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 Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland 
Suriname 
 

 d’ONS is een Nederlands-Surinaamse 
netwerkorganisatie 
 

 d’ONS is initiator en makelaar 
 

 Doel: uitwisseling van kennis en ervaring 
 

 Opstarten concrete projecten 
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 Structuur 
 

 Samenstelling bestuur 
 

 Samenstelling Raad van Advies 
 

 Steun Suriname en Nederland 
 

 Samengewerkt met: Ministeries van NH, 

ATM, H&I, Parbobier, Suralco, Staatsolie, VSB, 

ESSENT, ICCO, IUCN NL, WWF Guianas 

 



Succesvol samenwerken 

 Uitgangspunt: de vraag vanuit Suriname is 

leidend 
 

 Van belang is dat de betrokkenen in 

Suriname de handen ineen slaan: 

- Bedrijfsleven 

- Overheid 

- NGO’s 

- De politiek 

- Civil Society etc. 



Definitie Duurzaam Toerisme 

 Natuurbehoud en cultureel erfgoed 
 

 

 Stimulans economie 
  
 

 Beperken negatieve effecten 



Terugblik 

 Congres mei 2008 
 

 Workshop + 3 vragen 



3 vragen: 

 1. In welke mate biedt de duurzame 

toerismesector potentie voor duurzame 

ontwikkeling in Suriname? 
 

 2. Wat zijn de kansen, de bedreigingen en 

wat is nodig om duurzaam toerisme te 

realiseren? 
 

 3. Wat zijn de aanbevelingen voor de 

Surinaamse regering, het bedrijfsleven en 

de NGO’s in Suriname? 



Potentie 

 Erfgoed en natuur 
 

 Vele vluchten 
 

 Ketenpartners 
 

 Caricom 
 

 Pensionado’s 

 

 



Wat biedt Suriname? 

 Het tropisch regenwoud 
 

 Cultureel historisch erfgoed 
 

 Diversiteit aan culturen 
 

 Dienstbaarheid en gastvrijheid 
 



Kansen, bedreigingen en 

realisatie 

 Kansen 
 

 Bedreigingen 
 

 Realisatie 



Uitwerking onderzoek 

 Keten onderzoek: 
   

 

 a. Eisen en mogelijkheden 

  b. In samenwerking met lokale en   
         Nederlandse ondernemers worden  
        oplossingen uitgewerkt 
 

 Methode ‘Aan de slag’ 



Noodzakelijke faciliteiten 

 Opkrikken Infrastructuur 
 

 Verbetering faciliteiten 
 

 Meer financieringsvorming 



Voorlopige conclusies 

 Mondiale groei toerisme 
 

 Opschroeven aanwezige faciliteiten 
 

 De natuur 
 

 Kwalitatief hoogstaande faciliteiten 
 

 “Value chain” 



Een integrale benadering 

voor Suriname 

 Deelnemen en aandacht 
 

 Vermarkten en faciliteiten 
 

 Combinatie samenhangende onderdelen  



Aanbevelingen  

 Bestaande faciliteiten 
 

 Faciliteiten voor bestaande en nieuwe 

doelgroepen 
 

 Samenwerking 
 

 Een Toerismewet 
 

 Meer marketing 



Bijdrage d’ONS 

 Verder onderzoek van alle faciliteiten 



Bronnen 

 EVD Survey voor Suriname 
 

 DWT 
 

 Caribemagazine 
 

 Djoser 
 

 SuriGids.com 

 Sector identificatieplan van st. d’ONS  


