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Wateroverlastin
Paramaribo
Drs.ing.LudoJacobsstudeerdecultureleantropologieaandeUniversiteitvanUtrecht.Zijna/studeeronderzoekverrichttehijeind 1999enbegin2000inSurinameinhetkadervanhetontwateringsprojectMasterplanstudieGroot-ParamariboonderleidingvanDHV.Sindsenkelewekenwerkthijin
Transvaal(Zuid-Afrika]vooreenniet-gouvernementeleorganisatieophetgebicdvanwatervoorziening,sauitatteenruraleontwikkelingviadeinternationaleontwikkelingsorganisatieVSO,
(VoluntaryServicesOverseas).Jacobsonderzochto/debewonersvandehoofdstadParamaribode
regelmatig terugkerendewateroverlastalseenprobleemzrvann.
Dewateroverlast inParamaribo bijaanhoudende regenvaliseenregelmatig terugkerend verschijnsel dat hetwoon-enwerkklimaat indestad sterk benadeelt.Inhet
kadervanverbeteringvanhet ontwateringssysteemonderzochtJacobsofdebevolking
problemen ondervindt vandewateroverlast
enzoja,hoezedieproblemen ervaren.
Omdateendirect verband bestaat tussen het
doormenselijke ontlasting besmet regenwaterendevolksgezondheid ishetookvan
belang,hoedebevolkingdesanitairevoorzieningen in het algemeen beleeft. Het antwoordopbeidevragengeeft debetrokkenheidaanvandelokalebevolkingomtoteen
duurzameoplossingvanhet ontwateringsproblematiekvanParamaribo tekomen.
Vanafeind 19518 totmedioditjaarisin
Surinameeenontwikkelingsproject uitgevoerd,dezogenaamdeMasterplanstudie.De
opdracht hiertoekwamvanhet Ministerie
vanOpenbareWerkenvanSurinameen
werdverstrekt aaneenconsortium, bestaandeuit DHVConsultants,WL/Delft Hydraulics,Adviesbureau Milieu en Infrastructuur
enhetSurinaamseSunecon Raadgevend
Ingenieursbureau. Hetdoelvandezestudie
washetgevenvanaanbevelingen enrichtlijnenvoorhetzodoelmatigmogelijk aanleggen,verbeteren enbeheren vandeontwateringsinfrastructuur van Groot-Paramaribo
(destadParamaribo eneendeelvanhet aangrenzendegebiedWanica)opdekorteen
middellange termijn. Hetontwaterings-en
rioleringssysteem vandezestad isdelaatste
decennia namelijk invervalgeraakt,waardoordekwaliteit vanhetwoon-enwerkklimaatverslechterde.Hetplan handelt onder
meeroverdeinstitutionele aspectenvande
ontwateringenrioleringenmetnameover
deexternevoorlichting naardeSurinaamse
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samenleving.Doelstellingen zijn onder
anderehet vergroten vande betrokkenheid
vandeburgers bijdeontwateringsproblematiekvanGroot-Paramaribo enhet informerenvandesamenlevingoverdeaanpak
vandeontwateringsproblemen doorde
overheid,waarbij deeigen verantwoordelijkheidvandesamenleving benadrukt wordt.
Metbetrekking totdeze betrokkenheid
ishetvangrootbelangteweten watvoor
wateroverlastdestedelijkebevolkingprecies
ondervindt tijdens regenperioden en hoede
lokalebevolkingstaat tegenover het gebruik
endebelevingvansanitaire voorzieningen
omhun dagelijkse behoeften tedoen.Ookis
antwoord nodigopdevraagwatvoordé
Surinamersdebelevingisvanenwatde
ideeënzijn overhoeomtegaan metmenselijkeontlastingenvuilinhet algemeen.Het

DewijkWintiWav.waarisdewegenwaarishetkanaal?

heeft namelijk weinigzinom bijvoorbeeld
eenuitgebreid, ingewikkeld enduur stedelijk rioleringssysteem aanteleggen,wanneerdemensengeengebruik makenvan
(spoel)toiletten inhun huizen,maar eventueelaanwezigelatrinesophetachtererf blijvengebruiken,vanwegehen bekende(maar
mogelijk onsonbekende)culturele en/of
socialeredenen.
Relevantevrageninhet onderzoek
waren:Watvoordirecteoverlasthebbende
bewonerstijdens regenbuienenerna,waarbijovertolligregenwater niet tijdig kan wordenafgevoerd? Watvoordirecteen indirecte
gevolgenvanwateroverlast ervaren demensenmet betrekkingtotgezondheid, (eventuele)economischeschadeenindividueel en/of
sociaalwelbevinden?Watziendemensen in
dewijken alsoplossingenvanhet waterprobleem?Welkesanitairevoorzieningen zijn
bijdemensen aanwezig?Watvindende
stadsbewoners vanhetgebruik van hun
eigen toiletten,septictanksen latrines?
Gevendemensen devoorkeuraan toiletten
oflatrinesen waarom?
Dezevragenzijn ininterviewsgesteld
aanvertegenwoordigers vanelfbuurtorganisaties,diewateroverlastervarenendie
geografisch verspreidzijnoverGroot-Paramaribo.Daarnaast iseenuitdiepingvande
onderzoeksaspecten wateroverlastensanitairevoorzieningen verkregendoordezebelevingvanbewonersvandewijkPontbuiten in
zuid-Paramaribo meerindetailteonderzoekenmiddels6ypersoonlijk afgenomen
enquêtes.Dezewijkheeft veelwateroverlast;
tevenszijn relatiefveellatrinesaanwezig.

Deresultaten zijn uitgesplitst naarde
etniciteitecreolenen boslandcreolen (ofbosnegersofMarrons)*],detweedominant aanwezigebevolkingsgroepen indewijk Pontbuiten.

Invloed getij
Voordeafvoer vanzowel overtollig
regenwater alsvanafvalwater, datviaseptictanksgedeeltelijk gezuiverd is,kent Paramariboéénontwateringssysteem, dat bestaat
uitopen kanalen(trenzen)engeslotenriolering(hetzogenaamdegemengdestelsel).
Gesloten riolering komt inParamaribo vooralvoorindebinnenstad, deomliggende wijkenendenieuwere woningbouwprojecten.
Indeoverigegebieden wordt hetregen-en
afvalwater opgevangen enafgevoerd via
straatgoten enopenkanalen.Degesloten
rioleringendetrenzen monden uit inopen
waterlopen,dielozenopdeSuriname rivier,
alofnietviahetSaramaccakanaal,envervolgensopdeoceaan.Eenspecialekarakreristiekvanhetontwateringsysteem isdaarom
deinvloed vanhetgetij. Eendeelvan het
gebied kan namelijk alleenbij laagwater
ondervrij vervalgoedafwateren, terwijl bij
hoogwaterhetovertollig regenwater geborgenmoet wordenen/ofviagemalen moet
worden afgevoerd. Hetgetij heeft duseen
groteinvloed opdeontwatering.
Wateroverlast isopdeeersteplaatsgerelateerd aanhet typeriolering indewijk:
heeft dewijk openrioleringindevormvan
slootjes voordehuizen langsdekant vande
weg,waarlangs hetregenwater enoverloopwatervandeseptictanks wordtafgevoerd of
liggen indewijken gesloten, ondergrondse
rioolbuizen,dieondervrij verval afstromen
naargroterewatergangen ofkreken?Bijde
wijken metopenrioleringen lopenveel
ervenenstraten onder water bijzware
regenval.Deafvoerslootjes zelflopen hierbij
ookvaakover.Het water isofwordt veronrreinigd metoverloopwater uitdeseptictanks
enmet fecaliën uiteventueelaanwezige latrinesopdeerven.Somskomt het waterook
laaggelegen huizen binnen.Ookwijken met
gesloten riolering kunnen bijslechtweer
last krijgen vanheronder water lopenvan
srratenenerven,waarbij tevenswaterde
huizenkanbinnenkomen.Andere vormen
vanwateroverlast zijn het niet meerwegstromen vanbadwater, hetviadebadkamerafvoer binnenstromen vanwaterenhet niet
meerkunnendoorspoelen vanhetroilet.In
eenenkelgevalstroomt detoiletpot over,
waarbij dusafvalwater metfecaliën delaaggelegen woonruimte binnenkomt.

Ookmoeten scholen noodgedwongen sluiten.Verderontstaat materiëleschadeaan
huizen,veroorzaken kaaimannen enslangen
dieeendroogplekje zoeken nabij ofoperven
voorgevaarlijke situaties,krijgen mensen
lastvanongedierte,stromen particuliere
groentetuintjes onderenmoet het kweken
vangroenten enhouden van kippen
gestaakt worden.

Verstopt door afval
Volgensdegeïnterviewden zijn de
belangrijkste oorzaken vanwateroverlast het
verstoppingsprobleem vanzowelopenals
gesloten rioleringen enhetgebrekaangoed
enperiodiekonderhoud vanderioleringen
enwatergangen.Dezetweeoorzaken zijn
duidelijk aanelkaargerelateerd.Doorveel
buurtvertegenwoordigers vanwijken met
gesloten rioleringwordtaangegeven datde
aangelegdeondergrondse rioolbuizen naar
hun mening tekleinzijn gedimensioneerd.
Velebuurtorganisaties willen eenactieve
rolbijdeoplossing van hetprobleemvan
wareroverlast, maar belangrijker ishetleggenvandeverantwoordelijkheid bijdelokalemensen zelfvoorwat bctrefr enerzijds het
dumpen enweggooien vanafval,datderioleringen kanverstoppen,enanderzijds het
onderhoud vanopenrioleringen vóór hun
eigen huizen.Zij moeten (meer) bewust
wordengemaakt dathet schoonhouden van
hetmilieu inzijn algemeenheid uiteindelijk
toteenbeter leefklimaat enminder wateroverlasrzalleiden.Met betrekking totdeze
bewustwording willen de buurtorganisaries
eenbelangrijke rolspelen.Ookten aanzien
vanhetonderhoud vanopen rioleringen
vóóronbebouwdekavelswillende buurtorganisatieseenactieverolspelen,door ófhet
onderhoud opkosrenvandeeigenaar uit te

voeren,ófdoor hetgebruiken vandekavels,
inclusiefonderhoud, voorandere doeleinden
(zoalsvolkstuintjes ofkinderspeelplaatsen).
Eenandereoplossing,diedoordegeïnterviewden werd aangegeven,isdereductievan
dehoeveelheid afval doorhet heffen vanstatiegeld opplasticpet-flessen vaneenSurinaamsebottelarij,zodat minder zwerfvuil in
hetmilieu terechtkomt endaarmee minder
verstoppingen vandewatergangenoptreden.Eenoplossingzouookkunnen zijn het
terplaatsecomposteren van verteerbare
plantenresten dieuit deopen rioolslootjes
wordengehaald.Eengroot nadeelvandeze
methode ishetstank-en rattenprobleem,
datkanontstaan.Alséénvande belangrijksteoplossingen vanhetprobleemlijkt het
goedonderhouden vanhetgeslotenrioleringsstelsel middels een onderhoudsprogramma vandeoverheidofvandeoptezettenontwateringsautoriteit, met inzetvan
allenoodzakelijke middelen,zowelqua
menskracht, materieelenfinanciën, ende
controleopuitvoering.Ookzullen meer
technischemogelijkheden,zoalshetgraven
vannieuwekanalen,het verbreden en/of
koppelen vanbestaande kanalen, het plaatsenvanextra pompgemalen inhetgebieden
dergelijke, bekeken moeten worden.Hetis
uiteraard aanhetconsortium vandeMasterplanstudie omhieromtrent met oplossingen
enaanbevelingen tekomen.
DewijkPontbuiten
Hetmeergedetailleerdeonderzoek inde
probleemwijk Pontbuiten qua wateroverlast
endebelevingervangeeft devolgenderesultaten(zietabel ij:
Hetblijkt datdeovergrote meerderheid
vandebewoners vanPontbuiten waterover-

WateroverlastinPontbuiten:ondergelopenervenenslootjesvo'oïdelunzen.

Alsgevolgvandewateroverlast treedt
diarreeop,braken,hoesten,koorts,deziekte
vanWeil,evenalshuid- en wormziekten.
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geheel
Pontbuiten
directewateroverlast
wateroverlast
wateroperf
geheleerfonderwater
Waterinbadkamerlooptmoeilijkweg
Toiletspoeltmoeilijkdoor
Waterkomtinhuisviadeurofbadkamer
Afvoersloot voorhuislooptover
Latrinelooptonder/vol
gevolgen:
lastvanéénofmeerziekten,waarvan*:
diarree(eneventueelbraken)
huidziekten
wormziekten
hoesten/verkoudheid
geengroentetuinofschadeaantuin
geenkippenofgewondekippen
schadeaanhuisofhuisraad
gevoelbeperking bewegingsvrijheid
Kinderenmoetenthuis blijven

uitsplitsing naar etniciteit
boslandcreools
creools
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Niet langer achter een boomstam

10
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Deopmerkingvaneen(creoolse) buurtvertegenwoordiger overde'voorkeur vande
boslandcreolen vanherbinnenland voor erfwc's/latrine'blijkt niet tekloppen metde
onderzoeksresultaten inPontbuiten:alle
geënquêteerde boslandcreolen gaven
immersdevoorkeuraaneen toilet."Vroeger
hadden boslandcreolen welandere opvattingenoverhetzichontlasten:ditdeed men
buiten,ineengat indegrond,achtereen
boomstam",alduseen boslandcreoolse
buurtvertegenwoordiger vanHanna'sLust.
Deveranderingomjebehoeften tedoen in
het toilet binnenshuis,werd aanvankelijk
alsheelergervaren,getuigehetverhaalvan
diezelfde buurtvertegenwoordiger overeen
boslandcreool diehet(vroeger)heelergvond
omzijn behoeften tedoeninhethuisvan
zijn dochter inMoengo."Alsjeinherbinnenlandje behoeften doet inhethuisvan
iemand betekent datbeheksingvandepersoon",alduseenboslandcreoolse buurtvertegenwoordigster. Het isechternietzodatde
(bosland)creolen omdezereden latrines ging
bouwen toenzeinParamaribo kwamen
wonen.Dit waspurenoodzaakomdatde
gekraaktewoningen inPontbuiten, dieveelaldoorboslandcreolen werden betrokken,
niet afgebouwd waren.Inmiddelszijn de
boslandcreolen bekendgeraaktmet het
stadsleven enhebbenzedezebelevingover
toiletten binnenshuis niet langer.
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Bton:eigenonderzoekPontbuiten injanuarienfebruari2000
*Omdatdebewonersmeerdereziektenkunnen opnoemen,ligtdesomvandepercentages
voordegenoemdeziektennietgelijk aan 100%.
Tabel1:

SamenvattingenquêtesPontbuiten:aardaxgevolgmvanwateroverlast,tevensuitgesplitstnaar
etniciteit(inprocenten].

lastheeft. Deuitsplitsingvandeonderzoeksresultaten naardeetniciteitenboslandcreolen encreolenlevertinzijnalgemeenheid weinigverschillen in
wateroverlast en belevingervanop.

Toiletten
Verrewegdemeestehuizen indeonderzochtewijken vanParamaribozijn voorzien
vaneentoilet met bijbehorende septictank.
InSurinameismen inhetalgemeen heel
zorgvuldig,heelvoorzichtigen heelzindelijk met hetgebruik van toiletten enseptictanks:men maaktergeengrappen mee. De
bevolking iserggesteld optoiletten vanwege
denetheid enhygiëne.In hetalgemeenis
men tevreden metditsysteem van toiletten
enseptictanks.Deontevreden Surinamers
klageneroverdatzebij onvoldoende waterdruk inhetwaterleidingnet met emmers
watermoeten sjouwen omdeontlasting
doortespoelen.
Relatiefveellatrines oferf-we'sstaan in
dewijkenPontbuiten enAbrabroki.Depercentages diebuurtvertegenwoordigers noemen,variëren tussen 25 en50procentvoor
Pontbuiten en liggenrond 25procentvoor
Abrabroki.Indeandereonderzochte wijken
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gelopen latrines,eenlatrineis gevaarlijk
voorkleinekinderenomdat zeindeput
kunnen vallen,eenlatrinegeeft stankenis
viesendeput raaktsnelvol.
Heelvaakwordteennieuwe latrineput
ophet erfgegraven alsdebestaandeputvol
is.Dekostenvan leegmaken vandeput door
eenparticulier bedrijfvindt mentehoog.In
hetalgemeen investeert iemand inParamaribonietinhetverbeteren vaneen latrine
vanwegedehogekosten diehiermee
gemoeid zijn.Veelmensenzijn nietbereid
veelgeldhiervoor uit tegeven,omdat men
ineenhuurwoning zit.
Metbetrekking totdevoorkeurvoortoilettenoflatrines blijkt duidelijk datalle
geënquêteerden (metéénuitzondering]een
watergespoeld toiletprefereren, ondanks het
gedoemet emmersbij onvoldoende waterdruk.

staanslechtseenhandvol latrines.Het
gebruikervanneemtduidelijk af; men
bouwtsteedsmeertoiletten enseptictanks.
Vanwegedearmoedezijn veelmensen,die
eenlatrinehebben,vaakniet instaatomeen
toiletofseptictankaanteschaffen. Anderzijds moet menerf-we's noodgedwongen
accepteren alsmeneenwoning huurt. Inde
huidige tijd vanwoningnood iseengemiddeldeSurinamer allangblij dat hijofzijeen
woningkanvinden ookalisdeeigenaarof
verhuurder niet bereidgoedetoiletten inde
huurwoningaantebrengen.
Vandeonderzochte huizen inde wijk
Pontbuiten heeft 36procenteenlatrineop
heterfofeentoilet buitenshuis;het percentagevanwoningen meteenlatrineis28.Verrewegdemeestelatrine-bezitters indewijk
Pontbuiten zijn ontevreden overdelatrine.
Deopgegevenredenenvoor ontevredenheid
zijn inafnemende mate:jemoetnaar buiten
omjebehoeften tedoen,hetgeen vervelend
isbijwateroverlastofregenofhetgeen's
nachts alsonveiligwordtervaren vanwege
decriminaliteit indewijk,de aanwezigheid
vanongedierte (kakkerlakken, ratten, muizen],angstvoorziektesdooronder water

Wordenderesultaten naardeetniciteitencreolenenboslandcreolen uitgesplitst,
danblijkt hetvolgende:relatiefgezienhebbenmeerboslandcreolen latrinesbij hun
woningen dan creolen(48versus20%). In
nauwverband hiermeestaathet feit datveel
meer boslandcreolen geenleidingwater hebbeninhuisdancreolen[jj versus40%;veel

karakter vanbuurtorganisaties ishierbij een
belangrijk aspectomdeslagkracht vande
organisatiesoplangeretermijn tewaarborgenen teverhogen.Inditkader isheteveneensaanbevelenswaardig hetopzetten van
buurtorganisatie inwijken met wateroverlastendienoggeenwijkorganisatie hebben,
testimuleren.Hiermeekande participatie
vandebevolkingvan'bottom-up'opgang
worden gebracht.

meerboslandcreolen vangen regenwater op
ingroteopvangtanks).Creolen hechten (iets)
meerbelangaanprivacyenaanhetgemakkelijkeonderhoud vantoiletten.Ook blijkt
datcreolenmeeropnetheid van toiletten
gerichtzijn,waardoorzij lievergeenbezoekersgebruik laten maken vanhun toilet.
Boslandcreolen daarentegen ontlenen (misschien)meerstatusaan het hebben vaneen
toilet,hetgeenzichuitdoordewensliever
eentoilet tewillen hebben voorbezoekers.
Boslandcreolen graven eerdereen nieuwe
latrineput alsdebestaandeput volisdan
creolen.

Aanbevelingen
Veelvandeonderzochte probleemwijkenmetwateroverlast liggen aanhet begin
vaneenlangafwateringskanaal. Bijzware,
langdurige regenval kanhetwater nietvoldoendesnelwegstromen viahet afwateringskanaal naardeverweggelegen definitievelozingspunten, metnamedeSuriname
rivierenhetSaramaccakanaal.Maarook
speeltdeverstoppingvandegeslotenen
openrioleringen uiteraard eenrol.Opde
tweedeplaatskomendewijken, dieeen
gesloten riolering hebben endiedichter bij
delozingspunten Surinamerivier enSaramaccakanaal liggen.Hier speeltvooralde
verstoppingvan rioleringen/of hoofdafwateringskanaal.Zuid-Paramaribo vormteen
probleemgebied hoofdzakelijk vanwegede
lageligging.Develeaanwezigeopenrioleringsslootjes blijven volwaterstaan,mede
vanwege verstopping.

schoonSuriname'institutioneel teversterkenentevoorzien vanmeermiddelen om
eenbeterebekendheid tekrijgen enmeer
bewustwordingsactiviteiten te ontplooien
samen met buurtorganisaties,overheid en
deoptezetten ontwateringsautoriteit. Ook
hetonderwijs zou meer aandacht moeten
besteden aanbewustwording vandejeugd.
Ookwordtaanbevolen een belangrijke
actieverolaanbuurtorganisaties toetekennen bijdeoplossingvanwateroverlast,door
dezeorganisaties nauw tebetrekken bij het
onderhoud vanopenengesloten rioleringen
enwatergangen.Ditimpliceert eennauwe
samenwerkingvandeontwateringsautoriteitmetdebuurtorganisaties.Deontwateringsautoriteit zoucontacten moeten leggen
metdebestaandewijkorganisatiesenmoetennagaanhoedesamenwerking vorm kan
wordengegeven.
Tevensisversterkingvande bestuurlijke
capaciteitvanbuurtorganisaties aan tebevelen.Hetpropageren vaneena-politiek

Metbetrekking totsanitaire voorzieningen,blijkt eenduidelijke voorkeur te
bestaan voortoiletten enseptictanks.De
overheidzoueenduidelijk beleid moeten
formuleren voorvervangingvan latrines
door toiletten enseptictanks vanwegede
volksgezondheidsaspecten enhetbeleid
actiefeneffectief moetenuitvoeren met
adviseringnaardebevolkingencontroleop
devervangingvanlatrines.Bepaaldeoverheidsinstantieszoudenhiertoe institutioneelversterkt moeten worden.Bijdezevervangingzouden mogelijk ook
stimuleringspremiesofsubsidieaande
mensenverstrekt kunnen worden, f
*De term 'boslandcreolen' wasinde rijd van de Surinaamse
politicus Venge] eenbeladen term.Schalkwijk enDe Bruijne(1997)gebruiken n c t woord 'bosnegers'. Mensen van
deze bevolkingsgroepen]zelfgeven tegenstrijdige informatie ovet welke term liet bestgebruikt kan worden. Sommigengeven tegenwoordig toch devoorkeur aan 'boslandcreolen' of'Marrons'; anderen prefereren 'Marrons' 0/
'bosnegers' enwillen de naam 'boslandcreolen' helemaal
nietgebruiken. In een officiële uitgave van het (Surinaams!
Algemeen Bureau voordeStatistiek staat determ 'boslandcreool'genoemd bij declassificatie van Surinaamse etniciteiteii.

LudoJacobs

Bewustwordingvandelokalebevolking
(zijisverantwoordelijk voorhet schoonhoudenvanheteigen leefmilieu) iscruciaalom
hetverstoppingsprobleem van rioleringen
tegen tegaan.Deinwonersvan Paramaribo
moetenzichbewust wordendatzenietoveralafval kunnen weggooien.Aanbevolen
wordtdereedsbestaande 'Stichtingvooreen
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