b.v. bijv CO2fix model
Koolstof per oppervlakte eenheid X areaal voor ieder 
bostype (gegevens uit 1 en CELOS-NARENA’s kaart 
voor verschillende bostypen
Vergelijken van gedetailleerde analyses met resultaten 
met de standaard IPCC waardes
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Beschikbare plotdata en bruikbaarheid (1)

Kabo experiment 78/5:
4 ha behandelingplots met 2.25 ha meetplots (3x9 
plots)

• Alleen commerciële soorten > 15 cm DBH

In 1981 ook plots in primair bos 
• Geen juvenielen gemeten in het primaire bos

In 1981/82 introductie 1 ha plots met ook metingen aan 
saplings en zaailingen in 2 herhalingen

• zaailingen alleen 2000 hermeting data beschikbaar

Informatie over bodem, allometrie en ondergrondse 
biomassa beschikbaar

 
 

Beschikbare plotdata en bruikbaarheid (2)

Mapane plots
Alle bomen > 10 cm dbh gemeten
Mapane experiment 67/9a (1967 t/m 1974, 1976 t/m
1980 en 1995)
Mapane experiment 67/9b (1976 t/m 1980 en 1995) 
Alleen behandelingen, geen plots in primair bos
Informatie over bodem, allometrie en ondergrondse 
biomassa beschikbaar
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Beschikbare plotdata en bruikbaarheid (3)

Plots van Banki en ter Steege (18 plots in 
verschillende bostypen op in Noord Suriname)

6 hectare plots op bruinzandgronden en 10 hectare 
bos op witzand (strekkend vanaf Apoera/Nickerie
Rivier gebied tot aan Mapane);
Van de bauxietbergen Brownsberg, Lelygebergte en 
Nassau zijn er 7 laagland plots, 4 helling plots, 9,5 
hectare plateau plots en 2 hectare laag savannebos
Alle bomen > 10 cm dbh

>> Geen informatie over volume of biomassa

 
 

Beschikbare plotdata en bruikbaarheid (4)

FAO inventarisatie uit 1974
Beslaan groot gebied, in Fallawatra, Nassau en 
Kabalebo
Alle soorten meegenomen
Nadruk op: hoog gemeng droogland bos; hoog
savannebos; Kreekbos
Metingen aan stamvolume – data niet beschikbaar, 
maar kunnen waarschijnlijk uit rapportages afgeleid
worden.
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Beschikbare plotdata en bruikbaarheid (3)

Data SBB
Zanderij 100% inventory (methode nog onduidelijk)
Brinkheuvel. Recente inventarisatie van een transect 
van 4 km lang x 20 m (100 x 20 m subplots). Alle
soorten en > 30 cm DBH.
Cambior inventarisatie in gebied in de buurt van 
Brinckheuvel. Plots van 20x100 m, in witzandsavanne, 
alle bomen > 20 cm dbh

>> Koppeling database met houtdichtheden
>> Geen volumes en allometrische data beschikbaar

 
 

Kabo plots

Plot number per exploitation level and silvicultural treatment 
E15 E23 E46 

Replication 

S0 SR14 SR18 S0 SR14 SR18 S0 SR14 SR18 
1 19 11 13 14 18 15 12 16 17 
2 28 29 23 26 21 27 22 24 25 
3 34 37 35 38 33 36 32 39 31 

 

Phytomass Fraction of Fraction of
Mg ha-1 total biomass stem biomass

Stems 250 0.55 1
Branches 118 0.26 0.472
Leaves 16 0.04 0.064
Roots 65 0.14 0.26
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Kabo plots – levende biomassa

Mean living biomass 2000

-58.659

346.54
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± 24 t ha-1

 
 

Veranderingen in levende C-voorraad
Kabo Plot 41 Levende biomass (bomen > 15 cm dbh)
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Lange termijn effecten van bosbeheer

Inschatten met behulp van CO2-fix model:

Voorbeeld uit Costa 
Rica

 
 

In voorbereiding naar REDD

Aanvullende data nodig om berekeningen met 
bestaande plots te verbeteren
Nieuwe plots nodig om basislijn vast te stellen en 
de belangrijkste bostypen mee te nemen
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NE NC

NW

CE C CW

SE
SC SW

Proposed geographical 
zoning for biomass plots

Savanna-rainforest 
boundary

Main N-S rivers

watersheds

N-S mountain range 
crest

Map: CELOS-
NARENA

 
 

Vegetation types

According to CELOS-NARENA vegetation map:
High dryland forests comprise 76% of vegetation area
Swamp forest and marsh forest each about 5%
Creek forest,  savanna forest, ‘scrub and liana’, swamp each 
about 3%
Secondary forest, savanna, mangrove each about 1%

Focus on:
the most important types: High dryland forest
Types with highest biomass and soil C: High dryland forest, 
Swamps 
Types with highest risk of deforestation/degradation: High dryland, 
savanna, swamps/marshes and associated C-losses
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Overlay with soil types

Most important soils:
•Kaolinitische leem verweringsheuvelgronden
(30%)
•Lateritische leem verweringsheuvelgronden
(30%)
• grofzand
•Zeeklei
•Rivierklei

Important differences are:
- Texture
- Fertility

Map: CELOS-
NARENA

 
 

Proposed biomass plots matrix

-Kaolinitisch
- Lateritisch

9 - SouthWest

Witzand?-Kaolinitisch
- Lateritisch

8 – CentralSouth

Witzand?-Kaolinitisch
- Lateritisch

7 – SoutEast

- Zandige rivierterras
- or: kaolinitisch

-Kaolinitisch
- Lateritisch

6 – CentralWest

- extent of 
secondary 
vegetation/s
crub

-Kaolinitisch
- Lateritisch
- berghellingen

5 – Central

grofzand-Kaolinitisch
- Lateritisch

4 – CentralEast

Rivierkleizeeklei3 – NothWest

RivierkleizeekleiGrofzand2 - CentralNorth

RivierkleizeekleiGrofzand1 – NothEast

Creek ForestMarsh ForestSwamp 
Forest

Savanna forest 
(savanna)

High Dryland
forest

Region\vegetation 
type
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for each plot class

Choose accessible area
Select location for plots strictly RANDOMLY
Ca. 5 plots (RAINFOR) per stratum; ~120 plots

 
 

Plot design

Several methodologies available:
RAINFOR (Phillips et al, www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/)

Large plots
Global network (Amazonia, Fr. Guiana, Africa, SE 
Asia)

D. Alder and M. van Kuijk
Many small circular plots
Applied for Guyana 

Linear plots

 
 



Tropenbos International Suriname 

40 

See manuals. Main differences:

Only counting lianas 
etc: empirical

Much attention to 
lianas etc

Also zoned samplingSample in zones, 18 
m only big, 8 smaller:
Better sample of large 
trees

Sample all 
DBH>10cm:
Much work

1 km narrow:
more edge errors
Easy to follow

18 m radius circles:
more edge errors
Sample variation

0.5 to 1 ha square:
Less edge errors, 
homogeneous

Linear plotsAlder & van KuijkRAINFOR

 
 

Choosing methodology

Which network do you want to link up with?
RAINFOR better for biomass/carbon change
RAINFOR better for change in vegetation 
composition
To calibrate LANDSAT, Alder & van Kuijk
appears to be more efficicient
To calibrate Radar remote sensing, stratification/ 
zoning appears to give better estimate of 
emergent trees 
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Costs of biomass plots (RAINFOR)
Set up:

Locating and stringing a plot: 3-4 people, 2 days
Tree tagging, painting, mapping and measurement: 4 people, 3 
days
Large trees and tree heights: 2 people, 1 ½ days
Topography: 2 people, ½ day

Total ~19 person-day
Extra: Botanical collection: 2-3 people, 10 days 

Recensus:
Locating and stringing the plot: 3 people, 0.5 day
Tree tagging, painting and measurement: 4 people, 2 days
Large trees: 2 people, 1 day
Botanical collection of new recruits: 1-2 people, 1 day (less in low 
diversity forests)

Total ~11 person-day

 
 

Remote sensing techniques

Landsat: optical, cheap, long time series
Radar: various wave bands
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Radar (e.g. PALSAR)

‘Sees’ through clouds, haze, smoke frequent 
images
‘sees’ through canopy: detects tree trunks, 
flooding
Consequently:

Better classification of forest types
Better detection of change (e.g. deforestation): time 
series!
For low vegetation: direct biomass estimate

 
 

Example: Guyana (SarVision)
Vegetation type Associated biomass 

range 
Map 
colour 

Seasonally Flooded Forest High  
Lowland Mixed forest High  
Lowland Mixed forest High - Med  
Lowland Mixed forest Med  
Montane-mixed forest High  
Montane-mixed forest High - Med  
Lowland Shrublands Med  
Lowland Shrublands Med - Low  
Upland Shrublands  Med  
Upland Shrublands  Med - Low  
Lowland Savannas  Med - Low  
Lowland Savannas  Low  
Lowland Savannas  Very Low  
Upland Savannas  Med - Low  
Upland Savannas  Low  
Degraded vegetation- flooded Med-Low  
Agriculture- Various  
Bare Very Low  
Water -  
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How to get access to PALSAR and maps?

Images available for Suriname (Guianas)
Co-ordinated by GEO-FCT (Group on Earth 
Observation-Forest Carbon Tracking)
Suriname government needs to apply with GEO 
for membership or partner status
Support is available in GEO to develop UN-REDD 
monitoring and capacity building

 
 

Direct observation of integral carbon 
exchange

Remote sensing only assesses the above ground biomass 
change. 
Assessing soil biomass and soil carbon are labor intensive
Integral carbon budgets measured using atmospheric
methods
Measure Net Ecosystem Exchange (NEE)

NPP NEP NBP

GPP
Plant

respiration
Decom-
position

Disturbance 
or harvest

Short-term
carbon
uptake

Medium-term
carbon
uptake

Long-term
carbon
storage

CO2

CO2

GPP: Gross primary production (photosynthesis)
NPP: Net primary production
NEP: Net ecosystem production
NBP: Net biome production

NPP NEP NBP

GPP
Plant

respiration
Decom-
position

Disturbance 
or harvest

Short-term
carbon
uptake

Medium-term
carbon
uptake

Long-term
carbon
storage

CO2

CO2

GPP: Gross primary production (photosynthesis)
NPP: Net primary production
NEP: Net ecosystem production
NBP: Net biome production
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CO2

?

Fc =ρ.w.c

NEE = Fc + ∑z(Δc/ 
Δt)

Measuring NEE:  Eddy correlation

 
 

Manaus K34

Hour (GMT)
3 6 9 12 15 18 21 24

Jan/1999  

Jul/1999  

Jan/2000  

Jul/2000  

Jan/2001  

Jul/2001  

Jan/2002  

Jul/2002  

Jan/2003  
Rebio Jaru

Hour (GMT)
3 6 9 12 15 18 21 24

-30 
-20 
-10 
0 
10 
20 

Rich data sets: years of half-hourly carbon exchange

Blue: emission (nights)
Green-yellow-red: uptake (day)

Annual budget: add everything 
up!
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The tower network and LBA: 10 years existing data!

 
 

Eddy correlation

Propose to set up eddy correlation tower in 
Mapane or Kabo area
Installation costs 40-80 kEuro
Training needed, scientists to analyse data
Maintenance: 1 day per week
Need partnership (e.g. with WUR)
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Turbulence probe
Novatel GPS antenna

Laser altimeter
infra-red thermometer

Net radiation
PAR sensors

LICOR 7500
thermocouple

Operator
display

C-Migits
IGPS 
antenna

Measuring CO2 exchange fluxes variation in space: flux 
aircraft

 
 

Example data for 
Netherlands

9 May 
2008

CO2 emissions

Negative value is 
CO2 uptake!

 
 



Naar een koolstof balans voor bossen in Suriname 

47 

Flux aircraft

Propose to investigate spatial variation over 
Suriname in one campaign, flying across the 
country.
Need to bring Wageningen (WUR) aircraft over, 
flight costs per hour 

 
 

Global CO2 network: observing REGIONAL 
exchange

Network of observations

Inferred regional 
fluxes (Gt y-1)

Carbon 
Tracker
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What can Suriname contribute to this global 
network?Install and maintain one or two continuous CO2

observation points
Need higher altitude
Need high-precision instrument (e.g. Picarro analyser)
Possibilities: Suriname meteorological service stations:

• Tafelberg?
• Sipaliwini?

Costs: about 30-50 kEuro plus maintenance
This would involve Suriname in global verification 
system, with better regional estimate of CO2 
budget
Work with NOAA (USA) and Wageningen

 
 

Hartelijk dank voor uw aandacht

© Wageningen UR
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