Suriname report for World Wetlands Day
In het kader van World Wetlands Day opende de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en
Bosbeheer , dhr. Ginmardo Kromosoeto (BSc, LLB), op vrijdag 1 februari 2013 een evenement te
Nieuw Nickerie, de hoofdplaats van het district Nickerie, waar een groot deel van het bijzonder
beheersgebied “Bigi Pan” (wetland) gelegen is. Dit evenement, welke bestond uit een presentatie
en ronde tafel discussie, werd georganiseerd door de Afdeling Natuurbeheer van de Dienst ‘s
Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en had
als doel wetlands management te bevorderen en de lokale en nationale gemeenschap te
betrekken bij de ontwikkeling van een strategie voor het beheer van wetlands. In zijn
openingsspeech gaf de minister het belang van wetlands aan voor de biodiversiteit en natuurlijke
processen als deel van het ecosysteem. “De Surinaamse overheid is zich bewust van de
internationale betekenis van wetlands en beheert vele van deze gebieden als bijzondere
beheersgebieden. Een balangrijk aspect voor het managen van bijzondere beheersgebieden is de
samenwerking met stakeholders, hetgeen bij dit evenement tot uiting moet komen.” De chef van
sectie Natuurbeheer Educatie sprak over de ecologie van wetlands, enkele initiatieven die
genomen zijn ter verbetering van het beheer van wetlands en het belang van wetlands voor ons
allen.
Het evenement kreeg ruime aandacht in de lokale en nationale media. Verschillende lagen uit de
Nickeriaanse gemeenschap participeerden aan deze meeting. Het betrof middelbare scholieren en
docenten, regionale vertegenwoordigers van de overheid, beleidsmakers, vissers, jagers, gidsen,
jachtopzieners / rangers, overheidsdeskundigen op het gebied van natuurbeheer, consultants die
werken met de Verenigde Naties, academici, algemeen publiek en een Australische vrijwilliger die
werkzaam is bij de Afdeling Natuurbeheer. Vanwege de bijdrage die diverse stakeholders hebben
geleverd is de publieke discussie omtrent kwesties over wetland management aangewakkerd. Het
ministerie zal ervoor zorgen dat deze bijdrage zal worden aangewend ter verbetering van de
management strategie en de implementatie van duurzaam management van de Surinaamse
wetlands.
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