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Introductie

Kleine eilanden – zoals de Nederlands Caribische eilanden – staan in de voorhoede van 
de klimaatcrisis, waarvan de effecten al merkbaar beginnen te worden in de Caribische 
regio. Experts waarschuwen, in onder andere het onlangs gepubliceerde ‘IPCC Sixth 
Assessment Report’, dat we nog maar tien jaar hebben om de ergste klimaateffecten af 
te wenden. Echter, dit vereist doortastende maatregelen, zowel in termen van mitigatie- 
als adaptatiestrategieën.

De Nederlands Caribische eilanden hebben nauwelijks bijgedragen aan de algehele 
oorzaak van klimaatverandering. Toch zijn ze bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen. 
Onder andere door hun kleine omvang, beperkte schaalvoordelen en gelimiteerde 
capaciteit zijn deze eilanden niet voldoende bestand tegen de extreme effecten 
van klimaatverandering. Het leven en het levensonderhoud van mensen zijn sterk 
afhankelijk van aspecten die nu kwetsbaar zijn voor deze effecten.

Gelet op de verwachte impact, zijn drastische maatregelen noodzakelijk. Veerkracht 
versterken en adaptatieoplossingen vinden is een must. Nieuwe visies zijn nodig om 
vooruitzichten van hoop en kansen te creëren.



Gevolgen van klimaatverandering op 
de Nederlandse Caribische eilanden

Stijgende Zeespiegels

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) staat via hun netwerk van natuurorganisaties in 
het hart van de eilanden en ziet hoe klimaatverandering een effect heeft en zal hebben op 
natuur en leefomgevingen.

Opwarmende Zeeën

Watertemperaturen stijgen in een alarmerend tempo, wat veel negatieve gevolgen heeft 
voor de oceanen en het land dat ze omringen. Zo heeft het directe effect op het leven in zee, 
zoals koraalverbleking door hoge temperaturen, dichtslibbing van mangroven door erosie 
en schade aan kustgebieden door extreem weer. Deze ecosystemen en de biodiversiteit 
op de eilanden zijn cruciaal voor de natuur, lokale economieën, kustbescherming en 
voedselvoorziening.

Naast deze directe effecten van stijgende watertemperaturen, zijn er secundaire effecten 
die verdere gevolgen kunnen hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat het aantal en 
de intensiteit van tropische stormen zal toenemen. Deze stormen kunnen rampzalig zijn – 
denk aan orkaan Irma die in 2017 de Bovenwindse Nederlandse Caribische eilanden trof en 
waarvan deze eilanden nog steeds herstellende zijn.

Veranderend weer

De verwachte toename in de lengte van droge seizoenen en afnemende lengte van 
regenseizoenen zal de beschikbaarheid van zoet water – inclusief drinkwater – voor huizen, 
gemeenschappen en bedrijven verminderen en ernstige druk plaatsen op het planten- en 
dierenleven op de eilanden.

Intense regenval en plotselinge overstromingen - die de kortere regenseizoenen niet 
compenseren - zullen toenemen. Dit is zeer schadelijk doordat de bovengrond van de 
eilanden hierdoor wegspoelt, waardoor sediment en afval in zee terecht komt. Dit vervuilt de 
koraalriffen – die al onder druk staan. 

Wereldwijd stijgt de zeespiegel in een ongekend tempo en de zee rond sommige Nederlandse 
Caribische eilanden stijgt zelfs sneller dan dit mondiale gemiddelde. Deze stijgende zeespiegel, 
samen met stormvloeden veroorzaakt door tropische stormen en orkanen, kunnen leiden 
tot overstromingen. Aangezien de meeste economische activiteiten, kritieke infrastructuur en 
bevolkingscentra van de eilanden zich in de buurt van kustgebieden bevinden, kunnen deze 
trends enorme gevolgen hebben voor de lokale gemeenschappen en de toeristische sector.

Degradatie van de Natuur
Deze componenten van de klimaatcrisis (opwarming van de zeeën, veranderend weer en 
zeespiegelstijging) vormen samen een grote bedreiging voor de natuur op de Nederlands 
Caribische eilanden – zowel voor mariene als terrestrische ecosystemen. Opwarmende 
oceanen en extreem weer kunnen bijvoorbeeld koraalriffen, mangrovebossen en 
zeegrasvelden vernietigen. Op het land kunnen ze bedreigingen met zich meebrengen – zoals 
stranderosie en oppervlakte afvloeiing – en kunnen ze negatieve effecten hebben op de 
vegetatie en zo extra druk leggen op diersoorten.

De natuurlijke omgeving levert belangrijke diensten zoals overstromingsbeheersing, 
bescherming tegen stormvloeden, aanvulling van grondwater en beperking van de gevolgen 
van zeespiegelstijging en droogte. De vernietiging van moerasgebieden, bossen en koraalriffen 
vermindert het vermogen van de natuur om zichzelf en ons te beschermen.

Deze natuurlijke omgevingen bieden cruciale leefgebieden voor veel soorten. Het Caribisch 
gebied herbergt vele unieke dier- en plantensoorten, waarvan er vele al in gevaar zijn door 
verlies van leefgebied, visserij en stroperij, vervuiling en andere stressoren. De gevolgen van 
klimaatverandering zullen deze soorten extra belasten. Zo kunnen schildpadden bijvoorbeeld 
hun broedstranden verliezen door zeespiegelstijging en vogels hun broedplaatsen door verlies 
van vegetatie. Vissen die koraalriffen, mangrovebossen en zeegrasvelden als schuilplaats 
gebruiken, zullen verdwijnen als deze verloren gaan. En dit zijn slechts een aantal voorbeelden.
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Vissen die mangrovebossen en 
zeegrasbedden gebruiken als 

schuilplaats, zullen verdwijnen als 
deze leefgebieden verdwijnen.



Handel nu!
De effecten van klimaatverandering vormen een existentieel risico voor onze natuur, 
samenleving en alle vormen van leven op aarde – in het Caribisch gebied zijn dergelijke 
effecten al merkbaar. We moeten nu handelen om ons voor te bereiden op komende effecten, 
om verdere schade en verlies te voorkomen, om reeds aangerichte schade te herstellen en om 
ons aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Maar ook om ons in mitigatiestrategieën aan te 
sluiten bij de wereldgemeenschap. De hoop is absoluut niet verloren. Wij geloven dat er veel 
opties zijn. We kunnen weerbaarder worden. We kunnen adopteren en voorbereiden en we 
kunnen leren hoe we kunnen herstellen. We kunnen zelfs groeien en nieuwe kansen creëren.

Verbeter de gezondheid van de natuurlijke omgeving

Het verminderen van de druk op de natuur en het herstel van aangetaste ecosystemen zijn 
topprioriteiten. Er is al wetgeving- en natuurbeschermingsbeleid op alle eilanden en er zijn 
al veel relevante natuurbeschermingsprojecten. De vaardigheden en kennis om verdere 
maatregelen te implementeren zijn er al. Echter, er is toegewijde structurele financiering en 
capaciteit nodig.

Het beschermen van natuur en leefgebieden in natuurreservaten dient vele doelen. 
Beschermde mariene gebieden kunnen de gezondheid van kust- en mariene leefgebieden 
verbeteren, waardoor deze veerkrachtiger worden ten opzichte van de effecten van 
klimaatverandering en beter in staat zijn om in de toekomst een gezonde visserij te 
ondersteunen. Op het land zorgen beschermde gebieden ervoor dat kwetsbare soorten en 
ecosystemen beschermd worden tegen nadelige menselijke impact. 

Hierbij moet prioriteit gegeven worden aan op natuur-gebaseerde oplossingen – natuur is ook 
onze beste vriend. Voorbeelden zijn het groeien van (mangrove) bossen, het terugdringen van 
vrij rondlopend vee, het verwijderen van invasieve soorten en verbeterde landbouwmethoden. 
Op natuur-gebaseerde oplossingen zullen bestaande ecosystemen versterken en de 
biodiversiteit stimuleren. Door deze veranderingen door te voeren, wordt het natuurlijke 
vermogen van de eilanden om deze druk te reguleren vergroot en zullen de eilanden beter 
bestand raken tegen de effecten van klimaatverandering. 

Ontwikkel Nationale Adaptatie Plannen

De eilanden moeten nu beginnen zich voor te bereiden op de veranderingen die zullen komen 
in de toekomst. Elk van de Nederlandse Caribische eilanden zou een nationaal adaptatieplan 
moeten hebben waarin gedetailleerd wordt aangegeven hoe het eiland zich kan voorbereiden 
en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze plannen zouden het volgende 
minstens moeten omvatten:

• Een risicobeoordeling van de infrastructuur, economie en natuur van het eiland.
• Een plan ter voorbereiding op rampen. 
• Economische en levensonderhoud diversificatie strategieën. 
• Duurzame, veilige, proactieve stadsplanning en ontwikkelingsstrategieën. 
• Een visie op de impact van klimaatverandering op de samenleving en hoe alle burgers  
 hierbij betrokken kunnen worden.

Samenwerking

De zes Nederlands Caribische eilanden zijn onderling verbonden door geschiedenis, cultuur, 
natuur, ecologie, en geografie. Ook maken ze allemaal deel uit van één Koninkrijk. Jammer 
genoeg proberen eilanden dingen vaak alleen uit te zoeken in plaats van ze samen te doen. 
Daarnaast zijn sommige eilanden beter verbonden met Europa en beschikken ze over meer 
hulpbronnen dan andere eilanden. Samenwerking zal betere resultaten opleveren als er een 
gelijk speelveld is. Natuur, kennis én de aanpak van klimaatverandering mogen geen grenzen 
kennen.

De (Nederlands) Caribische eilanden moeten samenwerken om van elkaar te leren, elkaar 
te steunen, uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, en op te schalen. Samen maken ze een 
sterkere vuist, en kunnen zo zelfs leider in de regio worden. Tijden van verandering brengen 
niet alleen bedreigingen maar ook kansen met zich mee. 

Blauw en sociaal

Steeds meer mensen vragen om duurzame bestemmingen en samenlevingen. De oceaan en 
zijn hulpbronnen bieden de Caribische eilanden een kans om het concept van de “blauwe 
economie” aan te boren. Dit werkt echter alleen als het met toezegging gebeurt en als 
iedereen ervan kan profiteren. Sociale ongelijkheid is nog een groot probleem op de eilanden 
– armoede en uitsluiting van kansen moeten worden aangepakt. Het verzachten van de 
oorzaken van klimaatverandering of de aanpassing aan de gevolgen ervan, werkt alleen als de 
sociale kwesties ook worden aangepakt. Iedereen moet betrokken worden.

Naarmate de gevolgen van de klimaatverandering verergeren, is het van essentieel 
belang dat meer inspanningen worden geleverd om de implementatie van mitigatie- 
en adaptatiestrategieën in het Nederlands Caribisch gebied te verbeteren. Duurzame 
ontwikkeling en bestrijding van klimaatverandering vereisen een geïntegreerde aanpak 
die prioriteit geeft aan natuurbescherming, energieonafhankelijkheid, duurzaam 
toerisme en een gevarieerde blauwe economie. Maar bovenal moet dit een gezamenlijke 
inspanning zijn waarbij eilanden en regio’s samenwerken om elkaars inspanningen en 
vastberadenheid te versterken.

De DCNA roept alle regeringen, zowel die in Nederland als die in het Nederlands Caribisch 
gebied, op om dit plan te omarmen en samen te werken met lokale belanghebbenden 
bij de implementatie van een klimaat slimme toekomst voor onze prachtige eilanden 
en hun gemeenschappen.
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