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VERKLARING INZAKE HET TOEKENNEN VAN PERMANENT BESCHERMDE
STATUS AAN DE BROWNSBERG EN DE NASSAU- EN LELYGEBERGTES IN
SURINAME, EN HET VASTSTELLEN VAN RICHTLIJNEN VOOR DE
BESCHERMING VAN DEZE GEBIEDEN.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT Suriname, samen met Guyana, Frans Guiana, het
oostelijke deel van Venezuela, en het noordelijke deel van Brazilie, gelegen is in een
unieke regio die het Guiana Schild word genoemd, een regio die een van de wereld’s
minst verstoorde is, die gekenmerkt is door de laagste menselijke populatiedichtheid in
de wereld, en die een van de weinige regio’s is in de wereld waar uitgestrekte natuurlijke
bosgebieden behouden kunnen worden voor toekomstige generaties.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT Suriname een pionier is wat natuurbescherming
betreft, toonaangevend sinds het midden van de 20ste eeuw, en het Centraal Suriname
Natuurreservaat heeft ingesteld, wat in 2000 is uitgeroepen door de VN tot Natuurlijk
Werelderfgoed, hetgeen een erkenning is van het unieke karakter van Suriname’s natuur.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT de bauxiethoudende Bergen in noordoostSuriname – Brownsberg, Nassau en Lely – deel uitmaken van een bedreigd landschap
wat minder dan 0.5% van Suriname’s landoppervlakte uitmaakt, en wat de grootste
verscheidenheid aan bomen heeft in Suriname, alsook de grootste diversiteit wat enkele
andere plantengroepen betreft bijzondere plantengroepen (zoals bromelia’s en
orchideeen).
IN OVERWEGING NEMENDE DAT er op het Nassaugebergte een aantal unieke
diersoorten voorkomen (die nergens anders in de wereld gevonden zijn), met name een
unieke Atelopus kikker, en twee unieke vissoorten (gevonden in de Paramakka-kreek).
IN OVERWEGINING NEMENDE DAT de Brownsberg, Nassau en Lely deel uitmaken
van het Marowijne-gebied, een gebied dat in 2002, tijdens de Priority Setting Workshop
in Paramaribo, werd aangemerkt door 200 wetenschappers als een gebied met hoge
prioriteit voor beschermining.
IN OVERWEGINING NEMENDE DAT het Brownsberg Natuurpark, het enige publiek
toegankelijke natuurpark van Suriname, gekenmerkt is door het bijna volledige spectrum
aan gewervelde dieren, inclusief 125 zoogdiersoorten, 374 vogelsoorten, 83 soorten
reptielen, 43 soorten amfibieen, en 52 vissoorten, dit ondanks een lange historie van
verstroring van het gebied door mijnbouwactiviteit.
IN OVERWEGINING NEMENDE DAT het Brownsberg Natuurpark 8,418 ha beslaat,
inclusief het grootste deel van de Brownsberg (507 m hoog), ten dele erfpachtterrein en
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ten dele concessie is van STINASU (de Stichting voor Natuurbehoud in Suriname), een
organisatie die banden heeft met de Nationale Bosdienst (LBB) die verantwoordelijk is
voor natuurbescherming.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT er in het Brownsberg Natuurpark unieke
Precolumbiaanse archeologische vindplaatsen voorkomen, hetgeen de historische waarde
van het gebied aangeeft voor de Inheemsen, en dat het gebied historisch en cultureel van
belang is voor de Marronbevolking die in de omgeving woont.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT het Brownsberg Natuurpark jaarlijks de
bestemming is van meer dan 10,000 nationale en internationale bezoekers sinds het jaar
2000, inclusief toeristen, schoolkinderen, en onderzoekers, hetgeen aangeeft dat het park
een belangrijke recreatieve, educatieve en economische waarde heeft.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT er sinds het midden van de jaren 1990 te
Brownsberg, Nassau en Lely en omgeving een alarmerende toename is van het aantal en
de grootte van mijnbouwactiviteiten, alsook een toename van jacht, hetgeen een serieuze
bedreiging vormt voor de integriteit van deze berggebieden, inclusief voor het bos en de
wilde dieren.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT kleine en middelgrote mijnbouwactiviteiten
samengaan met het gebruik van kwik, een giftig metaal dat aanwezig blijft in de bodem
en het sediment van kreken en rivieren, en gepaard gaat met een tragische teloorgang van
de gezondheid en het leven van mensen; dat tevens leidt tot de wijd verspreide
vernietinging van kreek- en rivierbos, de toename van ziektes zoals malaria en HIVAIDS, en de verstoring van het sociale en culturele milieu van de lokale gemeenschappen
als gevolg van de instroom van mijnwerkers van buiten.
IN OVERWEGING NEMENDE DAT STINASU en anderen die zich bezorgd maken
hun bezorgdheid hebben geuit, doch zelf de autoriteit en capaciteit ontbreken om effectief
op te treden en illegale mijnbouwers te verwijderen uit het Brownsberg Natuurpark;
gegeven ook het feit dat herhaalde acties van ordehandhavers van de Regering van de
Republiek Suriname er niet toe hebben geleid dat mijnbouwers hun activiteiten
permanent staken.
VERKLAART HIERBIJ de Association for Tropical Biology and Conservation dat zij op
respectvolle wijze vraagt aan de Regering van de Republiek Suriname om dringend de
nodige effectieve stappen te zetten om het unieke erfgoed te beschermen te Brownsberg,
Nassau en Lely, drie berggebieden met grote nationale en internationale waarde:
1) stel de exacte lokatie vast van de grenzen van het Brownsberg Natuurpark, en
zorg ervoor dat deze bekend zijn bij het algemene publiek,
2) verwijder alle illegale goudmijnbouwers uit het park, sluit illegale toegangsroutes
tot het park effectief af, en monitor potentiele toegangsroutes nabij het park,
3) handhaaf de bestaande regels die al door STINASU zijn vastgesteld voor het
behoud van het Brownberg Natuurpark; stel een mechanisme in voor de training
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en financiering van parkwachters, alsook voor het rapporteren van problemen die
zich voordoen in het park (zoals de aanwezigheid van mijnbouwers en jagers);
werk aan de integratie en tewerkstelling van bewoners van de nabijgelegen
dorpen van Brownsweg in het beheer en de bescherming van het park; en
handhaaf de bestaande regels van het park in relatie tot het gedrag van bezoekers
(zoals de beperking op het verzamelen van planten en dieren),
4) ban klein- en grootschalige mijnbouwactiviteiten uit te Nassau en Lely, zowel wat
goud als bauxiet betreft, en
5) ga over tot de instelling van Nassau en Lely als nationale beschermde gebieden,
en stel richtlijnen vast voor het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen aldaar.
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