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Inhoud 

Toerisme-ontwikkeling op basis van:  

• Projectvoorbereiding 1998 - 2000 

• Raleighvallen  2001 – 2008 

• Kwamalasamutu 2001 – 2009 
 

Uitdagingen en wat hebben wij 
geleerd? 



CI en toerisme 

in Suriname 

• Instelling CSNR in 

1998  

• Eerste toerisme 

workshop (2000): drie 

prioriteitsgebieden, nl. 

Raleighvallen, Boven-

Suriname en 

Paramaribo 



Raleighvallen (1)  

Verbetering kwaliteit  

Conservation International:  

• Renovatie Gonini +NB huis   

• 2 experimentele forest 

bungalows 

• Paviljoen: open structuur 

voor receptie, restaurant, 

bar, gift shop, conferenties 

• Milieuvriendelijk 

sanitatiesysteem, zonne-

energie, drinkwaterfiltratie  



Raleighvallen (2) 

Link Raleighvallen en Kwinti 

 

IDB/MIF + 30% CI financiering: 

• Nieuwe paden + interpretatief 
materiaal + faseringsplan 

• Elementaire training voor gidsen 
en schoonmaak  

• Ontwikkeling van een 
concessie-overeenkomst  (Peru 
model) 

• Afstemming met de Kwinti over 
verbetering transport en 
toerisme-ontwikkeling (GEF-
SGP project!) 

• Witagron pier 



Kwamalasamutu (1)  
Voorbereiding op ecotoerisme 

 

• Werehpai archeologische 
onderzoek 

• Ontwikkeling van 18.000 ha 
Werehpai beschermd gebied + 
beheersplan 

• Camera trapping project 

• Inventarisatie van vogels 

• Trainingen (motorzagen en 
buitenboordmotoren) 

• Oriëntatiebezoeken Galibi, 
Danpaati 

• Participatief proces (2 jr!!) om 
toerisme te bespreken + project te 
ontwikkelen + goedkeuring van 
donor 



Kwamalasamutu (2) 

Introductie van ecotoerisme 

 

IDB/Japan Fund met > 30% CI 
financiering: 

• Constructie van Iwana Saamu 
gemeenschaps ecolodge 
(bamboe als thema) 

• Milieuvriendelijk sanitatie 
systeem, zonne-energie,  
drinkwaterfiltratie 

• Elementaire gidsentraining + 
product ontwikkeling 

• Ontwikkeling van nieuw pad; 
verbetering Werehpai pad  

• Begeleiding door CI en Peace 
Corps Volunteer 



Kwamalasamutu (3) 

Verbetering van kwaliteit 

 

IDB/MIF redirected project met 30% CI 
financiering): 

• Trainingen: gidsen, boekhouding, 
EHBO, management enz. 

• Product ontwikkeling 

• Interpretatief materiaal 

• Arts and crafts  

• Verbetering van bestaande paden 

• Oriëntatiebezoeken aan Paloemeu 
en Arapahu 

• Vergaderingen met Trio gezag om 
over verbetering toerisme-produkten 
en beheer  



• Grondige analyse (meer dan 
feasibility) 

• Goede kennis van  ecologie en 
biodiversiteit van het gebied 

• Wet- en regelgeving 

• Een goed strategisch plan met 
prioriteitskeuzen (Locaties? 
Beheer? Benefits?)  

• Infrastructuur aangepast aan 
niveau van gemeenschap 

• Langetermijn begeleiding 

• Koppeling van opbrengsten uit 
ecotoerisme aan 
gemeenschapsontwikkeling EN 
ecologische diensten 

Kwaliteitsecotoerisme (in het binnenland)  

van Suriname vereist: 



Uitdagingen 

• Gebrek aan algemene visie  
over toerisme(ontwikkeling): 
gevestigde ideeën; geen 
vernieuwingen; geen 
regelgeving/ certificering 

• Ecotoerisme wordt vaak 
verward met natuur- of 
avontuurtoerisme 

• Gebrek aan management op 
de site: geen discipline, 
onderhoud, schoonmaak 

• Projecten worden toch 
beschouwd als ‘CI projecten’ 



Wat hebben wij 

geleerd? (1) 

• Financiering van infrastructuur: 

gemeenschappen hebben 

onvoldoende middelen; zien dit 

niet als ‘eigen input’ of 

‘investering’; donor-organisaties 

niet bereid tot financiering. 

• Kosten voor transport en 

brandstof schrikbarend hoog 

deel van projectuitvoering en 

voor toeristentrips.   

• Cash-flow wordt steeds verward 

met winsten.  



Wat hebben wij 

geleerd? (2) 
 

• Beheer van effectief, efficiënt 
kwaliteitstoerisme  door de 
gemeenschap zelf is niet 
mogelijk op korte termijn  - 
concessie overeenkomst? 

• Taal is een probleem bij de 
communicatie: Sranan Tongo is 
niet de lingua franca voor een 
ieder! 

• Cultuurbehoud en toerisme-
ontwikkeling: wat wordt 
behouden - wat verandert – wie 
‘verbetert’ – wie kiest ? 



Wat hebben wij  

geleerd? (3) 

• Kortdurende ‘ontwikkelings’ 
projecten met gemeenschappen 
niet mogelijk: project- 
ontwikkeling, donoreisen, 
projectimplementatie,  
monitoring en FPIC! 

• Tijd en planning in de 
gemeenschap zijn anders: 
eigen afspraken en 
werkschema’s worden niet 
nagekomen, waardoor extra 
stagnatie ontstaat – wanneer 
zet je een project stop? 



Wat hebben wij 

geleerd? (2) 

• Capaciteitsversterking van 

gemeenschappen is complex 

en moet geschoeid zijn op een 

langetermijn-plan; hiervoor is 

een enorme investering nodig. 

• Projectimplementatie wordt 

gehinderd door bureaucratie 

en operationele rompslomp; 

goede afspraken vooraf nodig; 

geen wijziging in operationele 

richtlijnen tijdens uitvoering! 



Wat hebben wij 

geleerd? (4) 

• ‘Eco’toerismeprojecten met 

gemeenschappen hebben geen 

begroting voor natuurbehoud, 

capaciteitsopbouw, marketing, 

begeleiding over langere termijn, 

wat essentieel is voor welslagen 

van toerisme als bedrijf:  

- Doorstart? 

- Marketing? 

- Natuurbescherming? 

- Wie draait voor de kosten op? 



Hartelijk dank  


