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GOUVERNE[TENTSBLAD
van

SURINAME

LANDSBESLUIT van 23 mei 1969 tot aanwijzing van het naruurreservaat Galibi (,,Natuurbeschermingsbesluit Galibi").
;

IN

NAAM DER KONINGIN

i

DE GOUVERNEIJR. VAN SURINAME,
Overwegende, dat ter uitvoering van de artikelen I en 2 van de ,,Natuurbeschermingsverordenning 1954" (G.8. 1954, no. 26) het nodig is het navolgende vast
te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, bc.sloten:

Artikel

1

Tot bescherming en behoud van de in suriname aanwezige natuurlijke rijk
dommen wordt het navolgende tot 's Landsdomein behorend gebied aangewezen
als natuurreservaat, te weten:
het gebied gelegen aan de Atlantische oceaan nabij de monding van de Marowijne-

rivier en begrensd als volgt:

a. door de laagwaterlijn tussen
aan

te duiden Iiinen snijdt;

de punten waar die

liin

cie hierna onder

c en d

b. door

een lijn gelegen 1000 m landinwaarts van en parallel lopende, aan de
hoogwaterlijn tussen de snijpunten van eerstgenoemde lijn rnet de hierna onder c.en d aan te duiden lijnen;

c. door de Noord-Zuidlijn, gelegen op 54o 2' 47" westeriengte, lopende van
laagwaterlijn tot.
Tn punt 1000 m landinwaarts van cle hoogwaterlijn;
d. door de oost-wesilijn, gelegen op 5o 44' 30" noorderbreedte, lopende rran
laagwaterlijn tot een punt 1000 m landinwaar:ts van de hoogwaterlijn.
Artikel

de

cle

2

bij dit landsbesluit als natuurreservaat aangewezen gebied
in allodiale eigendom en erfelijk bezit, in erfpacht, in huur, in gebruik, in vergunning of in concessie uitgegeven percelen gelegen zijn, worden de uit kracht daarVoor zover in het

van verkregen rechten gederbiedigd.

Artikel

3

Dit

landsbesluit laat, mecie gelet op de artikelen 6 en 12 van de ,,Natuurbeschermingsverordening i954" (G.8. 1954, no. 26), onverlet de mogelijkheid om in

47\

het bij artikel I van het onderhavige landsbesluit aangewezen natuurreservaat ex'
ploratiewerkzaamheden naar de mogelijkheden tot benutting van natuurlijke hulpbronnen met inachtneming vap door de Minister van Mijnbouw, Bosbouw, en Do
meinen te geven aanwiizigingen tc doen verrichtcn door daartoe van Landswege
aangeduide

instanties'

Artiker

4

Dit landsbesluit, dat als ,,Natuurbeschermingsbesluit Galibi" kan worden aangehaald, treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die der uitgifte van
het Gouvernementsblad, waarin het geplaatst is.
Gegcvcn tc Paramaribo, de 23ste mci

1969'

.IOHAN H. FERRIER.
De Minister van Mijnbouw,
Bosbouw en Domeinen,
M.F.M. LICHTVELD.

De Minister van Landbouw,
Veeteelt en Visserij,
S. SEWRAJSING.
De Minister van Justitie en Politie,

R. SHANKAR.
IJitgegeven

te Paramaribo, de

23ste mer i969'

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A.J. MAY.
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