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walaba (Eperua falcata) peul

InhoudOnze Planten

Alle planten die op de aarde 
groeien, vormen samen het plan-
tenrijk. Ze kunnen heel klein blijven
(een paar millimeters), maar ook
meer dan 100 meter hoog worden
(bvb de sequoia-boom in de USA).
Ze hebben zich aangepast aan de
plek waar ze voorkomen, vervullen 
allemaal een belangrijke rol op
onze planeet en ze bezitten heel
veel verschillende eigenschappen. 

Overal op de wereldbol kom 
je planten tegen, maar nergens 
groeien er zoveel bij elkaar als 
in het tropisch regenwoud. In dit
soort bos kunnen er op één hectare
wel 200 verschillende soorten 
bij elkaar groeien! De traditionele 
gemeenschappen die in dit bos
leven, zijn erg blij met zoveel 
verschillende planten en ze gebrui-
ken ze graag voor een heleboel 
dagelijkse dingen: 
om hun huizen en korjalen mee te
bouwen, om gebruiksvoorwerpen
uit te maken, om zichzelf en hun
omgeving mooi te maken, om 
muziekinstrumenten en sieraden 
uit te maken, als brandhout of als 
medicijn. Natuurlijk zijn er ook een
heleboel vruchten, noten, knollen 
en bladeren uit het bos die erg 
lekker en voedzaam zijn.

In dit boekje gaan we kijken 
hoe belangrijk de planten zijn 

voor de binnenland-
bewoners.
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De uitschieters
Af en toe steekt er een bosreus boven alles uit. 

De kankantri (Ceiba pentandra) is er zo eentje. Deze boom wordt meer dan 

70 meter hoog.

De tussenlaag
Onder de kroonlaag, in de vochtige lucht en het schemer licht, groeien 

enkele kleinere bomen, struiken en varens. 
Op plaatsen waar een beetje meer licht door de kroonlaag heen komt, langs een

kreek of rivier bijvoorbeeld, groeien vooral palmen. 
De bomen die hier groeien hebben grote en vaak heel lange bladeren om zoveel 
mogelijk licht op te nemen. Maar de meeste bomen en planten die hier groeien, 

hebben zich aangepast aan het donker en de hoge vochtigheid en blijven dus klein.

Bodem
Omdat er zoveel planten groeien in het tropisch regenbos zou je denken dat de bodem

erg vruchtbaar is, maar dat is niet zo. De bodems zijn oud en bezitten heel weinig voed-
sel voor de planten die erop groeien. Waar halen de planten hun voedsel dan? Wel, af-

gestorven bladeren en takken vallen op de grond en vormen er een dikke laag strooisel.
Insecten, bacteriën en schimmels zetten dit organische afval zeer snel om in voedings-

stoffen die direct weer door de bomen en planten worden opgenomen.

De kroonlaag
De toppen van de bomen vormen het dak van het bos, de kroonlaag. 

De meeste van deze bomen zijn zo'n 40 meter hoog. 
De toppen van de bomen zitten dicht op elkaar en nemen veel zonlicht op. De

bomen verliezen het hele jaar door bladeren maar de kroonlaag blijft altijd
evenveel gesloten. De meeste dieren in het regenwoud, van kleine insecten tot

grotere soorten, leven in de kroonlaag, omdat daar bloemen, vruchten, zaden en
bladeren aanwezig zijn.
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Het tropisch regenwoud

Tropische regenbossen liggen in gebieden waar het heet is en waar er veel
regen valt. We vinden ze op en rond de evenaar in: Zuid-Amerika, Centraal
Afrika en Zuid-Azië.

Dit tropisch regenwoud is erg belangrijk: 
als woonplaats voor de vele planten en dieren die er in voorkomen (ongeveer
de helft van de 5 miljoen planten- en dierensoorten op aarde); als bescherming
tegen erosie, droogte en behoud van een stabiel klimaat en als bron van 
zuurstof, voedingsmiddelen, geneesmiddelen en materialen.

Suriname ligt aan de noordelijke rand van het grootste tropisch regenwoud 
ter wereld; het Amazone regenwoud dat wel vier miljoen vierkante kilometer
groot is: dat is 4 000 000 000 000 m2!
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gevonden om zich te vestigen, beginnen ze hun woon-
plaatsen te bouwen en halen de benodigdheden hier-
voor uit ….. het bos. Daarna worden boten gebouwd,
hangmatten en cassavepersen geweven met materia-
len uit …..het bos. Heb je honger of ben je ziek: de
voedingsmiddelen, het brandhout om te koken en de

medicijnen komen …… ja, je raadt het al:
uit ……  het bos. En vier je feest, dan
komen de sieraden en lichaamsverven ook
uit … het bos. 
En zo zorgt het omringende bos voor alles
wat zijn inwoners nodig heeft.
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De bruinhart-boom groeit het liefst in het heuvelland. Vanwege het
gewicht en de hardheid van het hout, en vanwege de natuurlijke be-
standheid tegen termieten, is deze soort in de dorpen erg gewaar-
deerd als constructiehout. De peulen, met daarin het zaad, worden
door de knaagdieren, zoals bijvoorbeeld de agouti,  opgegeten en op
die manier verspreid in het bos. 

walaba-zaadlobben

Taspalm (Tasi) (Geonoma baculifera), maraja (T), malaleja (W)

Ba
mboe (Guadua

ang
ustifo

lia
)
-
kw
am

a
(T)-kurumu

ri
(W

)

huis (N) 

pakoro (T/W) 
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Tasi is een kleine
palmsoort (tot drie
meter hoog) die in
bosjes bij elkaar
staat en houdt van
vochtige grond. Deze
plant is waardevol als
dakbedekking. Voor
sommige dorpen is
het moeilijk geworden
om voldoende tasi te
vinden in de bereik-
bare omgeving.

Bruinhart (Vouacapoua americana), wakapu (T), wakap (W)

verschillende bind
wi
jz

en

dorpshuis (N) 

tukusipan (T/W) 
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n De warimbo (Ischnosiphon sp.) is een rietsoort die voornamelijk

gebruikt wordt voor het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen.
Hiervoor wordt de stengel van het riet gespleten, handig 
geweven en vaak ook met (plantaardige) verfstoffen gekleurd
tot aantrekkelijke en nuttige objecten zoals de cassavepers, 
de waaier en de cassavezeef.

Een katoenplant (Gossypium barbadense) wordt ongeveer zo groot als een vol was -
sen mens. Nadat de prachtige bloemen uitgebloeid zijn, groeit er een wit bolletje.
Daarin zitten zaadjes en pluis: het katoen. Katoen wordt over de hele wereld 
gebruikt voor het maken van textiel (kleren, lakens, …). Door de traditionele 
gemeenschappen die in en van het bos leven, wordt er van 
katoen hangmatten gemaakt waarin je heerlijk kan wegdromen...  
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Katoen (Gossypium barbadense), maru entu (T), mawu (W)
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Ee
n boot bouwen

korjaal (N) 

kanawa (T) 

kanawa (W)

cassavepers (N) 

matapi (T) 

tiikii (W)

waaier (N) sipari (T) wawai (W)

hangmat (N) 

waitapie (T) 

ëtat (W)

zeef (N) 

manare (T) 

manali (W
)

Warimbo (Ischnosiphon sp.), warumë (T), wama (W)
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Vo
ed

in
g De Braziliaanse notenboom (Bertholletia excelsa) kan tot 50 meter hoog 

en kan wel 500 jaren oud worden. Van februari tot juni kunnen de 
vruchten geoogst worden. Het zijn grote ballen die een paar kilo wegen
en die, wanneer ze naar beneden vallen, snelheden kunnen halen van wel
80 kilometer per uur. In die harde bal zitten tien tot twintig lekkere noten.

Bosmarkoesa

Bu
gr
um

aka
(Astrocaryum

sciop
hilum

), m
urum

uru
(T),mumu(W)

brasielnoot (N) 

tuha (T) 

(groeit niet in 

Wayanagebied)

Ook om te vissen komt alles uit het bos ...

Maripa (Attalea
m

a
rip

a
)
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De pinapalm (Euterpe oleracea) draagt trossen met podosiri bes-
sen die verwerkt kunnen worden tot lekker donkerrood sap.
Deze boom groeit graag in moerassige bodems langs 
kreken en rivieren. Er zitten ook heel veel gezonde stoffen in
de podosiri die energie geven en helpen om gezond te blijven.  

Po
do
sir

i (Euterpe oleracea)

M
op

e

(S
po

ndias mombin)

pina (S) 

wapu  (T) 

apu  (W) 

aas visfuik

kasjoe (N) 

oroi (T/W) 
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wala
ba – jonge plant

Fe
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a(N

),
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iri (S), palakalu
(T

)

De morototo (Didymopanax morototoni) is een pioniersoort; dat wil
zeggen dat deze boomsoort een specialist is in het innemen van
een kaal gebied. Veel vogels, en ook wel vleermuizen houden
van de vruchten. De bewoners van ons bos gebruiken heel graag
de zaadjes van deze boom, die ze met natuurlijke stoffen 
kleuren om de mooiste sieraden mee te maken.

Het feest dansen, wïwato (T), uwatop (W) muziek, poku (S/T/W)

kalebas (N) 

kamo (T) 

karapi (W) 

12

Kalebasboom 
(Crecentia cujete)

Aan de kalebas-
boom groeien grote,

groene, harde bolvormige vruchten
waarbij men van de vruchtwand 
handige potjes en bakjes kan maken.
De bloemen gaan pas ‘s avonds open,
waarna ze door de vleermuizen 
bestoven worden. De bloemen, 
en later de vruchten,  groeien 
rechtstreeks op de stam van de 
boom. Dit noemt men met een 
moeilijk woord “cauliflorie”. 

fleskalebas (N)

atoreïme (T) 

tutpë (W)

Muziekinstrumenten

maraka
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De kusuwe (Bixa orellana) is een kleine boomsoort (5 tot 10 me-
ter hoog) met lichtroze bloemen en rood-oranje vruchten aan
het eind van de takken. De zaden die in deze vruchten zitten
bevatten een rood-oranje kleurstof die je kan gebruiken als 
lichaamsverf en om sieraden, stoffen en zelfs voedsel te 
kleuren. Ook als medicijn wordt deze plant veelvuldig gebruikt.

Sieraden
ketting (N) 

ketie (T/W) 
Joro joro (S)

kawai (W)

morototo (S)

maramara (T/W)

Job’s tranen (N)

kanefro (S)

ampere (T)

sampere (W)

Bodypaint

ta
pu

ri
pa

(S
),

(Genipa americana),
m
enu

(T
) ,

kurupë

(W

)

A
nnoto

(N
),

Kusuwe (S), whise (T), o
no

t

(W
)
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Krapa (Carapa sp.), karapa (T), 
karapa (W)
De olie die hieruit gewonnen wordt, 
helpt heel goed tegen de beet van
zandvlooien (sika’s) en andere insecten.

Palulu (Heliconia sp.), tukuinete (T),
palulumïlï (W) 
Een afkooksel van de geplette plant
wordt gedronken als middel tegen koorts,
maagpijn en verstopping.
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Sangrafu (Costus sp.), siwiru (T), 
maikaman (W)
Deze plant wordt gebruikt tegen ooginfecties
en ook wel om kapwonden (veroorzaakt door
een houwer) sneller te laten genezen.

Sjoeroe

(Hibiscus 

sabdariffa)

Katamiime (Croton pullei) tegen verkoudheid.
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Woon jij liever in een schoon dorp of in een vies dorp? 

wa
laba

met peulen

16
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houtkap

mijnbouw

goud/bauxi
et

weg/dam
aanleg

Jammer genoeg
wordt de schatkist té vaak geplunderd en verdwijnt

het tropisch regenwoud supersnel, per jaar meer

dan de totale oppervlakte van Suriname (163.800km2).

Dat komt namelijk door de handelingen van

de mens. De mens kapt en verbrandt bomen

en vernietigt het gezonde bos bij het aanleg-

gen van wegen en het onverantwoord winnen

van ondermeer goud en bauxiet.
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Woon jij liever in een schoon dorp of in een vies dorp? 

kost-

grondjes

De Overheid heeft ge-
lukkig al een paar maat-
regelen genomen om 
het tropisch regenwoud
te helpen redden. 
Wetten en regels wor-
den gemaakt voor 
de houtkap en de
mijnbouw, en er 
zijn beschermde 
gebieden in het land.

Wat kan ik doen 
om de bossen en 
dieren te redden?

Ieder van ons kan
gelukkig ook een 
heleboel doen om 
het tropisch regen-
woud te redden. 
Hier zijn een paar 
ideetjes:

• geen dieren vangen 
of doden die je niet 
nodig hebt voor 

jezelf of voor het 
dorp;

• als je met een net 
vist, gebruik dan 
geen kleine mazen, 
zodat de baby-
visjes kunnen ont -
snappen en groeien;

• gooi geen afval 
zomaar in het rond, 
zodat de omgeving
schoon en gezond 
blijft.

Kan jij nog 
wat verzinnen?

beschaving

Er blijft dan een kaalgekapte, modderige

puinhoop achter … 

Zeldzame dieren worden soms gevangen en 

verkocht in de steden of in het buitenland. 

Als we zo doorgaan,  

zullen er allerlei dieren 

en planten uitsterven.

landbouw-

projecten

17
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walaba – nieuw zaad
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Vormgeving en tekeningen schildpad: Brigitte Küchler

Druk: Suriprint

Heb je bij elk thema Mulokot en Kuluwajak gevonden?
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