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Little paradise botanical garden
Erik Kuiper

Ons kleine paradijs bevindt zich in
Suriname, om precies te zijn in
Boxel, een plaatsje op 22 kilometer
afstand van Paramaribo in het
district Wanica. In Suriname, dat
weliswaar als kleinste land van Zuid-
Amerika met het Centraal Suriname
Natuurreservaat het grootste natuur-
reservaat van dit continent binnen
haar grenzen heeft (1,6 miljoen hec-
tare tropisch regenwoud!), is de
bewustwording voor het conserveren
van de biodiversiteit nog minimaal
aanwezig bij de lokale bevolking. Als
de natuur zo uitbundig in je directe
omgeving floreert, besef je nauwe-
lijks de waarde daarvan. Afval opha-
len en verwerken is ook nog nauwe-
lijks aan de orde. Om te beginnen
moet de lokale bevolking zich meer
bewust worden van de waarde van
het groene goud waartussen men
leeft. Hoe kun je dat beter doen dan
door mensen kennis te laten maken
met een botanische leertuin?

De tuin 
De tuin heeft een oppervlakte van
ca. 5000 m2 en is gelegen in de
jonge kustvlakte. Er zijn drie vijvers
aangelegd die allen in verbinding
staan met sloten en die via een
kreek uitmonden in de Suriname-
rivier. Dagelijks worden door de
getijdewerking duizenden liters
water aan- en afgevoerd.
In deze nog jonge botanische tuin
ligt de nadruk uiteraard op de flora,
maar ook de fauna is de moeite
waard. Tientallen soorten tropische
vogels en vlinders bezoeken de tuin

omdat er het hele jaar door veel
bloemen en vruchten zijn. In de
regenperiodes laten verschillende
soorten kikkers en padden zich
horen en zien. In april/mei is de
luiaard te bewonderen in de takken
van de bomen aan de voorzijde van
de tuin. Ook leguanen houden zich
daar wel op. Zowel de luiaard als de
leguanen zijn vegetariërs: ze leven
vooral van de bladeren van de
bomen. Ook een bijzondere hagedis-
achtige (Sapakara) laat zich soms
zien.

Leerpaden
Suriname is een kleine metropool
met al z’n invloeden van buitenaf.
De Javaanse, Chinese, Hindoe-
staanse, Libanese, Europese en
Afrikaanse immigranten en slaven
hebben zo hun sporen in dit land
achtergelaten. Allemaal hebben ze
ook zaden en planten naar dit land
gebracht. Op dit moment zijn er nog

steeds Surinamers die zogenaamde
huismiddeltjes uit de natuur gebrui-
ken, die worden toegepast bij het
genezen van ziekten of lichamelijke
problemen. Dit zijn veelal oudere
personen. De jonge mensen groeien
op met de apotheek of pillen en
middeltjes van de drogist.
Overdracht van kennis kan nu door
middel van een wandeling door
“Little Paradise” Botanical Garden,
waarbij de bezoeker informatie krijgt
over de geneeskrachtige waarden, de
ornamentale waarden en de voe-
dingswaarden van de vruchten,
bomen, bloemen en planten.

Zin om mee te werken in dit kleine
paradijs? 
Op dit moment is Little Paradise een
privé initiatief. Naast ons werk in het
toerisme en het onderwijs besteden
we onze vrije tijd aan dit project en
financieren we het uit eigen midde-
len. De inzet van de vrijwilligers in
het Little Paradise project is daarom
zeer gewenst en van groot belang
voor het slagen van het project.
We komen handen te kort voor het
wieden, harken, het verwijderen van
‘wurgwied’, snoeien, en het schoon-
houden van de vijvers. We vragen de
vrijwilligers slechts enkele uren in de
ochtend en late na-middag te werken
omdat de zon nogal fel kan zijn in
de middaguren. Tussendoor kun je
recreëren bij het water of genieten
van de rust in een hangmat met een
van de vele boeken uit de huisbiblio-
theek. We kunnen de vrijwilligers
logeerruimte bieden, begeleiding,
Surinaamse gezelligheid en dagelijks
een ontbijt. 

Erik Kuiper
Little Paradise Botanical
Garden
Post: Postbus 12180,
Hoofdpostkantoor Paramaribo,
Suriname.
e-mail: info@lpbotanicalgar-
den.com
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In december 2006 ben ik een week
te gast geweest in “Little Paradise”
Botanical Garden. Vier jaar geleden
is het perceel in gebruik genomen
en werd de tuin gecultiveerd. De
grond is vruchtbaar; dit is te zien
aan de jong aangeplante bomen, die
al meters hoogte bereiken. Langs de
kreekjes zijn veelal struikachtige
soorten geplant. Planten uit
Indonesië, tropisch Azië, Afrika en
(Zuid-) Amerika gedijen prima in de
tuin. Mensen van verschillende plek-
ken van de wereld namen planten en
dieren mee naar Suriname die ze
nuttig of mooi vonden. Een aantal
van deze wereldreizigers komen
voor in de tuin. 

Ik ben gefascineerd door de aquarel-
len van Maria Sybilla Merian (1647-
1717). Ze illustreerde de exotische
insecten uit Suriname. Na mijn
bezoek aan Little Paradise is mijn
fascinatie voor Surinaamse insecten
toegenomen. Ik heb in een korte tijd
veel observaties en indrukken van
het diverse Surinaamse insectenle-
ven kunnen opdoen. 

Enkele waarnemingen van dagvlin-
ders
De familie Nymphalidae (vossen).
De soort Diadem, Hypolimnas misip-
pus. Deze vlindersoort komt oor-
spronkelijk uit Afrika, tegenwoordig
ook aanwezig in Zuid-Amerika in het
gehele Caribische gebied.
Aangenomen wordt dat de Diadem
is geïntroduceerd vanuit Afrika in het
Caribische gebied gedurende de sla-

ventijd. Er is een groot verschil tus-
sen de geslachten. Het vrouwtje is
knaloranje en lijkt sprekend op een
(Afrikaanse) monarchvlinder. Het
mannetje is zwart. Hij heeft grote
witte vlekken op de vleugels, waar-
omheen een blauwe gloed. De
onderkant is bruin en wit. 

De soort Anartia jatrophae is één van
de talrijkste dagvlinders van Zuid-
Amerika. De mannetjes en vrouwtjes
lijken sprekend op elkaar. Ze onder-
scheiden zich door hun gedrag.
In de middag dartelen kleine groep-
jes vlinders op schaduwrijke open
plekken vlak boven de grond.
Vermoedelijk vliegen mannetjes ach-
ter een vrouwtje aan. Als de lucht-
dans klaar is, landt het vrouwtje op
de grond. De mannetjes landen ook
en beginnen aan een toenaderings-
dans: zijn vleugels zijn omhoogge-
klapt en worden voorzichtig openge-
klapt op een afstandje. Daarna klapt
hij zijn vleugels steeds langer open,
terwijl hij het vrouwtje omzichtig
nadert. Het resultaat is dat de indivi-
duen vlak tegenover elkaar zitten,
beide met de vleugels geopend. 

Anartia amathea is een soort waarbij
de mannetjes en vrouwtjes uiterlijk
niet van elkaar verschillen. Bij deze
soort komen ook dartelende achter-
volgingen voor.

De familie Heliconidae (passie-
bloemvlinders)
Deze vlinderfamilie komt alleen in
Amerika voor. Het zijn felgekleurde

vlinders die giftig zijn voor veel
vogels. Van deze familie zag ik
Dryadula phaetusa en een vlinders-
oort uit het geslacht Heliconia.

De familie Lycaenidae (blauwtjes) 
Dit zijn kleine, felgekleurde vlinders
die snel vliegen. Sommige blauwtjes
hebben lange staarten of vreemde
vlekpatronen aan en op de vleugels.
Dit kan roofdieren (bijvoorbeeld
vogels) in de war brengen.

Enkele waarnemingen van nachtvlin-
ders
De familie Saturniidae (maanvlin-
ders). Ik zag minstens vier verschil-
lende soorten. Dit zijn grote vlinders
met geveerde antennes, dikke licha-
men en enorme, fraai gevormde
vleugels. Exemplaren die ik zag
waren bruin, zwart met ivoor en
aswit. ’s Ochtends, langs de rode
onverharde wegen, waren deze vlin-
ders zeer opvallend te zien in de
elektriciteitspalen. Ze zaten doodstil
op de draden of op de houten palen. 

De familie Sphingidae (pijlstaartvlin-
ders). In de schemer kwam er een
groene pijlstaartvlinder aanvliegen,
en landde op een dwarsbalk. Toen
we de pijlstaart vingen, klapte hij de
vleugels omhoog. De vleugels
begonnen met zeer hoge snelheid te
trillen, zodat het haast niet te zien
was. Toen we de pot openden was
de vlinder meteen weg.

Maarten Flikweert 

Te gast in Little Paradise


