Dendrova ria
Freek Derks

Botanische reis naar
Suriname
Wie gaat er mee?
Het binnenland van Suriname is een paradijs voor botanici. Het maakt deel uit van
het Guyana systeem, dat aansluit op het noordelijke stroomgebied van de Amazone.
Het is nog vrijwel ongerept tropisch regenwoud doorsneden door grote rivieren, die
alle van zuid naar noord stromen en uitmonden in de Atlantische Oceaan.
De diversiteit van het oerwoud is ongeëvenaard. Wie,
zoals de lezers van Arbor Vitae, thuis is in de plantenwereld van de gematigde zone,

moet wel onder de indruk
komen van die eindeloze rijkdom. Alle zintuigen worden
geactiveerd.
Ik ben er nu vijfmaal ge-

weest; de eerste keer was
in 1966. Toerisme was er
nog niet. Dat is nu wel anders. Het binnenland wordt
ontdekt en het ecotoerisme
ontwikkelt zich zienderogen.
Voor massatoerisme ontbreekt de infrastructuur en
daar hoeven wij niet rouwig
om te zijn. Met korjalen en
vliegtuigjes worden verkenningstochten georganiseerd.
Voor dendrologen ligt hier
een uitdaging om die andere
wereld te leren kennen.
Met de Surinaamse bioloog
drs. Pieter Teunissen heb ik
een botanisch reisprogramma
Verhoute doosvruchten van Clusia
major, natuurreservaat Brownsberg
Suriname.
Foto: Freek Derks
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Lianen (Clusia?) in het natuurreservaat Brownsberg, Suriname.
Foto: Freek Derks

van 20 dagen samengesteld
dat een gevarieerd beeld
geeft van zowel de tot de
kust reikende savannegordel
als het heuvelachtige oerwoud, dat ten zuiden daarvan
begint. In het binnenland
wordt overnacht in goede
maar eenvoudige logementen. Daar zijn geen wegen,
er wordt dus gevaren en/of
gevlogen. Wij maken kennis
met dorpen van de Marrons,
die zich in het verleden van
de slavernij op de plantages
hebben bevrijd en zich langs
de rivieren vestigden en met
dorpen van de Inheemsen,
die wij Indianen noemen.
Ook Paramaribo en omgeving,
en een vaartocht langs de
plantages uit de koloniale
tijd zijn in het programma
opgenomen. Overal worden
wij begeleid door deskundige gidsen. Het is mogelijk,
wanneer de deelnemers dat
willen, om een avontuurlijk
onderdeel in te lassen, te
weten een bivak met hangmatten op een unieke plek
in het oerwoud aan de voet
van watervallen.
Normaal gesproken organiseert de NDV geen verre reizen. Toch waag ik het om mijn
mede-dendrologen, amateurs
en professionals van de NDV
en van de KVBC te vragen,
wie er belangstelling heeft
om mee te gaan. Het is een
peiling, dus niemand verplicht zich nog. Zowel op het
doorgaan van de reis als op

het programma rust nog een
voorbehoud. De tocht is gepland voor maart 2011, duurt
een kleine 3 weken en kost
ongeveer € 2700 inclusief
KLM-vlucht en maaltijden in
het binnenland. Vooraf wordt
tijdens een of twee bijeenkomsten de tocht inhoudelijk voorbereid, zodat wij een
beetje beslagen ten ijs (sic)
komen. Als het aantal deelnemers onvoldoende is om
uit de kosten te komen, dan
wordt het programma enigszins aangepast en gaan ook
enkele niet-dendrologen met
ons mee.

te lang, want op zeker moment moet de knoop worden
doorgehakt.
Freek Derks, Peter Scheersstraat 3, 6525 DD Nijmegen.
T: 024 3281470;
F: 024 3656037;
E: fjderks@planet.nl

Reacties, welke ook, zie ik
graag tegemoet. Wacht niet
Arbor Vitae | 2-20 | 2010 35

