
Samen ondersteunen we 
een duurzaam bestaan voor 

de bevolking van Coronie

MANGROVEN
“Onmisbaar voor Mens en Natuur”

Eco-tour gidsen zijn constant in training om 
natuurtoeristen, die Coronie bezoeken, van 
dienst te zijn en deze kennis te laten maken met 
de mangroven, natuur en cultuur van Coronie.

Ecotoerisme rond mangroven zorgt voor 
inkomen voor de lokale gemeenschap in com-
binatie met kennis en informatie-uitwisseling. 
Mangrove ecotoerisme-activiteiten houden 
onder andere in: rondleiding in het Mangrove 
Educatie Centrum, mangrove-educatie wande-
lingen, boottochten, vogels spotten, vissen, 
culturele activiteiten, ontmoetingen met de 
gemeenschap, historische wandelingen, etc. 

Bij de mangrove in Suriname zie je bijzondere 
diersoorten in een unieke omgeving. 
Het is geweldig dit te kunnen meemaken!

MANGROVEN & ECOTOERISME Het Centrum van de mangrove-
activiteiten

Het Mangrove Educatie Centrum is voor deze 
lokale gidsen het vertrekpunt van vele activi- 
teiten: scholen en studentenprogramma’s, 
rondleiding in het centrum, onderzoeksin-
stituut en een kenniscentrum met alles over 
kustbescherming, mangroven en waardevolle 
ecosystemen alswel belangrijke elementen 
van de cultuur en natuur van Coronie.

Meld u aan voor de Coronie Mangrove Tours en 
geniet van de activiteiten!

Tour Opties: Er zijn halve of hele dagen tours! 
(vraag naar de folder en prijslijst)

CONTACTINFO: 
Het Mangrove Education Centrum Coronie (MECC) 

Tel.: 0235238

Een proefje van Coronie‘s cultuur, waarbij oud en nieuw 
elkaar ontmoeten!
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vital importance for the survival of the 
mangroves in Coronie. 

 

 

  
 

 

 

 A taste of Coronie‘s culture: blending the old with the 
new! 
Tour Options: Half or full day 
tours 
 
CONTACT INFO 
Mangrove Education Centre 
0235238 
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Bijenhouders
&

Parwahoning

Eén van Coronie’s succesvolle honingproducenten
(imkers) aan het werk. Pure Parwahoning smaakt 
fantastisch en is een veel gevraagde honingsoort.

Vissers, kokosolieproducenten en 
andere kleine ondernemers zijn 
allen verbonden met de Parwa

Vele kleine ondernemingen zijn afhankelijk 
van de Parwa (of zwarte mangrove). Van fruit-
verwerkers, kokos- en honingproducenten  
tot vissers, boothouders, krabbenvangers, 
lokale toerismebedrijven, etc. Mangroven zijn 
belangrijk voor de lokale visserij en ze zorgen 
ervoor dat de kustlijn stabiel blijft, waarbij 
de water- kwaliteit in die gebieden verbeterd 
wordt. Mangroven  zijn wereldwijd het derde 
meest productief systeem waarbij ze een 
grote variëteit aan insecten, vogels, kleine
dieren en vissen huisvesten. De mangroven
zorgen daardoor voor een belangrijke
voedselbron met veel voedingsstoffen voor 
de gemeenschap en dragen daardoor bij aan 
voedselzekerheid en  goede inkomsten voor 
kustgemeenschappen.

Zonder bijen, geen honing!

Plaatselijke vissers maken hun netten klaar voor de 
visvangst

De Waarde van onze Mangroven
Een greep uit de vele belangrijke

functies:

•	Ze	beschermen	onze	kustlijn	tegen	stormen
•	Ze	zuiveren	het	water,	behouden	de	
 waterkwaliteit.
•	Ze	slaan	meer	CO2	op	dan	welk	ander	
 eco systeem, en helpen op die manier 
 klimaatverandering tegengaan.
•	Ze	gaan	erosie	tegen	door	samen	met	hun		 	
 wortels sediment vast te houden.
•	Ze	zorgen	voor	een	goed	visbestand.	Ze	zijn		
 een kraamkamer(babykamer) voor jonge   
 vissen.
•	De	honingproducenten	hebben	de	
 Parwabossen nodig voor hun honing.

De Coronie Zoetwater Zwamp
Deze zoetwaterzwamp is een van de grootste 
ter wereld. Dit waterland zit vol leven voor 
mens en dier en is van groot belang voor het 
bestaan van de mangroven in Coronie.

 


