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AAN DE RICHTING
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DEFINITIE
► Afvalwaterbeheer

of afvalwatermanagement

Het totale p
proces van:
produceren,, inzamelen,
produceren
inzamelen,
transport en behandeling,
behandeling, evt.
evt.
hergebruik van afvalwater
afvalwater..

SECTOR DIAGNOSE IN
OPDRACHT VAN DE IADB (VOOR
OPSTELLEN sssp
uitvoeren van een “assessment”
van de huidige situatie betreffende
afvalwaterbeheer en sanitatie
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Vervolg SECTOR DIAGNOSE

Dc Nickerie

ADS Saramacca

Dc Coronie

Dc Brokopondo

Vervolg SECTOR DIAGNOSE

Vrouwen vereniging Casipora

Kapiteins Galibi en omgeving

ADS van Petondro

Kapitein van Marijkedorp
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HUIDIG AFVALWATERBEHEER
M.n de knelpunten

Vervolg HUIDIG AFVALWATER BEHEER

1

►

Er is wetgeving met betrekking
tot afvalwaterbeheer,
afvalwaterbeheer, maar die
is verouderd
verouderd,, deels van
toepassing en heeft vaak slechts
betrekking op stedelijk gebied
1. (hinderwet
hinderwet,, anchylostomaswetten
anchylostomaswetten,, leprosenwet,
leprosenwet, bouwbesluit,
bouwbesluit,
wetboek van strafrecht)
strafrecht)
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Vervolg HUIDIG AFVALWATER BEHEER
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►Het

afvalwaterbeheer in het land
valt onder de verantwoordelijkverantwoordelijkheid van vier ministeries
 Min van ATTM ((conventie
conventie LBS of MP)
 Min Openbare Werken
Werken((afwatering
afwatering,, riolering
riolering,, etc)
 Min van Volksgezondheid (Fecalien beheer
beheer,,
vetputten))
vetputten
 Min van LVV(
LVV(Irrigatie
Irrigatie kanalen
kanalen,, landbouwgebieden
landbouwgebieden))

Vervolg HUIDIG AFVALWATER BEHEER
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►Het

Publiek en de overheid
hebben weinig kennis in huis ten
aanzien van afvalwaterbeheer
 Zuiveringstechnieken
Zuiveringstechnieken,
g
, huisoud en industr.
industr. afvw
 Juiste ontwerp,constructie onderhoud septic tanks
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Ontbrekende of slecht geconstrueerde septic
tanks en afvoersystemen

Ontbrekende of slecht geconstrueerde septic
tanks en afvoersystemen
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Vervolg HUIDIG AFVALWATER BEHEER
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►Gebrek
G b k

aan awareness in
i het
h t land
l d
ten aanzien van afvalwaterbeheer
 Effect van afvalwaterlozing op het milieu en de
gezondhaid van de mens (verontreiniging
oppervl//grondwater)
oppervl
grondwater)
Irrigatie
g
tuinbouw g
grndjes
j met vervuild kanaal water
Vissen in vervuild kanaalwater
► Consumptie vervuild oppervl.
oppervl. Water
► Illegaal dumpen afval
►
►

Gebrek aan awareness t.a.v
t.a.v.. afvalwaterbeheer

Goudwinning
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Vervolg HUIDIG AFVALWATER BEHEER
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►Met

uitzondering van enkele
bedrijven in het land loost een
ieder zijn afvalwater zonder de
nodige zuivering op het riool of op
het oppervlakte water in de
omgeving

BIJNA IEDEREEN LOOST ZIJN ONGEZUIV.
AFVALWATER OP HET RIOOL OF IN DE SLOOT
►

HUISHOUDENS
 Schoonmaakmiddelen,Fecalienhoudend afvalwater

►

ZIEKENHUIZEN,HOTELS/GUESTHOUSES.FARMACIES …
 Grote hoeveelheden huishoudelijk afvalwater
afvalwater,, bloedresten

►

INDUSTRIE
 Zware metalen,overige chemicalien etc

►

RESTAURANTS
 Olien en vetten

►

VEETEELTBEDRIJVEN
 Meststoffen

►

RECREATIE OORDEN

►

VISVERWERKINGSBEDRIJVEN EN ABATTOIRS

 Afvalwater afkomstig van het oord zelf
 Vis/
Vis/vleesresten
vleesresten en bloed
►

SERVICESTATIONS/AUTO SERVICE BEDRIJVEN
 Afgewerkte olie,brandstof resten
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Bijna een ieder loost zijn ongezuiv. afvalwater op
het riool/ oppervlakte water in de omgeving

Bijna een ieder loost zijn ongezuiv.afvalwater ruw
op het riool / oppervlakte water in de omgeving

Goudwinning
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Vervolg HUIDIG AFVALWATER BEHEER
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►In

vele g
gebieden ontbreekt een
riolering,drainage//afwateringsriolering,drainage
afwateringssysteem , of functioneert het niet
naar behoren
 Wordt niet meegenomen bij het verkavelen
 Te
T weinig
i i capaciteit
it it ( overstroming
overstroming)
t
i )
 Verstopt a.g.v
a.g.v.. afval , olien en vetten,
vetten, slecht onderhoud
 Sluizen en pompen functioneren niet
 Incorrecte aansluiting van gesloten op opensysteem

Slecht functioneren
functioneren//ontbreken riolering
drainagesysteem

Goudwinning
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Slecht functioneren/ontbreken riolering/
drainagesysteem

VOORGESTELDE
PROGRAMMAS EN PROJECTEN
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Line of actions
Actions
Wet en regelgeving en 1. Aanpassen /updaten wetgeving betreffende sanitatie en
integratie in Overheids
afvalwaterbeheer
beleid
2. Installeren van een afvalwater en sanitatie authoriteit in Paramaribo
met een dependence in elk district
3. Ontwikkelen wet en regelgeving ter bescherming oppervlakte
wateren
4. Verhogen van heffingen etc. op publieke werken, verhogen sancties
etc ter versterking van de staatskas
Vergroten Awareness 1. Opstellen en uitvoeren van nationale awareness champagne
betreffende afvalwaterbeheer en sanitatie
Vergroten Duurzame
Capacity Building
(medium and long
term)

Aanpakken Urgente
problemen (short and
medium term)

1. Ontwikkelen van een training programs voor Governments
medewerkers, Districtsleiding, stakeholders etc betreffende waste
water management
2. Verschaffen van fondsen voor het uitvoeren van ondezoeksprojecten
op het gebied van waste water management (ter verkrijgen van meer
concrete data ).
)
1. Aanpassen Drainage Master Plan for Greater Paramaribo area en
opstellen Drainage Master Plan voor Nieuw Nickerie, Albina
2. Ontwikkelen waste water management plans voor o.a. medische
instellingen, hotels, scholen en andere druk bezochte faciliteiten
3. Ontwerp en constructie van alternatieve, biologische etc.zuiverings
systemen etc voor Para, groot Par’bo etc

THANK
HA YOU!!!!!
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