
Monitoren van Bosbedekking in Suriname 
Een  succesvol voorbeeld van regionale samenwerking 

De Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) 

De Amazon Cooperation Treaty (ACT) is een legaal instrument dat in 

juli 1978 werd ondertekend door Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Peru, Suriname en Venezuela. In dit verdrag worden de grens-

overschrijdende gelijkenissen erkend, en wordt overeengekomen om 

o.a. op het gebied van milieu de  krachten te bundelen.  

Met de ACT wordt een harmonieuze ontwikkeling van het Amazone-

gebied beoogd. Sinds 1998 wordt het ACT geïnstitutionaliseerd, door 

de instelling van een  permanent secretariaat PS/ACTO, welke nu per-

manent in Brasilia gevestigd is. Hiermee beogen de lidlanden om de 

samenwerkingsprocessen in het kader van het verdrag verder te ver-

sterken. 

In 2010 werd tijdens de 10de meeting van Ministers van Buitenlandse 

Zaken het Strategisch Agenda goedgekeurd. In deze agenda geven de 

landen hun visie, missie en strategische doelstellingen aan die geduren-

de acht jaar geïmplementeerd zouden worden.  Deze agenda is geba-

seerd op duurzame ontwikkeling enerzijds en behoud en duurzaam 

gebruik van hernieuwbare hulpbronnen anderzijds. De ACTO wordt 

gecoördineerd door een Secretaris-Generaal. De laatste vier jaren werd 

deze functie bekleed door een Surinamer, dhr. Robby Ramlakhan. 

Meer informatie over de ACTO:  www.OTCA.info  

Twee regionale projecten  

Naam project Periode Donoren 

Monitoring Deforestation, Logging and Land 

Use Change in the Pan Amazon Forest 

Juni 2011– 

Maart 2014 

ITTO,  

DGIS/ GIZ 

Monitoring the Forest Cover in the Amazon 

region 

Maart 2014– 

Maart 2017 

BNDES,  

Amazon Fund 

Het Amazone bos bedekt een landoppervlakte van ca. 8.2 miljard vierkante 

kilometer en is omwille van de brede waaier aan functies die door dit com-

plexe ecosysteem worden vervuld, van groot belang voor de inwoners van het 

gebied, maar ook voor de rest van de wereld.   

Om de activiteiten en veranderingen binnen deze grote oppervlakte op een 

efficiente manier te monitoren, zodat wet en regelgeving optimaal geïmple-

menteerd kan worden, is het aangewezen gebruik te maken van satellietbeel-

den. De ACTO-lidlanden kwamen overeen om de capaciteit van de landen 

hierin te versterken. Door de succesvolle resultaten van de eerste fase van het 

project in de verschillende lidlanden, werd dit project verlengd in een tweede 

fase.  

Beste lezer, 

 

Vandaag, 20 mei 2015, zijn we samen met u gekomen, om 

met u en uw organisatie de ontbossingskaart 2000-2009 en 

2009-2013 v1.0 te delen.  We willen u graag op de hoogte 

stellen van de vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben 

geboekt m.b.t. het monitoren van de Surinaamse bossen, maar 

vooral willen we een platform creëren om met u van gedach-

ten te wisselen over verdere samenwerking. We zijn ervan 

overtuigd dat de informatie die we produceren van nut kan 

zijn binnen uw activiteiten, maar anderzijds geloven we ook 

dat een betere uitwisseling van informatie, kan helpen bij 

nationale  beleid– en besluitvorming, maar ook bij de plan-

ning van veldoperaties teneinde de duurzame ontwikkeling 

van Suriname en het duurzaam beheer van de bossen te be-

vorderen.   

Na deze meeting nodigen we u graag uit voor verdere dialoog 

over mogelijke samenwerking. 

 

Namens de Algemeen Directeur van de SBB 

De heer P. Jules 

In Suriname is het technische 

aanspreekpunt van het regionale 

project het Ministerie van 

Ruimtelijke, Ordening, Grond– 

en Bosbeheer.  

 

Om het project uit te kunnen voeren, werd in elk 

land binnen de eerste fase van het ACTO-project 

een observation room opgezet of versterkt.   

In Suriname werd deze observation room opgezet 

bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht 

(SBB). Deze unit is operationeel sinds juni 2012 en 

werd bij de officiële inhuldiging door Zijne Excel-

lentie Minister S. Relyveld LLM op 12 November 

2013, benoemd als Forest Cover Monitoring Unit 

(FCMU).  

Meer informatie over de SBB: www.sbbsur.com   

Opzet van de FCMU in Suriname 



Opbouw capaciteit voor het monitoren van de bosbedekking 

In tegenstelling tot de andere ACTO-lidlanden was er in Suriname bij 

het begin van het regionaal project, nog geen systematische monitoring 

van ontbossing met behulp van satellietbeelden. Om dit mogelijk te 

maken, is het van cruciaal belang om een sterk nationaal FCMU-team 

op te bouwen. Er werden gemotiveerde medewerkers aangetrokken, 

o.a. ook enkele studenten.  Binnen het ACTO-project worden een aan-

tal trainingen verzorgd door het Braziliaanse instituut INPE, die exper-

tise hebben opgebouwd in het gebruik van satellietbeelden voor bos-

monitoring sinds de jaren tachtig. 

Tevens werden vakken bijgewoond binnen de SMNR-Studie aan de 

Adekus en werden training gevolgd en/of georganiseerd binnen  andere 

parallel lopende projecten zoals het “REDD+ for the Guiana Shield”- 

ONFi project.  

Bij de trainingen werden steeds zoveel als mogelijk ook medewerkers 

van andere instituten betrokken.  Dankzij deze trainingen kunnen we 

nu actief een bijdrage leveren zowel binnen regionale processen, maar 

vooral ook nationaal.  

INPE: www.inpe.br/ ONFi-project: www.reddguianashield.org 

Vervolgtraject korte termijn 

De FCMU zal verder op regelmatige basis de nationale ont-

bossing monitoren en een bijdrage leveren aan regionale kaar-

ten van het Amazonegebied (zie voorbeeld naast). Concreet 

zijn de kaarten voor 2010 en 2013 reeds afgerond, waarna de 

kaart voor 2014 zal  worden vervaardigd.  

Zowel nationaal als regionaal wordt ernaar gestreefd om de 

monitoring verder te detailleren waarbij de klassen als bijvoor-

beeld “Niet bos” verder worden opgesplitst in relevante land-

bedekkings– en landgebruiksklassen. Dit zullen we doen in 

samenwerking met de experten van de betrokken instituten.  

Momenteel wordt een regionale studie afgerond waarbij de 

ontbossing door goudmijnactiviteiten binnen het Guiana 

Shield wordt gekarteerd voor 2014.  

Verder willen we samen met de stakeholders het Nationale 

Bosinventarisatieprogramma vorm geven en een platform voor 

data-uitwisseling opzetten. Ook is het cruciaal om verder we-

tenschappelijk onderzoek te versterken. 

Het Nationaal Plan voor de Monitoring van Bosbedekking 

Om zich ervan te verzekeren dat het project zo effectief mogelijk uitgevoerd 

zou worden, werd door de ACTO-lidlanden overeengekomen dat elk land een 

Nationaal Plan voor de Monitoring van Bosbedekking (FCM-Plan) zou vervaar-

digen. In Suriname werd het FCM-plan in juni 2014 afgerond, na uitgebreide 

consultatierondes en een nationale workshop op 20 mei 2014. Het plan werd 

gestroomlijnd met de activiteiten die Suriname (SBB) moet uitvoeren m.b.t. het 

monitoren van de bosbedekking voor REDD+ en is dus het synchroniseerd met 

het Project Document voor de REDD+ Readiness Preparation Proposal. Mo-

menteel vormt het dynamische plan de leidraad voor het werkprogramma van 

de FCMU tot en met 2017. Het FCM-plan is voor een ieder ter beschikking en 

kan worden gevonden op de website van de SBB. 

 

Het plan is opgebouwd uit drie hoofdprogramma’s: 

Nr. Beschrijving output 

1.1 Opzetten van de FCMU 

1.2 Institutionaliseren FCMU na 2017 

1.3 Versterken nationale samenwerking 

1.4 Versterken wetenschappelijk onderzoek 

2.1 Ontwikkelen legenda bosbedekking 

2.2 Vervaardigen basiskaart bosbedekking  

2.3 Landgebruik/bedekking basiskaart 

2.4 Monitoring veranderingen bosbedekking 

2.5 Instrumenten REDD+ en landgebruikplanning 

2.6 Nationaal Bosinventarisatieprogramma 

2.7 Alertsysteem voor ontbossing 

3.1 Regelmatige informeren van stakeholders 

3.2 Online instrumenten voor data-uitwisseling 

3.3 Bijdrage aan internationale rapportering 

3.4 Informeren van het publiek over het project 

Contactgegevens: Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht,   

Ds. Martin Luther Kingweg no. 283, Paramaribo, Suriname 

Tel: +597483131 E-mail: sbbsur@sr.net, website: www.sbbsur.com 


