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HET AFVALWATERBEHEER IN 
SURINAME 

De huidige situatie h idig  sit ati
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►►VERBONDEN AAN DE RICHTING VERBONDEN AAN DE RICHTING 
MILIEUWETENSCHAPPEN VAN MILIEUWETENSCHAPPEN VAN 
ADEKUSADEKUS
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►►AfvalwaterbeheerAfvalwaterbeheer of of afvalwatermanagementafvalwatermanagement

Het Het totaletotale procesproces van: van: 

DEFINITIE

pp
producerenproduceren, , inzameleninzamelen, , 
transport en transport en behandelingbehandeling, , evtevt. . 
hergebruikhergebruik van van afvalwaterafvalwater..

SECTOR  DIAGNOSE IN 
OPDRACHT VAN DE IADB (VOOR 

OPSTELLEN ssspOPSTELLEN sssp

uitvoeren van een “assessment” 
van de huidige situatie betreffende 
afvalwaterbeheer en sanitatieafvalwaterbeheer en sanitatie
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VervolgVervolg SECTOR DIAGNOSESECTOR DIAGNOSE

Dc NickerieADS Saramacca

Dc Brokopondo Dc Coronie

VervolgVervolg SECTOR DIAGNOSESECTOR DIAGNOSE

ADS van PetondroVrouwen vereniging Casipora

Kapitein van Marijkedorp Kapiteins Galibi en omgeving
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HUIDIG AFVALWATERBEHEERHUIDIG AFVALWATERBEHEER

M.n de knelpunten
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►► ErEr is is wetgevingwetgeving met met betrekkingbetrekking
tot tot afvalwaterbeheerafvalwaterbeheer, , maarmaar die die 
is is verouderdverouderd, , deelsdeels van van 
toepassingtoepassing enen heeftheeft vaakvaak slechtsslechtstoepassingtoepassing en en heeftheeft vaakvaak slechtsslechts
betrekkingbetrekking op op stedelijkstedelijk gebiedgebied

1.1. ((hinderwethinderwet, , anchylostomaswettenanchylostomaswetten, , leprosenwetleprosenwet, , bouwbesluitbouwbesluit, , 
wetboekwetboek van van strafrechtstrafrecht))
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►►Het Het afvalwaterbeheerafvalwaterbeheer in het land in het land 
valtvalt onderonder de de verantwoordelijkverantwoordelijk--
heidheid van van viervier ministeriesministeries
 Min van ATTM (Min van ATTM (conventieconventie LBS of MP)LBS of MP)
 MinMin OpenbareOpenbare WerkenWerken((afwateringafwatering rioleringriolering etc)etc) Min Min OpenbareOpenbare WerkenWerken((afwateringafwatering, , rioleringriolering, etc), etc)
 Min van Min van VolksgezondheidVolksgezondheid ((FecalienFecalien beheerbeheer, , 

vetputtenvetputten))
 Min van LVV(Min van LVV(IrrigatieIrrigatie kanalenkanalen, , landbouwgebiedenlandbouwgebieden))
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►►Het Het PubliekPubliek en  de en  de overheidoverheid
hebbenhebben weinigweinig kenniskennis in in huishuis ten ten 
aanzienaanzien van van afvalwaterbeheerafvalwaterbeheer
 ZuiveringstechniekenZuiveringstechnieken, , huisoudhuisoud en en industrindustr. . afvwafvwgg ,,
 JuisteJuiste ontwerp,constructieontwerp,constructie onderhoudonderhoud septic tanksseptic 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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G b kG b k i h t l di h t l d►►GebrekGebrek aanaan awareness in het land  awareness in het land  
ten ten aanzienaanzien van van afvalwaterbeheerafvalwaterbeheer
 Effect van Effect van afvalwaterlozingafvalwaterlozing op het milieu en de op het milieu en de 

gezondhaidgezondhaid van de van de mensmens ((verontreinigingverontreiniging
oppervloppervl//grondwatergrondwater))
►► IrrigatieIrrigatie tuinbouwtuinbouw grndjesgrndjes met met vervuildvervuild kanaalkanaal water water gg g jg j
►► VissenVissen in in vervuildvervuild kanaalwaterkanaalwater
►► ConsumptieConsumptie vervuildvervuild oppervloppervl. Water. Water
►► IllegaalIllegaal dumpendumpen afvalafval

GebrekGebrek aanaan awareness awareness t.a.vt.a.v. . afvalwaterbeheerafvalwaterbeheer

Goudwinning



9/13/2010

8

VervolgVervolg HUIDIG AFVALWATER BEHEER       HUIDIG AFVALWATER BEHEER       
55

►►Met Met uitzonderinguitzondering van van enkeleenkele
bedrijvenbedrijven in het land in het land loostloost eeneen
iederieder zijnzijn afvalwaterafvalwater zonderzonder de de 
nodigenodige zuiveringzuivering op het op het rioolriool of op of op 
het het oppervlakteoppervlakte water in de water in de 
omgevingomgeving

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

 Schoonmaakmiddelen,FecalienhoudendSchoonmaakmiddelen,Fecalienhoudend afvalwaterafvalwater
►► ZIEKENHUIZEN,HOTELS/GUESTHOUSES.FARMACIES …ZIEKENHUIZEN,HOTELS/GUESTHOUSES.FARMACIES …

 GroteGrote hoeveelhedenhoeveelheden huishoudelijkhuishoudelijk afvalwaterafvalwater bloedrestenbloedresten Grote Grote hoeveelhedenhoeveelheden huishoudelijkhuishoudelijk afvalwaterafvalwater, , bloedrestenbloedresten
►► INDUSTRIEINDUSTRIE

 ZwareZware metalen,overigemetalen,overige chemicalienchemicalien etcetc
►► RESTAURANTSRESTAURANTS

 OlienOlien en en vettenvetten
►► VEETEELTBEDRIJVENVEETEELTBEDRIJVEN

 MeststoffenMeststoffenMeststoffenMeststoffen
►► RECREATIE OORDENRECREATIE OORDEN

 AfvalwaterAfvalwater afkomstigafkomstig van het van het oordoord zelfzelf
►► VISVERWERKINGSBEDRIJVEN EN ABATTOIRSVISVERWERKINGSBEDRIJVEN EN ABATTOIRS

 Vis/Vis/vleesrestenvleesresten en en bloedbloed
►► SERVICESTATIONS/AUTO SERVICE BEDRIJVENSERVICESTATIONS/AUTO SERVICE BEDRIJVEN

 AfgewerkteAfgewerkte olie,brandstofolie,brandstof restenresten
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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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►►In In velevele gebiedengebieden ontbreektontbreekt eeneengg
riolering,drainageriolering,drainage//afwateringsafwaterings--
systeemsysteem , of , of functioneertfunctioneert het het nietniet
naarnaar behorenbehoren
 WordtWordt nietniet meegenomenmeegenomen bijbij het het verkavelenverkavelen

TT i ii i it itit it (( t it i )) Te Te weinigweinig capaciteitcapaciteit (( overstromingoverstroming))
 VerstoptVerstopt a.g.va.g.v. . afvalafval , , olienolien en en vettenvetten, , slechtslecht onderhoudonderhoud
 SluizenSluizen en en pompenpompen functionerenfunctioneren nietniet
 IncorrecteIncorrecte aansluitingaansluiting van van geslotengesloten op op opensysteemopensysteem

SlechtSlecht functionerenfunctioneren//ontbrekenontbreken rioleringriolering
drainagesysteemdrainagesysteem

Goudwinning
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Slecht functioneren/ontbreken riolering/ 
drainagesysteem

VOORGESTELDEVOORGESTELDE
PROGRAMMAS EN PROJECTENPROGRAMMAS EN PROJECTEN
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Line of actions Actions
Wet en regelgeving en 
integratie in Overheids
beleid

1. Aanpassen /updaten wetgeving betreffende sanitatie en 
afvalwaterbeheer 

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 staatskasetc 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)

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 )concrete data ).

Aanpakken Urgente
problemen (short and 
medium term)

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 YOU!!!!!HA


