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Introductie

De eerste effecten van de klimaatcrisis zijn nu al zichtbaar in het Caribische gebied 
en de verwachting is dat dit in de komende jaren exponentieel zal toenemen.  In het 
onlangs verschenen zesde assessment rapport van het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), waarschuwen deskundigen dat we nog maar tien jaar de tijd 
hebben om de ergste klimaateffecten af te wenden. Dit vereist echter daadkrachtige 
keuzes, zowel op het vlak van adaptatie- als mitigatiestrategieën.

De eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn bijzonder kwetsbaar voor 
de gevolgen van klimaatverandering. Het dagelijks leven en de meeste economische 
activiteiten spelen zich af aan de kust. De unieke natuur van het gebied staat onder 
druk door menselijke activiteiten. De kwetsbaarheid wordt nog versterkt door het feit 
dat, vanwege het kleine oppervlak van het eiland en de beperkte menselijke capaciteit, 
de veerkracht om te herstellen van rampzalige gebeurtenissen laag is.

De parken verenigd in de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ervaren als 
beschermers van de natuur op de Nederlands Caribische eilanden aan den lijve 
hoe het veranderende klimaat de eilanden nu al beïnvloedt. 



Opwarmende Zeeën Zeespiegelstijging

Oceanen warmen in een alarmerend tempo op, met veel negatieve effecten. Opwarming 
heeft een direct effect op het oceaanleven; koralen kunnen de hoge temperaturen niet 
overleven en sterven uiteindelijk af (koraalverbleking), zeegras en mangroven verwelken. 
Zeebedden, koraalriffen en mangrovebossen hebben een aanzienlijke invloed op de 
economie van de eilanden en beschermen kustgebieden tegen stormachtige golven. In het 
warmere water kunnen algen en wieren, zoals sargassum, veel harder groeien. Dit leidt tot 
schadelijke ophopingen die het rif, zeegras en de mangroves verstikken. Als we deze essentiële 
ecosystemen kwijtraken, zullen we veel van onze eilanden verliezen.

Secundaire effecten van opwarmende zeeën kunnen deze negatieve effecten nog meer 
versterken. Orkanen en tropische stormen ontstaan en nemen boven warm water toe 
in kracht. Er is een toename in aantal en intensiteit van deze stormen zichtbaar. 
De Bovenwindse Caribische eilanden zijn nog steeds aan het herstellen van de desastreuze 
gevolgen van de orkanen Irma en Maria in 2017, een toename van dit type stormen is een 
zeer beangstigend idee.

Veranderend Weer

De voorspelde toename van de lengte van droge seizoenen en een afname van de lengte 
van regenseizoenen zal de beschikbaarheid van zoet water, inclusief drinkwater, voor huizen, 
buurten en bedrijven verminderen en ernstige stress veroorzaken voor de planten en dieren 
op de eilanden. Het regenseizoen wordt juist korter en heftiger. 

Extreme regenbuien en plotselinge overstromingen zullen toenemen. Die extreme regens zijn 
zeer schadelijk omdat ze de bovengrond wegspoelen en de hoeveelheid sediment en afval 
verhogen die in de zee terechtkomt en zo de toch al verstoorde koraalriffen verder vervuilen.

Wereldwijd stijgt de zeespiegel in een ongekend tempo, en zijn maximale golfhoogtes door 
storm ook toegenomen. In wetenschappelijke scenario’s met de hoogste CO2 uitstoot zou de 
zeespiegel tegen het jaar 2300 met meer dan 5 meter kunnen stijgen. Dit zou betekenen dat 
de iconische stranden van de Caribische eilanden verloren zouden gaan. Aangezien de meeste 
economische activiteiten, kritieke infrastructuur en bevolkingscentra geconcentreerd zijn in 
de buurt van de zee, hebben de stijgende zeespiegel en de verhoogde kans op stormvloeden 
gevolgen voor alle bewoners en ook voor de belangrijke toeristische sector, de voornaamste 
bron van inkomsten op alle eilanden.

Aantasting van de Natuur

Alle drie de factoren: opwarmende zeeën, veranderend weer en zeespiegelstijging; vormen 
samen een grote bedreiging voor de natuur op de eilanden. Koraalriffen, mangrovebossen en 
zeegrasvelden gaan verloren door opwarming en extreem weer, waarbij de dieren en planten 
die ervan afhankelijk zijn ook verdwijnen. Op het land zullen droogte en extreem weer leiden 
tot het verlies van vegetatie en erosie van vruchtbare grond.

De natuur bekleedt belangrijke functies zoals bescherming tegen overstroming stormen, 
beperking de gevolgen van zeespiegelstijging en waterberging tegen droogte. De vernietiging 
van wetlands, bossen en koraalriffen vermindert het vermogen van de natuur om zichzelf en 
ons te beschermen.

In het Caribisch gebied leven vele unieke dier- en plantensoorten, een aanzienlijk deel van 
hen is al bedreigd als gevolg van verlies van habitat, overbevissing en stroperij, vervuiling 
en andere stressoren. Het veranderende klimaat zal een extra last op deze soorten leggen. 
Bijvoorbeeld: schildpadden verliezen stranden om eieren te leggen door zeespiegelstijging 
en stranderosie. Vogels verliezen nestplaatsen door afsterving van vegetatie vanwege de 
droogte of door extreem weer. Vissen die mangrovebossen en zeegrasvelden gebruiken voor 
beschutting zullen verdwijnen als deze habitats verloren gaan. Daarnaast zijn er nog veel 
andere voorbeelden te noemen.Tr
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Vissen die mangrovebossen en 
zeegrasvelden gebruiken voor 

beschutting zullen verdwijnen 
als deze habitats verloren gaan. 



Kom nu in Actie!

De steeds sterker wordende effecten van klimaatverandering bedreigen verstoren het 
evenwicht van de natuur. Dit vormt een existentieel risico voor de samenleving zoals wij die 
kennen en voor alle vormen van leven op aarde. In het Caribisch gebied zijn de effecten van 
klimaatverandering al merkbaar en we moeten nu handelen om verdere schade en verlies te 
voorkomen.

Alle instrumenten zijn er, we kunnen nu stappen zetten om de eilanden klimaatbestendig te 
maken en klimaatbewust te leven;

Herstel en Bescherming van de Natuur

Het verminderen van de bestaande druk op het milieu en het herstellen van aangetaste 
ecosystemen is een topprioriteit. Er is goede wetgeving en natuurbeschermingsbeleid voor 
alle eilanden en er zijn veel relevante bescherming en herstelprojecten. De vaardigheden 
en kennis zijn aanwezig om maatregelen uit te voeren, wat nog ontbreekt is passend de 
financiering voor daadkrachtige implementatie. Het beschermen van natuur in gesloten 
natuurgebieden en natuur parken is een essentieel onderdeel van de klimaatadaptatie 
strategie: Beschermde gebieden in zee kunnen de gezondheid van kust- en mariene  
habitats verbeteren, waardoor ze beter bestand zijn tegen de druk van de klimaatverandering 
en een gezonde visserij kunnen ondersteunen. Op het land zorgen natuurgebieden voor  
de bescherming van kwetsbare soorten en ecosystemen tegen negatieve effecten van 
menselijke activiteiten.

Ontwikkeling van Nationale Aanpassingsplannen

Eilanden moeten zich nu gaan voorbereiden op de verandering die gaat komen. Elk van de 
Nederlands-Caribische eilanden zou een nationaal adaptatieplan moeten hebben waarin 
wordt aangegeven hoe de gevolgen van klimaatverandering op de eilanden het beste kunnen 
worden bestreden. Deze plannen zouden ten minste het volgende moeten bevatten:

•  Een risicoanalyse van de infrastructuur, de economie en de natuur van de eilanden
•  Een rampenplan
•  Strategieën voor diversificatie van levensonderhoud
•  Een stresstest van het huidige systeem

Eilanden zouden samen moeten werken bij het ontwikkelen van deze plannen om zo te 
identificeren hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en te leren van succesvolle projecten om 
vervolgens te analyseren hoe ze gezamenlijk uitdagingen kunnen aanpakken.

Energieonafhankelijkheid voor alle Eilanden

Alle eilanden moeten afstappen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, niet 
alleen vanwege de impact op het milieu en de behoefte aan betaalbare energie voor de 
lokale bevolking. De Caribische eilanden in het Koninkrijk zijn altijd afhankelijk geweest van 
fossiele brandstoffen, niet alleen in de traditionele zin van het woord, maar ook in de zin 
dat de fossiele brandstofindustrie ooit de belangrijkste economische motor op de eilanden 
was. Sinds de sluiting van de grote raffinaderijen op Aruba en Curaçao en de impact van de 
St. Eustatius Oil Terminals zijn er aanzienlijke, maatschappelijke gevolgen geweest voor de 
eilandgemeenschappen. Deze gevolgen kunnen worden verzacht door de ontwikkeling van 
een duurzaam energiebeleid en een focus op hernieuwbare energie projecten, waarin tevens 
banen gecreëerd worden.

Strategieën voor de ‘Blue Economy’

De golf van klimaatbewustzijn die zich over de hele wereld verspreidt, biedt kansen voor 
de Caribisch Nederlandse eilanden om te werken aan duurzame oplossingen. De oceaan 
en haar hulpbronnen bieden de Caribische eilanden de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de ‘Blue Economy’, een concept dat zorgt voor een beter beheer van alles dat de oceaan 
levert door duurzaam gebruik en economische groei te koppelen. De Blue Economy omvat 
alle economische activiteiten met betrekking tot oceanen, zeeën en kusten, zoals mariene 
biotechnologie, offshore hernieuwbare energie, duurzaam toerisme, visserij / aquacultuur en 
koolstof afvang en nog veel andere opties.

Naarmate de gevolgen van de klimaatverandering verergeren, is het van essentieel 
belang dat er meer aandacht wordt besteed aan het verbeteren van mitigatie- en 
adaptatiestrategieën in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Duurzame ontwikkeling en 
de bestrijding van klimaatverandering vereisen een geïntegreerde aanpak die prioriteit 
geeft aan bescherming van de natuur, energie-onafhankelijkheid, duurzaam toerisme 
en een diverse ‘Blue Economy’ samen komen. Maar het belangrijkste is dat dit een 
gezamenlijke inspanning is waarbij landen samenwerken om elkaars acties te versterken.

De DCNA roept alle overheden, zowel in Nederland als op Caribisch Nederlandse 
eilanden, op om dit plan te omarmen en samen met lokale stakeholders te werken aan 
de implementatie van een klimaatbewuste toekomst voor onze mooie eilanden en alle 
mensen die er wonen.
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