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Bekijk de volledige versie van het rapport over de Staat van het Klimaat in Suriname: https://publications.iadb.org
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Voorwoord
Suriname is één van de best bewaarde schatten van Zuid-
Amerika. 

Met 93% bosbedekking herbergt het land enorme 
ecosystemen en een rijke biodiversiteit zoals nergens anders. 
Het land is ook een unieke culturele smeltkroes, waar de 
verbintenis tussen mensen van verschillende afkomsten 
en etniciteiten Suriname tot een uniek land maakt met een 
veelzijdige gastronomie, architectuur en verschillende talen.

Ondanks deze wonderen staat Suriname voor onmiskenbare 
uitdagingen die haar bijzondere karakter bedreig en. Als 
laaggelegen kuststaat is het gevoelig voor natuurrampen en 
klimaatverandering. Schattingen suggereren dat een stijging 
van de zeespiegel met één meter gevolgen zou hebben voor 
meer dan 6,4 procent van het BBP van Suriname, 7 procent 
van de bevolking, en 5,6 procent van de landbouwgrond. 
Inheemse en Marron-gemeenschappen lopen gevaar vanwege 
hun economische situatie en locatie in afgelegen gebieden 
waar in het verleden extreme droogte en overstromingen zijn 
geregistreerd. Het negeren van deze realiteit kan leiden tot 
ernstige menselijke en economische slachtoffers.

Gelukkig is de regering van Suriname zich bewust van 
de variabiliteit van klimaatverandering en de mogelijke 
gevolgen ervan voor de bevolking en de economische activa. 
Daarbij is de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) 
een nauwe bondgenoot van Suriname in haar streven om 
haar weerbaarheid tegen klimaatverandering te versterken. 
Deze samenwerking heeft initiatieven opgeleverd zoals 
de update van de Nationaal Vastgestelde Bijdragen (NDC) 
en de Technische Samenwerking ‘Mainstreaming van 
Klimaatverandering in Besluitvormingsinstrumenten’. In de 
context van het laatste, waarbij klimaatverandering als een 
fundamentele pijler van haar visiestrategie voor 2025 wordt 
beschouwd om de regio te begeleiden naar een duurzaam 
herstel, heeft de IDB de uitwerking ondersteund van het 
rapport”Staat van het Klimaat”, het SoC rapport.

Het SoCrapport is een diepgaande technische evaluatie 
van mogelijke veranderingen van het klimaat in Suriname. 
Het rapport biedt cruciale inzichten in de potentiële 
risico’s van belangrijke sectoren van de economie, zoals 
de water-, landbouw-, bosbouw- en infrastructuursector 
door klimaattrends en -prognoses te evalueren. Het 
verzamelen en verwerken van informatie door specialisten 
vertegenwoordigt een multisectorale inspanning waaraan 
veel belanghebbenden uit Suriname hebben deelgenomen. 
De inspanningen door de IDB en overheidsfunctionarissen 
om bewustzijn te vergroten, weerspiegelen de buitengewone 
inzet van allen bij de verwezenlijking van dit verslag. Vandaag 
mogen Surinamers er trots op zijn dat ze weer vooroplopen 
in de regio op het gebied van milieu- en klimaatactie. 

Deze samenvatting voor beleidsmakers onderstreept de 
belangrijkste bevindingen van het volledige rapport “Staat  
van het Klimaat in Suriname”. We hopen dat deze eerste 
glimp u de informatie biedt die u nodig heeft voor uw doelen 
en u aanmoedigt om dieper te duiken in het volledige rapport. 
We zijn ervan overtuigddat het rapport kan dienen als de 
primaire bron om richting te geven aan  de besluitvorming 
en klimaatbeleidsplanning in Suriname. 

De COVID-19-pandemie heeft het belang onderstreept van de 
voorbereiding op gebeurtenissen die wereldwijd van invloed 
zijn. Verbetering van de veerkracht van onze samenlevingen 
en economieën moet bovenaan onze agenda staan. Dit proces 
moet worden geleid door wetenschappelijk onderbouwd 
bewijs en geïnformeerde besluitvorming. Het SoC-rapport 
laat zien dat duurzamere trajecten het levensonderhoud van 
de minder bedeelden en het land als geheel veiligstellen.

We nodigen u uit om het rapport ”Staat van het Klimaat 
in Suriname” te evalueren en wat meer te leren over dit 
fantastische land, de uitdagingen waarmee het wordt 
geconfronteerd en de manieren waarop we kunnen helpen 
deze samen te overwinnen.

Juan Pablo Bonilla

Manager Klimaatverandering 
en Duurzame Ontwikkelingssector 
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
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Het rapport Staat van het Klimaat verschijnt op een 
opmerkelijk punt in de geschiedenis waarop de wereld wordt 
uitgedaagd door krachten van de natuur om haar denken 
over het milieu opnieuw uit te vinden.

Onze onverantwoordelijke inmenging in de natuur 
veroorzaakte een dodelijk oncontroleerbaar virus, dat 
momenteel ons leven domineert en ons bestaan bedreigt. 
COVID-19 kan niet los gezien worden van de uitdagingen van 
de klimaatverandering. We zijn te weten gekomen dat het zijn 
oorsprong heeft in menselijk gedrag en we hebben ook de 
averechtse werking gezien waartoe de pandemie ons dwong 
tot tijdelijke stopzetting van onze industriële activiteiten, wat 
heeft bewezen de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen, 
zij het tijdelijk. 

Klimaatverandering is onze universele zorg en 
verantwoordelijkheid. Wij hebben een punt bereikt waarop 
het niet langer een fenomeen is van de toekomst. We zitten 
er middenin; het is overal voelbaar en de gevolgen zijn 
onvoorspelbaar. Het is ook aanwezig in Suriname, waar een 
algemene perceptie bestaat dat we door de natuur gezegend 
zijn met een overvloed aan ongerepte bossen en schone 
watervoorraden en dus niet significant kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering. Dit rapport bewijst dat deze perceptie 
onjuist is.

Met ons nieuwe ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(ROM), wordt het beleid ten aanzien van klimaatverandering 
fundamenteel herzien. Verbeterde monitoring van zorgvuldig 
geselecteerde indicatoren; maximale deelname van alle 
relevante partijen en empirisch onderbouwd beleid zullen 
van fundamenteel belang zijn voor ons beleid om onze relatie 
met de natuur opnieuw uit te vinden.

In dat opzicht verschijnt dit rapport op het juiste moment 
en we zijn dankbaar dat de IDB anticipeerde op deze 
nieuwe oriëntatie. Het geeft een diepe analyse van onze 
klimaatpatronen, in het verleden en in de toekomst, en het 
zal een belangrijke bijdrage leveren aan het kwantitatieve 
kader van milieu-indicatoren die het ministerie van ROM wil 
vaststellen en gebruiken als de belangrijkste drijvende kracht 
voor milieubeleid.

Silvano Tjong-Ahin

Minister van Ruimtelijke Ordening 
en Milieu, De Regering van de 
Republiek Suriname.



Het rapport “Staat van het Klimaat in Suriname” 
is uitgewerkt als onderdeel van de Technische 
Samenwerking Mainstreaming Climate Change into 
Decision Making  Tools, geïmplementeerd door 
de Climate Change  and  Sustainability  Division  
van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (de 
IDB) en het ministerie van Ruimtelijke Ordening 
en Milieu van Suriname. De uitwerking van het 
rapport werd geleid door en stond onder toezicht 
van Gerard Alleng (Senior Specialist bij de Afdeling 
Klimaatverandering) en Adrián Flores Aguilar 
(Consultant bij de Afdeling Klimaatverandering).

Het rapport “Staat van het Klimaat” is tussen april 
2020 en mei 2021 ontwikkeld door het adviesbureau 
Factor. Het team werd geleid door Kepa Solaun en 
bestond uit Chiquita Resomardono, Victor Homar, 
Helena Antich,
Carlos Alonso, Craig Menzies, Katharina Hess, 
Florence Sitaram, Lydia Ori, Priscilla Miranda, Antonio 
Castaño, Alejandro Buil, Julia de Juan, Sukarni Mitro, 
Ria Jarap en Madhawi Ramdin. We zijn dankbaar 
voor jullie uitstekende technisch werk.

De auteurs bedanken talrijke collega’s van andere 
afdelingen bij de IDB en diverse overheidsinstituten 
van Suriname.
Het team stelt ook de opmerkingen op prijs die zijn 
ontvangen van alle deelnemers tijdens het overleg 
en de bewustmaking in maart 2021.

Het rapport is geredigeerd door Zachary Zane.
Grafisch ontwerp door Evi Jurado. 
Publicatieondersteuning door Andrea García 
en Catalina Aguiar van de Climate Change and 
Sustainability Division van de IDB.

Dankbetuigingen 
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Verschillende factoren dragen bij aan de bijzondere 
kwetsbaarheid van Suriname voor de effecten van 
klimaatverandering. Het land is afhankelijk van 
fossiele brandstoffen, heeft bossen die achteruit gaan, 
kwetsbare ecosystemen, en het laaggelegen kustgebied 
vertegenwoordigt 87% van de bevolking en het grootste 
deel van de economische activiteit van het land. Veel 
sectoren lopen het risico verliezen en schade te lijden 
als gevolg van geleidelijke veranderingen en extreme 
gebeurtenissen  gerelateerd aan klimaatverandering.

Voor een duurzame ontwikkeling van Suriname, 
moeten klimaatverandering en de effecten ervan in 
acht genomen worden bij het formuleren van het 
beleid en de wetten van het land. Er waren echter geen 
diepgaande studies over hoe het toekomstige klimaat 
van Suriname eruit zou kunnen zien op subnationaal 
niveau of de impact die het zou hebben op verschillende 
sectoren. Dit maakt het moeilijk om besluiten te nemen 
die op feiten zijn gebaseerd . Daarom hebben de Inter-
Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB) en de regering 
van Suriname besloten om samen te werken aan het 
project “Mainstreaming  Climate  Change  in  Sustainable 
Decision-Making tools”,  ‘zoals besproken in hoofdstuk 1, 
waarin het rapport ”Staat van het Klimaat” is opgenomen. 
Dit rapport is een uitstekende bron als aanvulling op 
andere inspanningen, zoals Suriname’s Nationally  
Determined  Contribution (NDC) van de Overeenkomst 
van Parijs inzake klimaatverandering en the  National  
Communications  to  the  “United Nations   Framework   
Convention   on   Climate Change” (UNFCCC). Door 
wetenschappelijk onderbouwd bewijs te leveren, moet 
het SOC -rapport dienen als een hulpmiddel voor het 
stellen van prioriteiten bij beleidsplanners. Hoofdstuk 
2 geeft details over de gegevens en methodieken 
die zijn gebruikt om de resultaten van de klimaat- en 
risicoanalyses in dit rapport te verkrijgen.

Beknopte 
samenvatting
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Het SOC-rapport analyseert in hoofdstuk 3 het 
historische klimaat van Suriname (1990-2014) 
en geeft in hoofdstuk 4 klimaatprojecties 
voor drie tijdsbestekken (2020-2044, 2045-
2069, 2070-2094) door middel van twee 
uitstootscenario’s (gemiddeld/SSP2-4.5 en 
ernstig/SSP5-8.5). 
De analyse richt zich op veranderingen in 
zeeniveau, temperatuur, neerslag, relatieve 
vochtigheid en wind voor de zeven 
subnationale locaties Paramaribo, Albina, de 
Bigi Pan MUMA, Brokopondo, Kwamalasamutu, 
het Tafelberg Natuurreservaat en Boven-
Tapanahony.

De twee scenario’s laten op verschillende 
niveaus vergelijkbare trends zien over de 
tijdsperioden. 

Deze bevindingen worden op subnationaal 
niveau gepresenteerd, hoewel beide 
scenario’s laten zien dat Suriname heter 
en droger wordt, waarbij de gemiddelde, 
minimum- en maximumtemperaturen naar 
verwachting tegen het einde van de eeuw 
aanzienlijk zullen stijgen. Om deze reden zal 
het aantal warme dagen tegen het einde van 
de eeuw naar verwachting tot 295 per jaar 
en het aantal warme nachten tot 364 per jaar 
toenemen, terwijl koude dagen en nachten 
helemaal verdwijnen. De verwachting is 
dat de regenval gedurende alle seizoenen 
zal afnemen, waarbij de neerslagperioden 
intenser en zeldzamer zullen worden. De 
verwachting is dat de maximale windsnelheid 
in alle scenario’s matig zal toenemen.
 

In het SoC-rapport wordt het klimaatrisico 
voor de tien districten van het land 
geanalyseerd; hiertoe worden de factoren, 
die hun blootstelling en kwetsbaarheid 
vergroten en de bijkomende effectenvoor de 
vier meest kwetsbare sectoren onderzocht, te 
weten: de infrastructuur-, landbouw-, water- 
en bosbouwsector. Deze werden vervolgens 
gecombineerd met de historische en 
geprojecteerde gegevens en klimaatgevaren 
om effectketens te produceren. De 
effectketens helpen bij het berekenen van 
de klimaatrisico-index per district en per 
tijdsbestek, zoals weergegeven in hoofdstuk 
5. Dat blijkt uit de analyse.

Paramaribo, Sipaliwini en Wanica zijn de 
districten die het meeste risico lopen, 
Coronie en Nickerie het minst. Sipaliwini 
en Brokopondo zijn het meest kwetsbaar 

vanwege hun kwetsbare landbouw- en 
infrastructuursectoren, terwijl Coronie het 
minst kwetsbare district is. Ook worden de 
sterke en zwakke punten voor elke sector 
geëvalueerd, evenals de bestaande kansen en 
bedreigingen die moeten worden aangepakt.

Het is van essentieel belang voor Suriname om 
bijgewerkte beleidsregels en doelstellingen 
op het gebied van klimaatverandering paraat 
te hebben, evenals solide institutionele 
regelingen om de implementatie ervan te 
waarborgen. Dit beleid, deaanbevelingen 
en de  conclusies worden in hoofdstuk 
6 weergegeven en maken een adequate 
mainstreaming van de aanpassing aan de 
klimaatverandering en de verbetering van de 
veerkracht in de dagelijkse operaties mogelijk. 
De referenties voor het SoC-rapport zijn te 
vinden in hoofdstuk 7. 

Het SoC-rapport benadrukt de ernst van de 
effecten van klimaatverandering en toont aan 
dat dit probleem niet slechts de zorg is van 
de milieuautoriteiten, maar op de nationale 
agenda geplaatst moet worden. 
De lokale capaciteiten moeten eveneens 
worden versterkt om de meest urgente 
uitdagingen, die in het SoC-rapport zijn 
vastgesteld, aan te pakken.  Deze dienen  
gepaard te gaan met de introductie van 
geavanceerde technologie om instellingen, 
zoals de Meteorologische Dienst Suriname 
en het Nationaal Instituut voor Milieu en 
Ontwikkeling (NIMOS), te ondersteunen.

Suriname gaat door met het zetten van een 
stap in de goede richting bij het aanpakken 
van klimaatverandering. Op wetenschap 
gebaseerde besluitvorming is de sleutel tot 
het aangaan van de uitdagingen waarmee 
Suriname wordt geconfronteerd. Het SoC-
rapport zal het land zeker helpen bij het plannen 
en nastreven van een klimaatbestendige 
toekomst en het waarborgen van het welzijn 
van haar burgers.



Inleiding  

De bijdrage van Suriname aan de wereldwijde 
klimaatverandering is relatief klein. De 
broeikasgasinventaris van het land uit 2008 
toonde aan dat het een netto koolstofput was 
vanwege de grote bosbedekking. Suriname is 
echter bijzonder kwetsbaar voor de effecten 
van klimaatverandering: het is afhankelijk 
van fossiele brandstoffen, heeft bossen die 
achteruit gaan, kwetsbare ecosystemen en een 
laaggelegen kustgebied waar ongeveer 87% 
van de bevolking en de meeste economische 
activiteiten van het land zijn geconcentreerd. 
Sleutelsectoren zoals de infrastructuur-, de 
landbouw-, de water- en bosbouwsector 
lopen een groot risico op verlies en schade 
als gevolg van geleidelijke veranderingen en 
extreme weersomstandigheden die verband 
houden met veranderingen in zeeniveau, 
temperatuur, neerslag, vochtigheid en wind. 

Tegenwoordig is klimaatverandering van 
invloed op de Surinaamse bevolking in de 
vorm van omvangrijke kusterosie, langdurige 
droge seizoenen en overstromingen.

Suriname heeft zich volledig gecommitteerd 
aan een transparante implementatie van 
the   United Nations  Framework  Convention  
on  Climate Change (UNFCCC), bekrachtigd 
op 14 oktober 1997. Op 13 februari 2019 
werd de Overeenkomst van Parijs door het 
land getekend., In 2005 diende Suriname 
haar First National Communication in en 
in 2016 de tweede. Beide documenten 
dienden niet alleen om de vooruitgang en 
uitdagingen van het land bij het beperken 
en aanpassen aan klimaatverandering te 
systematiseren, maar brachten ook de 
zorgen over klimaatverandering onder de 

aandacht van de Surinaamse bevolking en 
beleidsmakers die zich steeds meer inspannen 
om de doelstelling van de UNFCCC in hun 
ontwikkelingsstrategieën in beschouwing te 
nemen.
De National Communications benadrukken 
echter ook de noodzaak van meer 
onderzoek en capaciteitsopbouw op het 
gebied van klimaatmodellen, projecties 
en impactevaluaties om bestaande 
veronderstellingen over de effecten van 
klimaatverandering te valideren en aan te 
vullen, en de besluitvorming te ondersteunen 
ten gunste van een duurzame ontwikkeling. 
Het Nationaal Ontwikkelingsplan (OP) van 
Suriname voor 2017-2021 gaf prioriteit aan 
het gebruik en de bescherming van het milieu;  
er zijn echter meer studies en gegevens 
nodig om verder te komen. Het Nationale 
Klimaatveranderingsbeleid, Strategie en 
Actieplan (NCCPSAP) voor Suriname (2014-
2021) heeft het gebrek aan gegevens over 
klimaatverandering geïdentificeerd als 
een beperking voor effectieve planning en 
besluitvorming.

Daarom hebben de Inter-Amerikaanse 
Ontwikkelingsbank (IDB) en de regering van 
Suriname besloten om samen te werken aan het 
project ‘Mainstreaming van Klimaatverandering 
in Besluitvormingsinstrumenten’. Het doel 
van het project is om de mainstreaming van 
klimaatverandering in het OP van Suriname te 
ondersteunen en om empirisch onderbouwde 
besluitvorming mogelijk te maken die inclusief 
en transparant is en rekening houdt met de 
effecten van klimaatvariabiliteit in meerdere 
sectoren. Een van de producten van het 
project is het rapport “Staat van het Klimaat 
in Suriname” (SoC).

De algemene doelstelling van het rapport 
“Staat van het Klimaat in Suriname” is 
tweeledig. Ten eerste analyseert het 

uitvoerig de waarschijnlijke effecten van 
klimaatverandering op verschillende 
geografische gebieden, evenals op belangrijke 
sectoren zoals de landbouw-, de water-, de 
bosbouw- en de infrastructuursector door 
middel van historische klimatologische trends. 
Ten tweede biedt het projecties waarin details 
op subnationaal niveau zijn opgenomen. 
De Niet-Technische Samenvatting biedt de 
analyses, resultaten en aanbevelingen van het 
SoC-rapport in niet-technische taal.

Het rapport bestaat uit zeven hoofdstukken, 
waaronder een inleiding, een conclusie en 
referenties. Hoofdstuk 2 beschrijft de methoden 
die zijn gebruikt om het klimaat te modelleren 
met behulp van verschillende Algemene 
Circulatiemodellen (GCM’s), uitstootscenario’s 
en statistische middelen om de projecties 
te regionaliseren. Hoofdstuk 3 geeft een 
historisch overzicht en toekomstprognoses 
van het klimaat op regionaal en lokaal niveau. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de analyse van de 
risico- en impactketen. De resultaten worden 
gepresenteerd voor afzonderlijke sectoren en 
voor alle sectoren in totaal. Het rapport sluit 
af met een hoofdstuk met aanbevelingen.

Over het algemeen biedt Suriname’s 
SoC rapport  een uitgebreide analyse 
van de klimaatrisico’s waarmee het land 
wordt geconfronteerd en hoe het deze 
kan verminderen. De Niet-Technische 
Samenvatting biedt belanghebbenden, 
beleidsmakers, verschillende 
gemeenschappen en het publiek een versie 
van het SoC-rapport in niet-technische taal, 
dat ontwikkelingsplanning en de inspanningen 
van het land ondersteunt om aan haar 
rapportageverplichtingen aan de UNFCCC 
te voldoen door actuele informatie over 
aanpassing en kwetsbaarheid te verstrekken 
die gebaseerd is op de allernieuwste 
klimaatprognoses.
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Klimaatmodellering 1. Met klimaatmodellering 
kunnen wetenschappers en 
besluitvormers omgaan met 
toekomstige klimaatonzekerheid 
door verschillende 
ontwikkelingsscenario’s voor 
te stellen op basis van de CO2-
uitstootroutes.
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De belangrijkste instrumenten die in deze 
studie worden gebruikt, zijn drie GCM’s 
van het Coupled Model Intercomparison 
Project Phase 6 [Gekoppeld Model 
Intervergelijkingsproject Fase 6] (CMIP6), 
die worden beschouwd als geavanceerde 
complexe computerprogramma’s bij 
klimaatmodelleringsprojecten. Deze modellen 
hebben verschillende componenten, waarvan 
de belangrijkste de atmosfeer, de hydrosfeer en 
het landoppervlak zijn (figuur 1). Ze stellen ons 
in staat variaties in het klimaat en de evolutie 
ervan over jaren en decennia te begrijpen, en 

ze te gebruiken om verschillende mogelijke 
toekomstscenario’s te verkennen. Het gebruik 
van verschillende modellen is ook een 
voordeel, omdat ze niet allemaal op dezelfde 
manier reageren op veranderende scenario’s 
voor stralingsforcering. Stralingsforcering 
wordt gedefinieerd als het verschil tussen 
zonnestraling (zonlicht) die door de aarde 
wordt geabsorbeerd en energie die terug naar 
de ruimte wordt uitgestraald. Dat wil zeggen, 
hoe sterker de stralingsforcering, hoe warmer 
de aarde zal zijn.

1.1. Globale circulatiemodellen

Algemene schema’s van de onderdelen van een algemeen circulatiemodel met een 
beschrijving van de fysieke processen die in elk roostervak plaatsvinden

Bron: Wikimedia Commons.

Figuur 1  
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Klimaatwetenschappers gaan om met de 
toekomstige klimaatonzekerheid door 
verschillende ontwikkelingsscenario’s voor 
te stellen op basis van de CO2-uitstoot door 
de verbranding van fossiele brandstoffen, die 
worden gekenmerkt door de stralingsforcering 
die naar verwachting in 2100 zal worden 
bereikt. Deze scenario’s worden aangevuld 
door speculaties over de routes die mondiale 
samenlevingen zouden kunnen nemen, met 
inbegrip van een voortzetting van de huidige 
wereldorde, een algemene overgang naar 
meer gelijke en minder hulpbronnenintensieve 
samenlevingen, en een groter algemeen 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. In dit 

werk worden twee verschillende Shared 
Socioeconomic Pathways (SSP) [Gedeelde 
Sociaal-Economische Trajecten] of scenario’s 
onderzocht: SSP2-4.5 (CIMP6 – RCP4.5 in 
figuur 2) wat een ‘middenweg’-scenario 
vertegenwoordigt, waarin de samenleving iets 
meer middelen gebruikt dan tegenwoordig en 
er een matige toename van stralingsforcering 
is tegen het jaar 2100.

Het tweede scenario, SSP5-8.5, gaat over een 
hulpbronnenintensieve samenleving die de 
uitstoot zeer snel opdrijft (CMIP6 – RCP8.5 in 
figuur 2).

 » Opmerking:  Ons werk maakt gebruik van de Representatieve Concentratieroute (RCP) 4.5, een moeilijk te bereiken maar 
waarschijnlijk uitstootreductietraject, en de RCP8.5, het business-as-usual-traject, waarin geen vermindering van CO2-uitstoot 
wordt opgenomen.

Bron: Carbon Brief 

1.2. Uitstootscenario’s

Uitstootroutes die zijn vastgesteld voor de CMIP6-experimentenFiguur 2  
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Ruimtelijke resolutie varieert ook in modellen 
onderling. In deze studie hebben roostervakken 
een horizontale resolutie van 100 km tot 250 
km. Dit is voldoende om de algemene evolutie 
van het klimaat vast te leggen, maar het maakt 
geen fenomenen op kleinere schaal mogelijk, 
waardoor meteorologische fenomenen die 
van belang zijn vanuit het oogpunt van 
openbaar beleid buiten beschouwing worden 
gelaten. Om deze gebeurtenissen te kunnen 
bestuderen, zijn statistische neerschalings-
technieken toegepast op de resultaten van de 
modellen.

Modelgegevens worden geëvalueerd door hen 
te vergelijken met waargenomen gegevens. 
Er zijn historische dagelijkse gegevens van 
1990 tot 2019 verkregen uit de bestanden van 
de Surinaamse Meteorologische Dienst.

Deze zijn afkomstig van een dichte reeks van 
35 stations die gecombineerd met wereldwijde 
gegevens ons in staat hebben gesteld 16 
atmosferische variabelen te gebruiken om een 
waargenomen klimatologie vast te stellen. De 
analyse van het huidige klimaat en toekomstige 
projecties in Suriname is uitgevoerd voor 
zowel het volledige domein van het land, 
waarvoor de gemiddelde velden voor elke 
variabele en elk scenario zijn berekend, als 
voor zeven aandachtspunten (figuur 3). Op 
deze locaties, verspreid over het land van 
de Caribische kust tot het heuvelachtige 
binnenland, werd de seizoenscyclus van de 
variabelen en het jaarlijkse optreden van 
extreme gebeurtenissen berekend.

1.3. HHet terugschalen van 
mondiale modellen naar het 
lokale niveau.

Aandachtspunten van het onderzoek
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2.
Historisch en 
toekomstig 
klimaat

De historische klimaatanalyse in 
Suriname laat een toenemende trend in 
neerslag, een afnemende windsnelheid 
en stijgende temperaturen zien, terwijl 
de analyse van het toekomstige klimaat 
verwachte stijgingen voor de dagelijkse 
temperatuur en de afname van de 
geaccumuleerde neerslag laat zien.
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Het SoC-rapport biedt een analyse op 
regionale schaal, weergegeven in kaarten die 
het hele land bestrijken met een resolutie van 
10 km. De klimatologische uitgangsgegevens 
die gebruikt zijn voor de regionale analyses 
hebben betrekking op de periode 1990-2019. 
De variabelen zijn temperatuur, neerslag, 
wind en relatieve vochtigheid. De gemiddelde 
temperatuur voor het land ligt rond de 27°C 
en de dagelijkse maximumtemperatuur 
varieert tussen de 32°C en 33°C. De minimale 
dagtemperatuur in Suriname varieert tussen 
de 21°C en 25°C en de kustgebieden registreren 

hogere temperaturen dan het zuiden van het 
land. De jaarlijkse neerslagtotalen variëren 
tussen de 1500 mm en 3000 mm in het hele 
land, met maximumtotalen rond de 3000 
mm/jaar voor het zuiden.

De maximale dagelijkse wind varieert van 
35 km/uur tot 40 km/uur in de corridor van 
het noorden tot het zuidoosten van het land, 
en voor de rest van het land varieert het 
van 25 km/uur tot 32 km/uur. De relatieve 
luchtvochtigheid is voor heel Suriname hoog 
(80% of meer) (Figuur 4).

2.1.  Historisch klimaat:
regionale analyse

Kaarten met de gemiddelde waarden in de periode 1990-2014 van de gemiddelde 
temperatuur (linksboven), maximum (rechtsboven), minimum (midden rechts), jaarlijks 
geaccumuleerde neerslag (midden links), maximale wind (linksonder) en relatieve 
vochtigheid (rechtsonder).

Figuur 4  

Bron: Uitwerking door het team van het SOC-rapport
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In deze paragraaf wordt het klimatologische 
gedrag van de zeven meetlocaties 
weergegeven. De variabelen die voor dit 
onderzoek zijn gekozen zijn temperatuur, 
neerslag en dagelijkse windsnelheden. Deze 
variabelen zijn gekozen omdat ze het lokale 
klimaat het beste karakteriseren.

Paramaribo heeft twee verschillende 
regenseizoenen (april tot juli en een korter 
seizoen in december en januari) en twee 
verschillende droge seizoenen (een kort 
seizoen in februari en maart, en één van 
augustus tot november). Maximum- en 
minimumtemperaturen geven hetzelfde 
beeld, terwijl er een sterk maximum in 
oktober is en minimumtemperaturen in elk 
regenseizoen een soepeler maar vergelijkbare 
cyclus vertonen.

Dit klimaatregime wordt gedeeld door 
Albina, de Bigi Pan MUMA en in mindere mate 
Brokopondo. Verder landinwaarts is de neerslag 
gelijkmatiger verdeeld. Kwamalasamutu 
en Tafelberg hebben een regenseizoen van 
april tot augustus, en in Boven-Tapanahony 
is dat van januari tot juni. Het droge seizoen 
voor heel Suriname duurt van september tot 
december. Minimumtemperaturen zijn in de 
hoogst gelegen gebieden , deTafelberg en 
de Boven-Tapanahony, het laagst in februari.  
De laagste minimumtemperaturen worden 
in Kwamalasamutu in de maand juli bereikt. 
Maximumtemperaturen voor het hele district 
komen in oktober voor tijdens het droge 
seizoen. 

De belangrijkste oorzaak van de verschillen 
in klimaatregimes is de jaarlijkse cyclus van 
de Intertropische Convergentiezone (ITCZ), 
een gordel van zeer intense neerslag, die de 
wereld omringt. Deze gordel bereikt in maart 
zijn zuidelijkste positie voor de regio van 
Suriname. Tijdens deze maand zijn de ITCZ-
effecten voelbaar in het zuiden van het land, 
maar niet in het noorden. Daarna beweegt 
het zich noordwaarts tot september, waar het 
voorbij elk punt in Suriname is, waardoor in 
het hele land het droge seizoen voorkomt, dat 
langer duurt in het noorden.

De klimaatanalyse van de zeven meetlocaties 
in Suriname laat een toenemende 
trend in neerslag zien, een afnemende 
maximale windsnelheid en stijgende 
minimumtemperaturen. De analyse wijst op 
een klimaat dat over het algemeen vochtiger 
is geworden, en terwijl kustgebieden warmer 
zijn geworden, is het zuiden een enigszins 
koeler geworden.

2.2. Historisch klimaat:
lokale analyse

Toekomstige klimaatomstandigheden werden 
geproduceerd voor 3 toekomstige perioden 
van 25 jaar: nabije toekomst (2020-2044), 
middellange termijn (2045-2069) en lange 
termijn (2070-2094). In dit werk worden 
twee verschillende scenario’s overwogen: 
ten eerste SSP2-4.5, dat een ‘middenweg’-
scenario vertegenwoordigt waarin de 
samenleving iets meer middelen gebruikt 
dan tegenwoordig. Ten tweede SSP5-8.5, dat 
zich bezighoudt met een ‘business-as-usual’ 
hulpbronnenintensieve samenleving, die 
de uitstoot zeer snel opdrijft. De variabelen 
voor de regionale analyses met betrekking 
tot de toekomstige klimaatomstandigheden 
zijn temperatuur, neerslag, wind en relatieve 
vochtigheid. De geprojecteerde anomalie 

op zeeniveau wordt ook gepresenteerd en 
besproken.

De analyses laten geprojecteerde stijgingen 
zien voor de dagtemperatuur over het 
hele land voor alle periodes, minder in de 
kustgebieden en meer in het zuidwesten van 
Suriname. Afgaande op de scenario’s zijn de 
resultaten voor temperatuur als volgt:

• De gemiddelde temperatuur zal tegen 
het einde van de eeuw naar verwachting 
veranderen van ongeveer 27°C naar 
32°C (SSP2-4.5) of 33°C (SSP5-8.5). De 
maximumtemperatuur voor het grootste 
deel van het land zal stijgen van 32°C naar 
37°C (SSP2-4.5) of 39°C (SSP5-8.5).

2.3. Toekomstig klimaat: 
regionale analyse



32 33Rapport Staat van het Klimaat in Suriname / Samenvatting voor BeleidsmakersRapport Staat van het Klimaat in Suriname / Samenvatting voor Beleidsmakers

Er zijn twee belangrijke klimaatregimes in 
Suriname. Historische studies laten twee 
regenseizoenen en twee droge seizoenen zien 
in de kustgebieden van Paramaribo, Albina en 
de Bigi Pan MUMA, en een regenseizoen en 
een droog seizoen in het zuidelijke deel van 
het land (voornamelijk Kwamalasamutu en 
Boven-Tapanahony). Gezien de scenario’s zijn 
de algemene resultaten als volgt:

2.4. Toekomstig klimaat: 
lokale analyse

1.

2.

3.

4.

Verwacht wordt dat de temperaturen 
in beide scenario’s, vooral in SSP5-8.5, 
gedurende de 21e eeuw zal stijgen.

Voor de meest noordelijke locaties 
(Paramaribo, Albina, Brokopondo en 
de Bigi Pan MUMA) wordt verwacht 
dat de totale neerslag zal afnemen, 
vooral tijdens het korte droge seizoen. 
Zowel de regenseizoenen als de droge 
seizoenen zullen naar verwachting in 

Het tweeseizoenenregime in het zuiden 
verandert in vier seizoenen, vergelijkbaar 
met wat er nu aan de noordkust te zien 
is.

De verwachting is dat het effect van de 
ITCZ veel gerichter zal zijn en slechts 
enkele maanden zal duren.

Er is bijna geen verandering in het 
windregime voor Brokopondo, 
Paramaribo, Albina, Kwamalasamutu en 
de Bigi Pan MUMA. 

hevigheid toenemen volgens beide scenario’s 
en in alle tijdsbestekken. In sommige gevallen, 
zoals in Tafelberg en Boven-Tapanahony, zal 
het begin van het regenseizoen van januari 
tot april naar verwachting echter erg droog 
worden.

De minimumtemperatuur, die in het zuidoosten 
van het land wordt bereikt (20°C), zal naar 
verwachting oplopen tot 24°C (SSP2-4.5) of 
26°C (SSP5-8.5), 

• Het bereik van de gemiddelde temperatuur 
aan de kust zal naar verwachting op korte 
termijn met 0,5°C toenemen voor het 
SSP2-4.5-scenario en meer dan 3°C aan 
het einde van de eeuw voor het SSP5-8.5-
scenario.

• De gemiddelde minimumtemperatuur in 
de centrale regio van het land zal naar 
verwachting stijgen tussen 1,5°C volgens 
het kortetermijn-SSP2-4.5-scenario en 
5°C volgens het langetermijn-SSP5-8.5-
scenario.

De geaccumuleerde neerslag in Suriname zal 
naar verwachting sterk afnemen naarmate 
de gemiddelde positie van de ITCZ naar het 
noorden verschuift. Gezien de verschillende 
scenario’s zijn de resultaten als volgt:

• De maximale neerslag per jaar die in het 
zuidwesten wordt bereikt, zou tegen het 
einde van de eeuw met 500 mm kunnen 
verminderen volgens het SSP2-4.5-
scenario, tot waarden van iets meer dan 
3.000 mm/jaar. De verwachte afname van 
de jaarlijkse neerslag is ook sterk in de 
kustregio, vooral volgens het SSP5-8.5-
scenario, wat wijst op een dalende trend 
van ongeveer 2.500 mm naar iets meer 

dan 2.000 mm. Over het algemeen zou 
de daling van de neerslag voor het land 
20% van de historisch klimatologische 
geaccumuleerde neerslag kunnen 
overtreffen. 

• Wat betreft de wind worden in geen van 
de beschouwde scenario’s opmerkelijke 
trends verwacht.

• De analyse laat een daling van de relatieve 
vochtigheid op korte termijn zien voor 
zowel het SSP2-4.5- als het SSP5-8.5-
scenario, met name in het zuidwesten van 
het land. Het scenario op lange termijn 
laat een landelijk herstel zien, waarbij de 
nieuwe gemiddelde relatieve vochtigheid 
in de kuststreek op ongeveer 80% en in 
het zuiden van Suriname tussen 65%-70% 
komt te liggen.

• De scenario’s zijn ook onderzocht voor 
zeespiegelstijging voor Suriname. Het 
relatieve zeeniveau is echter een complexe 
kwestie met veel aanvullende factoren 
naast de factoren die in deze studie zijn 
berekend. Een dergelijke analyse zou een 
veel gedetailleerder onderzoek vergen 
dat buiten het bestek van dit rapport 
valt. De zeespiegelanomalie neemt toe 
naarmate de temperatuur stijgt en zal naar 
verwachting op de lange termijn boven de 
0,25 meter uitkomen als de uitstoot niet 
zal afnemen. 
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Veranderende klimaatomstandigheden 
zullen risico’s zoals zeespiegelstijging 
en overstromingen vergroten, wat 
een ernstige druk zal leggen op 
de infrastructuur en natuurlijke 
rijkdommen in Suriname. Daarom 
moeten besluitvormers beperkende 
maatregelen nemen om deze 
rijkdommen en de kwetsbare bevolking 
te beschermen.

Klimaatrisico3.
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Het doel van deze paragraaf is om de impact 
op sociaaleconomische processen van 
elke sector en klimaatomstandigheden te 
analyseren, om een uitgebreid overzicht te 
geven van het klimaatrisico in Suriname en 
haar belangrijkste sectoren. Klimaatrisico is 
het product van blootstelling, kwetsbaarheid 
en gevaren. Om per sector inzichtelijk te 
maken welke factoren het klimaatrisico 
bepalen, zijn er effectketens ontwikkeld. Voor 
de vier sectoren de watersector, landbouw-, 

bosbouw- en infrastructuur is er een 
effectketen ontwikkeld die een interpretatie 
geeft van de vijf elementen: gevaren, 
tussentijdse effecten, risico’s, blootstelling en 
kwetsbaarheid (figuur 5). 

Op basis van de effectketens werden er 
indicatoren geselecteerd om de risico-index 
te construeren, die werd aangevuld met de 
gevarenindicatoren.

3.1. Methodologie

Klimaatrisico is het product van blootstelling, kwetsbaarheid en klimaatgevaren.Figuur 5 

Bron: IPCC (2014b).
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Gevaren

De watersector wordt beïnvloed door 
veranderingen in neerslag en temperaturen, 
hogere winden en zeespiegelstijging. Een 
groot deel van het kustgebied van Suriname 
is zeer laaggelegen en gevoelig voor 
zeespiegelstijging.

Tussentijdse effecten

• Toename van zowel neerslag als golven 
kan in de kustgebieden en het binnenland 
tot overstromingen leiden.

• Overstromingen en intense neerslag, 
evenals verzilting veroorzaakt door 
zeespiegelstijging en golven, hebben een 
negatieve invloed op zoetwaterbronnen 
via hun bewerking, opslag en distributie.

• De infrastructuur van waterwerken 
kan beschadigd raken door 
overstromingen, verwaarlozing, golven en 
zeespiegelstijging.

3.2. Water
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• De hogere intensiteit van regenbuien 
vermindert de grondwateraanvulling 
vanwege een lage infiltratiesnelheid van 
de afvoer, en beïnvloedt de efficiëntie 
van natuurlijke zuiveringsprocessen door 
verhoogde grondwaterstanden.

• Verminderde waterkwaliteit verhoogt het 
risico op infectieziekten en intensiveert de 
drinkwaterbehandeling, waardoor de prijs 
van drinkwater stijgt.

• Droogteperioden hebben invloed op 
de waterkwaliteit en -beschikbaarheid, 
doordat rivieren minder water in hun 
waterwingebieden vervoeren en hun 
verminderde rivierafvoeren.

Risico’s

De impact van de gevaren leidt tot twee 
hoofdrisico’s: verslechtering van de 
gezondheid en slechte toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van drinkwater. De hogere 
kosten van drinkwater, de afname van de 
algemene beschikbaarheid en de grotere kans 
op infectieziekten worden allemaal verergerd 
door een toename van hevige regenbuien, 
maar een lagere jaarlijkse neerslag.

Blootstelling

Het risico op verslechtering van de gezondheid 
is het meest uitgesproken voor:

• Mensen die afhankelijk zijn van ongezuiverde 
drinkwatervoorzieningen, vanwege de 
verdere kwaliteitsvermindering ervan, 
zullen sterke negatieve gevolgen voor hun 
gezondheid ervaren.

• Mensen zonder adequate afvoer van 
afvalwater, aangezien dit waarschijnlijk 
zal leiden tot verontreiniging van hun 
zoetwaterbronnen.

Het risico van een lage toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van drinkwater komt het 
meest voor bij:

• Mensen die al getroffen zijn door 
onvoldoende toegang en beschikbaarheid 
van water, en

• Mensen die afhankelijk zijn van 
grondwaterlagen in laaggelegen 
kustgebieden en ongerepte 
grondwaterlagen zonder aanvulling, 
aangezien droogteperioden en 
overstromingen resulteren in respectievelijk 
minder zoetwaterbeschikbaarheid en 
slechtere kwaliteit. 

Kwetsbaarheid

Verschillende factoren dragen bij aan 
kwetsbaarheid in de watersector:

• Onbegrensde grondwaterlagen in 
laaggelegen kustgebieden

• Beschermende infrastructuur van 
zoetwaterbronnen, zuiverings-, opslag- en 
distributiewerken

• Septic tanks in kustgebieden
 
• Institutionele regelingen voor waterbeheer

• Aantal grondwaterlagen dat wordt 
aangevuld met regen

 
• Niet-duurzaam waterverbruik
 
• Wateropslagcapaciteit
 
• Efficiënt gebruik en lekkagebeheer
 
• Ontzilting en regenwater

• Natuurlijke en kunstmatige drainage

Gevaren

De landbouwsector wordt beïnvloed door 
veranderingen in neerslag, hogere winden, 
zeespiegelstijging en hogere temperaturen, 
waaronder hittegolven.

De vier subsectoren worden niet in gelijke 
mate getroffen:

• De visserij wordt het meest getroffen door 
toename van neerslag, harde wind en 
temperatuur.

• De gewassenteelt wordt het meest 
beïnvloed door toenemende neerslag, 

sterke wind, die vooral bananen treft, en de 
stijging van de zeespiegel die van invloed 
is op irrigatie en dus de rijstproductie.

• Planten (bloemen, sierplanten en 
ander fruit) worden het meest 
beïnvloed door veranderingen in 
neerslag, zeespiegelstijging en 
temperatuurstijgingen.

• Vee wordt het meest beïnvloed 
door veranderingen in neerslag, 
zeespiegelstijging en stijgingen qua 
temperatuur.

3.3. Landbouw
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Tussentijdse effecten

• In het geval van planten, vis en vee, kunnen 
alle tussentijdse effecten leiden tot hogere 
productiekosten en voedselprijzen, en 
minder concurrentievermogen. 

• Plantenproductie heeft te lijden van drie 
tussentijdse effecten op hoog niveau die 
uiteindelijk leiden tot opbrengstverliezen 
en schade aan de plant en hogere 
productiekosten als het huidige niveau 
en de kwaliteit van de productiviteit 
gehandhaaft moet worden:

 » Overstromingen die worden 
veroorzaakt door toename van 
neerslag, zeespiegelstijging en 
golven kunnen direct leiden tot 
opbrengstverliezen en schade aan 
gewassen. Bijkomende tussentijdse 
effecten van overstromingen, zoals de 
toename van plantenziekten, erosie 
van landbouwgrond en de verwijdering 
van bodemvoedingsstoffen en 
landbouwproducten zoals meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen.

 » Het binnendringen van zeewater 
door golven en zeespiegelstijging 
vermindert de kwaliteit van zoet water, 
wat leidt tot opbrengstverliezen van 
gewassen, aangezien het zoutgehalte 
een negatief effect heeft op de 
plantenfysiologie. Verzilting vermindert 
ook de mogelijkheden voor kunstmatige 
irrigatie, wat vooral belangrijk is voor 
rijst. Hogere productiekosten en lagere 
opbrengsten.

 » Droogte, veroorzaakt door afname van 
neerslag en toename van temperatuur, 
kan direct leiden tot opbrengstverliezen 
van gewassen en aanvullende 

tussentijdse effecten veroorzaken, zoals 
een toename van bosbranden en minder 
kunstmatige irrigatie. Om de productie 
op peil te houden, moeten er nieuwe 
middelen worden ingezet om planten 
te beschermen tegen bosbranden en 
om kunstmatige irrigatie in te zetten. 
Droogte in gebieden waar vervoer over 
rivieren het belangrijkste vervoermiddel 
is, kan de omstandigheden verergeren, 
zoals het onbevaarbaar maken van 
rivieren.

• Wat de veestapel betreft, ondervindt 
de sector vooral de gevolgen van 
temperatuurstijgingen en hittegolven, wat 
direct resulteert in een lagere productiviteit 
van de veestapel.

De visserijsector heeft te kampen met 
toenemende neerslag en temperatuur, die de 
waterkwaliteit van rivieren aantasten en tot 
zuurstoftekort leiden. Zuurstoftekort en hoge 
watertemperaturen veroorzaken vissterfte.

Risico’s

De verschillende gevaren en tussentijdse 
effecten veroorzaken een afname van de 
plantaardige en dierlijke productie; hierdoor 
stijgen de productie- en transportkosten, met 
hogere voedselprijzenals gevolg . Stijgingen 
van de voedselprijzen leiden tot een groter 
risico op voedselonzekerheid en tasten het 
concurrentievermogen op internationale schaal 
aan. Een hoger risico op voedselonzekerheid 
wordt ook veroorzaakt door afname van de 
planten- en dierlijke productie in het geval van 
zelfvoorzienende boeren.
 

Blootstelling

Over het algemeen zal de blootstelling 
het hoogst zijn in de districten waar 
huishoudens zich toeleggen op de landbouw. 
Landbouwgrond en de veestapel worden 
mogelijk beïnvloed door klimaatverandering.

Het risico van voedselonzekerheid is 
waarneembaar voor kleine boeren van planten, 
vee en aquacultuur die voor hun voeding 
afhankelijk zijn van hun eigen productie. 
Ze ondervinden ook de economische 
gevolgen van productieverliezen en hogere 
productiekosten.

Het risico op voedselonzekerheid is groot 
voor mensen met een laag inkomen en voor 
mensen die al in een onzekere voedselsituatie 
verkeren.

Bovendien betreft het risico van 
voedselonzekerheid mensen die op 
boerderijen werken, aangezien boerderijen 
het loon van hun werknemers kunnen 
verlagen of het aantal werknemers kunnen 
verminderen als gevolg van productiedalingen 
of minder financiële middelen om ingehuurde 
werknemers te betalen. Mensen die voorheen 
op boerderijen werkten, hebben misschien 
niet de financiële middelen om voedsel in 
voldoende hoeveelheid en kwaliteit te kopen, 
vooral als de voedselprijzen stijgen.

Kwetsbaarheid

Verschillende factoren dragen bij aan de 
kwetsbaarheid van mensen met een laag 
inkomen en voedselonzekerheid, kleine 
boeren en mensen die op boerderijen werken:

• Beschermende infrastructuur

• Natuurlijke en kunstmatige drainage

• Voedingsstoffen, meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen

• Droogte-, overstromings- en 
zoutbestendigheid van planten

• Financiële draagkracht van boeren en 
vissers

• Voorlichting aan boeren en vissers

• Geslacht

• Prijs van landbouwchemicaliën

• Beschikbaarheid zoetwater

• Irrigatie-infrastructuur

• Hittebestendige soorten en rassen van vee 
en productieomstandigheden.
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Gevaren
 

De bosbouwsector wordt beïnvloed door 
veranderingen in neerslag, harde wind, 
zeespiegelstijging, onregelmatiger zoet 
water, sedimentafvoer uit de Guyana-stroom 
en hogere temperaturen. Harde wind in 
combinatie met zeespiegelstijging kan de 
intensiteit van de golven die de sector in de 
kustgebieden aantasten, vergroten.

Zeespiegelstijging, veranderingen in de 
Guyana-stroom, harde wind en golven hebben 
vooral invloed op kustbossen, terwijl hogere 
temperaturen en veranderingen in neerslag 
zowel kust- als bossen in het binnenland 
beïnvloeden.

Tussentijdse effecten 

De sector heeft te kampen met vier 
tussentijdse effecten op hoog niveau die 
uiteindelijk leiden tot bosdegradatie:

• Onregelmatige erosie veroorzaakt 
door golven en onregelmatig 
zoetwaterdegradeert de mangrovebossen 
aan de kust, en aanwas en sedimentatie 
van de Guyana-stroom leidt tot aantasting 
van ecosystemen.

• Zeewater indringing wordt veroorzaakt 
door zeespiegelstijging en meer golven.

• Droogte veroorzaakt door een afname van 
neerslag en temperatuurstijgingen, kan 
bijdragen aan bosbranden met als gevolg 
kust- en terrestrische bosdegradatie.

• Overstromingen worden veroorzaakt door 
een toename van neerslag en golven.

Over het algemeen vermindert de aantasting 
van de mangrovebossen en terrestrische 
bossen aan de kust het vermogen van het 

3.4. Bosbouw
• Kustbossen, zoals mangroven die een 

bijzonder belangrijke kraamkamerfunctie 
vervullen voor terrestrische en mariene 
soorten

• Districten en resorten met een hoge 
bosbedekking zijn naar verhouding meer 
blootgesteld

• Beschermde bossen met een hoge 
biodiversiteit en culturele waarde

• Savannebossen en veenmoerassen 
die vooral worden blootgesteld aan 
bosbranden

Kwetsbaarheidsfactoren

Verschillende factoren die bijdragen aan de 
kwetsbaarheid van de bossen en de mensen 
die afhankelijk zijn van de bossen: 

• Beschermende infrastructuur

• Ruimtelijke ordening en adequaat 
grondbezit

• Niet duurzame landgebruikspraktijken 

• Ecosysteembeheer

• Ontbossing

• Natuurlijke en kunstmatige drainage

• Wegen en oogsttechnieken die bestendig 
zijn tegen vocht

• Bestaande degradatie

ecosysteem om diensten te verlenen, zoals 
toerisme en houtkap, wat resulteert in minder 
economisch voordeel.

Risico’s

De verschillende tussentijdse effecten van 
minder ecosysteemdiensten en minder 
voordelen van bosgebruik, verhogen het 
risico op onzekerheid om in levensonderhoud 
te kunnen voorzien. Dit vergroot het risico op 
voedselonzekerheid. De tussentijdse effecten 
van minder ecosysteemdiensten leidt ook 
tot het risico van verlies van natuurlijke 
kustbescherming en de kraamkamerfunctie 
van bossen (d.w.z. broedplaats voor soorten). 
Dit alles draagt ook bij aan het risico van 
voedselonzekerheid.

Het risico van verlies van natuurlijke 
kustbescherming resulteert uiteindelijk in 
verlies van infrastructuur.  Klimaatverandering 
brengt voor de bosbouwsector dus twee 
risico’s met zich mee: risico op verlies van 
infrastructuur en risico op voedselonzekerheid.

Blootstellingsfactoren

Het risico van voedselonzekerheid, verlies 
van natuurlijke kustbescherming en verlies 
van infrastructuur is het meest uitgesproken 
voor kustbossen, aangezien mangrovebossen 
aan de kust momenteel solide bescherming 
bieden aan het kustgebied van Suriname.
De gebieden met het grootste risico op verlies 
van de kraamkamerfunctie zijn:
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Gevaren
 

De toename van neerslag, harde wind en 
zeespiegelstijging zijn de belangrijkste gevaren 
voor de Surinaamse infrastructuursector. In 
het geval van energie wordt deze deelsector 
vooral getroffen door onregelmatige 
waterstanden, gezien de grote capaciteit van 
de waterkrachtcentrale van Afobaka.

Tussenliggende effecten

Met betrekking tot energie zijn twee factoren 
belangrijk voor de gezondheid van de sector 
en beïnvloeden de prijzen:

• De beschikbaarheid van water wordt 
verminderd door de combinatie van hogere 
temperaturen, afname van neerslag en 

meer droogte, wat gevolgen heeft voor de 
productie van hydro-elektrische energie 
en thermische koeling.

 » Langdurige perioden van 
intense droogte leiden tot een 
ernstige vermindering van de 
waterbeschikbaarheid voor de 
waterkrachtcentrale van Afobaka. Als 
gevolg hiervan verhogen thermische 
centrales hun opwekking om de verloren 
opwekking van waterkrachtcentrales 
en de grotere vraag naar elektriciteit 
voor koeling te compenseren. De 
combinatie van beide fenomenen kan 
leiden tot stroomonderbrekingen en 
meer onderhoud.

 » Stijgende omgevingslucht- en 
watertemperaturen kunnen de 

3.5. Infrastructuur
thermische efficiëntie van thermo-
elektrische centrales verminderen, 
wat resulteert in een lager vermogen 
en extra brandstofverbruik.

• Toename van neerslag kan leiden tot 
meer sedimentatie benedenstrooms. 
Dit leidt tot algenbloei in 
waterkrachtcentrales en congestie 
door verstopping van turbines van 
waterkrachtcentrales. Uiteindelijk 
leiden beide tot onderbrekingen in 
de energievoorziening en vereisen 
meer onderhoud van de dam en de 
energiecentrale.

Wat betreft transport is één traject 
in de effectketen van belang voor de 
dienstverlening van de sector:

• Toename van neerslag, 
zeespiegelstijging, hogere wind en 
golven leiden tot meer overstromingen. 
Overstromingen tasten rivieroevers en 
de kustlijn aan. Erosie en overstromingen 
leiden tot transportonderbrekingen die 
ook gevolgen hebben voor de distributie 
van brandstoffen.

Wat betreft energie, transport, gebouwen 
en telecommunicatie leiden verschillende 
gevaren allemaal tot verlies en beschadiging 
van grond en bezittingen.

Wanneer hoge waterstanden van de getijden 
Surinamerivier gecombineerd worden met 
afvoer van ondoordringbare gebieden, 
treden overstromingen op die de bezittingen 
in de bouw- en telecommunicatiesector 
aantasten. Extreme winden en golven 
kunnen overstromingen van de 
kusttransportinfrastructuur veroorzaken, 
wat kan leiden tot uitval van de infrastructuur 
en wegversperringen.

In Paramaribo treedt meestal plaatselijk 
wateroverlast op met regenwaterplassen in 
laaggelegen gebieden met slechte afwatering 
in de hele stad.
Overstromingen in combinatie met 
onvoldoende drainage kunnen de 
constructiestabiliteit van onderstations en 
paalfunderingen aantasten.

Risico’s

Voor de energiesector leiden 
leveringsonderbrekingen en hogere 
energieprijzen tot een risico van 
energieonzekerheid.

Wat de transportsector betreft, leidt de 
onbevaarbaarheid van aanmeersteigers en 
rivieren tot een risico op financiële verliezen, 
zowel voor transportondernemingen als voor 
individuen wier economische productiviteit 
en levensonderhoud afhankelijk zijn van zee- 
en riviertransport.

Voor alle infrastructuursectoren leidt verlies 
en beschadiging van grond en bezittingen 
tot een risico van financiële verliezen en een 
risico van verlies van mensenlevens.

Blootstelling

Het risico op verlies van levens en financiële 
verliezen is het grootst voor mensen en 
infrastructuur aan de kust en gebieden 
die gevoelig zijn voor harde wind en 
overstromingen:

• De bevolkingsdichtheid in het kustgebied 
is bijna vijf keer zo hoog als in niet-
kustgebieden. Mensen blijven zich 
concentreren in laaggelegen gebieden 
aan de kust, waar hoge windsnelheden 
worden geregistreerd, die snel onder water 
komen te staan (zoals het noorden van 
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Paramaribo) en waar kustoverstromingen 
door zeespiegelstijging en toenemende 
neerslag belangrijke thema’s zijn. Hier is 
het risico op verlies van mensenlevens 
groot.

• Ernstige overstromingen en risico op 
verlies van levens hebben ook betrekking 
op het binnenland.

• Cruciale gebouwen, zoals ziekenhuizen 
en scholen, en infrastructuursystemen, 
zoals telecommunicatiestations in 
elektriciteitscentrales op hoger gelegen 
gronden zijn minder vatbaar voor 
overstromingen en waterschade.

Het risico van energieonzekerheid is het meest 
waarneembaar voor mensen en fabrieken 
wier energiezekerheid afhankelijk is van 
brandstoffen die worden aangevoerd door 
water- en elektriciteitscentrales die al dicht bij 
hun productie- en efficiëntielimieten zitten. 
Aangezien een veranderend klimaat zal leiden 
tot leveringsbeperkingen, onderbrekingen of 
prijsstijgingen, is er mogelijk geen marge voor 
risico-exploitanten van elektriciteitscentrales 
om de elektriciteits- en financiële verliezen 
die voortvloeien uit klimaatverandering te 
compenseren. Bovendien zal de bevolking 
die afhankelijk is van brandstoffen die per 

boot worden aangevoerd te lijden hebben 
onder een verminderde of duurdere 
brandstofvoorziening als gevolg van de 
onbevaarbaarheid van rivieren.

Kwetsbaarheid

Mensen en fabrieken, die voor hun 
energiezekerheid afhankelijk zijn van 
elektriciteitscentrales die hun productie- en 
efficiëntielimieten al naderen, evenals mensen 
en infrastructuur in kust-, overstromings- en 
hoge windgevoelige gebieden, zijn bijzonder 
kwetsbaar. Hun kwetsbaarheid wordt vergroot 
door verschilende factoren:

• Oude en schaarse apparatuur en installaties 
en het slechte onderhoud ervan, wat leidt 
tot hogere onderhoudskosten en minder 
efficiënte energieproductie, vooral in 
districten in het binnenland.

• Gebrek aan natuurlijke en kunstmatige 
drainage

• Gebrek aan beschermende infrastructuur

• Laag inkomens- en opleidingsniveau van 
de bevolking

• Gebrek aan weerbestendige gebouwen

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van 
de risico-index, die is opgebouwd volgens de 
effectketenanalyse en op basis van indicatoren 
voor gevaren, blootstelling en kwetsbaarheid. 
Die resultaten worden gepresenteerd in alle 
tien districten.

Gevaren

Gezien de gevarensubindex van scenario 
SSPS2-4.5 heeft Paramaribo de hoogste 
subindex voor gevaren, gevolgd door Wanica. 
Nickerie heeft de laagste risico-subindex. 
Para is het district dat het minst verandert. 
De subindex voor gevaren van Sipaliwini zal 

toenemen en zal Wanica op de korte termijn, 
en uiteindelijk Paramaribo op de lange termijn 
inhalen. Tegen  het einde van de eeuw zal 
Sipaliwini het district worden met de hoogste 
subindex voor gevaren.

Gezien de subindex voor gevaren van scenario 
SSPS5-8.5, blijven Paramaribo en Nickerie 
respectievelijk de hoogste en laagste. De 
subindex voor gevaren van Nickerie neemt 
echter in de loop van de tijd toe. Sipaliwini 
verwacht ook hoge stijgingen, vooral op de 
lange termijn, waarbij het Wanica overtreft. 
Para is het district waar de subindex voor 
gevaren het minst verandert.

3.6. Risico-index 
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Blootstelling

Het resultaat van de subindex voor 
blootstelling is dat Commewijne hoge 
blootstellingswaarden laat zien in de 
landbouw-, water- en bosbouwsector, terwijl 
Paramaribo de hoogste blootstellingswaarde 
heeft in infrastructuur. Brokopondo scoort 
uitzonderlijk laag voor landbouw en 
infrastructuur met verhoogde en gemiddelde 
blootstellingswaarden in de water- en 
bosbouwsector.

Kwetsbaarheid

Het resultaat van de subindex voor 
kwetsbaarheid is dat Brokopondo het meest 
kwetsbare district in de landbouw is, het tweede 
meest kwetsbare district in infrastructuur, 
en het derde meest kwetsbare district in 
bosbouw. Sipaliwini is het meest kwetsbare 
district in infrastructuur en het tweede meest 
kwetsbare district in de landbouw. Het minst 
kwetsbare district is Coronie, dat de laagste 
kwetsbaarheid heeft voor bosbouw en 

infrastructuur. In tegenstelling tot de andere 
sectoren liggen de subindexwaarden voor 
kwetsbaarheid van de districten dicht bij 
elkaar in de bosbouwsector.

Risico

Het volgende toont de resultaten van de 
risico-index voor de historische periode en 
voor de toekomst via scenario’s SSPS2-4.5 en 
SSPS5-8.5 over de tien districten (figuur 6-8). 
Op dit moment hebben Sipaliwini, Paramaribo 
en Wanica de hoogste risico-indexen. Dit is te 
wijten aan Sipaliwini’s hoge kwetsbaarheid, 
Paramaribo’s hoge subindexen voor risico 
en blootstelling en Wanica’s hoge subindex 
voor risico. Coronie en Nickerie laten de 
laagste risico-index zien. Coronie is het minst 
kwetsbaar van allemaal, en Nickerie heeft de 
laagste subindex voor gevaren. Gedurende de 
tijdspannes van SPSS5-8.5 blijven Sipaliwini, 
Paramaribo en Wanica de drie districten die 
het meeste risico lopen, terwijl Coronie en 
Nickerie de districten blijven met het minste 
klimaatrisico.

Historische klimaatrisico-index voor de tien districten

Bron: Uitwerking door het team van het SOC-rapport 

Figuur 6
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Figuur 7 
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Figuur 8

Belangrijk is dat risico altijd het product is 
van gevaren, blootstelling en kwetsbaarheid. 
Bovendien kunnen de percepties van klimaatrisico 
verschillen van wat de gegevens ons vertellen. 
Hoewel de risico-index kan worden genomen zoals 
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hij is om beleidsvorming te informeren, moet het 
periodiek worden bijgewerkt en verbeterd, waarbij 
altijd rekening moet worden gehouden met de 
beste beschikbare indicatoren en gegevens.



Water 
Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over watervoorraden moet 
worden verbeterd. Daarnaast dienen de instellingen binnen de watersector te 
worden geëvalueerd en versterkt. Het wordt aanbevolen om het geïmplementeerde 
SWRIS (Surinaamse Waterbronnen Informatiesysteem)voort te zetten en ook op te 
waarderen, waardoor het bewustzijn en de actuele gegevens over watervoorraden 
en de bijbehorende klimaatrisico’s voor de sector worden vergroot.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat Suriname haar strategie van REDD+ blijft 
uitvoeren. Dit biedt een holistische benadering om de belangrijkste factoren aan 
te pakken die het klimaatrisico van de sector kunnen verminderen, namelijk het 
financieren van duurzaam bosbeheer, het aanbieden van alternatieve middelen 
van bestaan, het vergroten van het aanbod van bosbijproducten (NTFP), het 
versterken van bosbeheer, ruimtelijke ordening, onderzoek en voorlichting over 
bosbouw.

Infrastructuur
Er worden investeringen aanbevolen in beschermende infrastructuur om de 
weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te vergroten. Er moeten 
passende beleidslijnen en regelgeving worden ontwikkeld met het oog op 
klimaatverandering in de infrastructuursector (energie, gebouwen, vervoer en 
telecommunicatie). Nadruk op strategische en duurzame toekomstige ruimtelijke 
ordening en planning wordt ook aanbevolen. Verder stelt de studie voor om een 
financierings- en verzekeringskader voor rampenrisico’s voor de infrastructuursector 
te ontwikkelen om economische en budgettaire klappen veroorzaakt door bosbouw 
op te vangen.

Bosbouw

Landbouw
In 2020 heeft Suriname de Milieu Raamwet aangenomen. Dit is het 
belangrijkste sectoroverschrijdende antwoord van de overheid om 
haar sterke punten te versterken, haar kansen te benutten en haar 
zwakke punten en bedreigingen in de landbouwsector te verminderen. 
Specifieke aanbevelingen zijn onder meer:

• Bepaal de impact van klimaatverandering op de belangrijkste 
gewassen, veeteelt en visserij in Suriname.

• Bevorder efficiënte teeltmethoden die het risico op ziekten en 
plagen verminderen.

• Los irrigatieproblemen op voor het regen- en droge seizoen.

• Implementeer en bevorder de deelname aan de Nationale Mangrove 
Strategie, en start pilots in risicovolle kustgebieden.

• Introduceer meer onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij andere 
nationale instellingen, waaronder de Anton de Kom Universiteit 
(ADEKUS), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) 
en Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname 
(CELOS).
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Aanbevelingen
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