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1 Samenvatting 

Blauwe-koolstofecosystemen, te weten begroeide kustecosystemen zoals mangrove, getijde-

wetlands/overstromingsgebieden en zeegrasvelden, slaan aanzienlijke hoeveelheden koolstof 

op in de bodem gedurende tientallen tot duizenden jaren. Behalve de opslag van koolstof, 

bieden blauwe-koolstofecosystemen ook vele ecosysteemdiensten, zoals habitat en kinderkamer 

voor vissen, vogels, ongewervelden en zoogdieren, bescherming van de kustlijn en capaciteit tot 

grondopbouw om er slechts enkele te noemen. Wanneer deze systemen verstoord en 

gedraineerd worden, kan de omvangrijke koolstofvoorraad die in de bodem is opgeslagen in 

hoog tempo vrijkomen. Deze ecosystemen zullen ook in hoge mate invloed ondervinden van de 

voorspelde versnelde zeespiegelstijging, vooral wanneer ze grenzen aan verharde structuren. 

Deze Haalbaarheidsstudie betreffende blauwe koolstof presenteert specifiek bestaande 

gegevens met betrekking tot mangroveverspreiding, koolstofvoorraden, alsmede ontbossing in 

Guyana en Suriname langs het grote mariene ecosysteem op het Noord-Braziliaans Plat (NBS-

LME) en schetst de methoden en haalbaarheid van het ontwikkelen van projecten voor 

koolstoffinanciering.  

Mangrove-ecosystemen langs het NBS-LME worden gedomineerd door Avicennia germinans, 

waarbij twee andere soorten, Laguncularia racemosa en Rhizophora mangle, ook aanwezig zijn. 

De ontwikkeling van mangrovebestanden hangt grotendeels af van de aanwezigheid van 

uitgestrekte modderbanken met modder uit de Amazone die langzaam naar het westen trekt en 

de effecten van de windgolven indammen. Mangroven groeien snel wanneer ze zich eenmaal 

hebben geworteld en onder de juiste omstandigheden van inundatie en zoutgehalte. De 

bestanden hebben doorgaans een levensduur van 60 tot 70 jaar totdat de modderbank 

verschuift en grootschalige erosie optreedt. Hoewel ontbossing historisch bekeken in Guyana op 

grotere schaal heeft plaatsgevonden dan in Suriname, zijn de huidige ontbossingspercentages 

laag; echter herstellen de mangrovebossen in deze gebieden zich niet langs natuurlijke weg en 

zijn werkzaamheden voor herbebossing uitgevoerd met wisselend succes. 

Het mangroveonderzoek langs het NBS-LME is grotendeels verricht in Frans-Guyana en er is 

gebruik gemaakt van de rijke verzameling van gegevens omtrent bomen- en 

bodemkoolstofvoorraden bij het schatten van de koolstofvoorraden in Suriname en Guyana. 

Daarnaast zijn in de loop van de tijd in de wereld vele inschattingen van mangrovegebieden 

geïncorporeerd om een reeks areaalschattingen op landenniveau en de geassocieerde 

koolstofvoorraden te kunnen geven. In Guyana variëren de ramingen op landenniveau van de C-

voorraad in mangrovegebieden van 3,11 tot 8,15 Tg C en in Suriname van 11,6 tot 19,8 Tg C. 
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Belangrijke componenten nodig voor het beoordelen van de uitvoerbaarheid van een project 

voor koolstoffinanciering zijn een methodiek voor een koolstofproject, een koolstofmarkt 

(momenteel in het NBS-LME, dit zou een vrijwillige markt zijn), geschiktheid van het landschap, 

beoordeling van additionaliteit, administratie van broeikasgassen, financiële haalbaarheid, 

juridische haalbaarheid, organisatorische haalbaarheid en een beoordeling van permanentie. 

Het laatste is van wezenlijk belang voor het beoordelen van de duur en de haalbaarheid van een 

project. In Suriname en Guyana zijn er grote mogelijkheden aanwezig voor projecten voor 

koolstoffinanciering betreffende zowel herstel als behoud. De kosten van uitvoering, validatie en 

monitoring van het project worden geraamd op USD350.000 en daarvan uitgaande, resulteren 

de meeste scenario's gepresenteerd voor het NBS-LME in inkomsten. Een duidelijk plan inclusief 

organisatorische haalbaarheid en structuur in combinatie met engagement en betrokkenheid 

van de gemeenschap zijn van wezenlijk belang bij het opstellen van een succesvol 

koolstofproject. 



  

 

 

MANGROVEPROJECT OP HET NOORD-BRAZILIAANS PLAT | HAALBAARHEIDSSTUDIE BETREFFENDE 

BLAUWE KOOLSTOF 
8 

 

 

2 Inleiding 

2.1 Achtergrond van het project  

Het project “Setting the foundations for zero net loss of the mangroves that underpin human 

wellbeing in the North Brazil Shelf LME (NBS-LME)” betreffende het leggen van de fundering 

voor een nettoverlies van nul van de mangroven die het welzijn van de mens in het groot 

mariene ecosysteem op het Noord-Braziliaans Plat in stand houden (hierna genoemd “het NBS-

Mangrovepoject”), is een één jaar durend voorbereidend project dat bijdraagt aan het 

vaststellen van een gedeeld en multinationaal proces voor geïntegreerd kustbeheer (ICM). Het 

project erkent de prevalentie, het sociale en ecologische belang en verband van mangroven bij 

het behouden en het genereren van essentiële ecosysteemdiensten (visserij, kustbescherming, 

waterkwaliteit, blauwe koolstof, enz.) waar de gemeenschappen in de NBS-landen profijt van 

trekken. Dit project bouwt voort op, en biedt ondersteuning voor, de antecedenten en 

fundamentele elementen van de regionale overeenkomst aangegaan in het kader van het 

CLME+ SAP voor de NBS-regio. 

De doelstellingen van het NBS-Mangrovepoject zijn als volgt: 

1. Het genereren van de noodzakelijke basiskennis en technische analyses als input voor 

een gezamenlijke visie en een gecoördineerd, goed geïnformeerd beheer van NBS-

mangrovesystemen, met de nadruk op de informatiebehoeften van Guyana en 

Suriname. 

2. Het ondersteunen van de ontwikkeling van grensoverschrijdende 

coördinatiemechanismen voor Guyana, Suriname, Frans-Guyana en Brazilië (de staat 

Amapá) in het belang van beter geïntegreerd kustbeheer van de uitgestrekte, een 

ecologische eenheid vormende doch kwetsbare mangrovehabitat van de NBS-regio. 

2.2 Doel van dit rapport 

Het doel van dit rapport is het evalueren van het potentieel van de mangrove-ecosystemen van 

Suriname en Guyana om bij te dragen aan de mitigatie van de klimaatverandering door het 

exploiteren van hun vermogen om koolstof vast te leggen en hun rol als belangrijke nationale 

koolstofputten. Specifieke doelstellingen zijn te voorzien in:  

1. een beoordeling van de ecologische structuur, functie en cruciale milieufactoren van 

NBS-mangrove met betrekking tot het potentieel voor de vastlegging en opslag van 

koolstof; 

2. een dimensionering van het potentieel van NBS-mangrove als koolstofputten; en  

3. een dimensionering van de waarde van de koolstof van NBS-mangrove.  
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3 Ecologische structuur van mangrove 

3.1 Groepen van mangrovesoorten 

De kustlijnen van Suriname en Guyana strekken zich uit over 386 en 459 km, respectievelijk. In 

het verleden groeiden er mangroven langs de kust in een strook met een breedte van meer dan 

4 km.  Vergeleken met het gebied van de Indische en Stille Oceaan, zijn de mangroven van het 

NBS-LME en het Caribisch gebied in het algemeen weinig divers wat soort betreft maar 

vervullen ze wel dezelfde belangrijke ecosysteemfuncties. Mangrovesystemen langs het NBS-

LME omvatten drie families: Avicennia germinans (ook verslagen van A. schaueriana in Suriname; 

zwarte mangrove, parwa, courida), Rhizophora mangle (ook verslagen van R. racemosa en R. 

harrisonii (hybride); rode mangrove, mango, rode mango), en Laguncularia racemosa (witte 

mangrove, akira). Zwarte mangroven zijn de dominante soort langs de Noord-Atlantische 

Oceaan en hebben het vermogen een hoog zoutgehalte van de bodem, van meer dan 60 psu, te 

verdragen (Marchand et al. 2004). De groei gaat snel zodra de zaailingen aanslaan en bomen 

kunnen een hoogte van 30 m bereiken wanneer ze volgroeid zijn. Rode mangroven komen 

overvloediger voor binnen de kuststrook in riviergebieden en langs de randen van de 

zwampbossen, waar schommelingen in watersaliniteit normaal zijn. Deze soorten kunnen ook 

hoogten van meer dan 30 m bereiken. Witte mangroven, die 6 m hoog kunnen groeien, komen 

niet zo veel voor als zwarte mangroven maar kunnen samen met deze koloniseren langs de 

oceaan en worden het vaakst gevonden langs de landzijde aan de rand van mangrovebestanden 

in gebieden die voornamelijk worden overstroomd door springtij. Aan de landzijde van de 

mangrovestrook komen zwampbossen voor, bestaande uit Symphonia globulifera, Ficus spp., 

Virola surinamensis, en Euterpe oleracea, die zich kunnen mengen met oude opstanden van A. 

germinans stands (Lee et al. 2014).  

3.1.1 Indeling en vermenigvuldiging van bestand 

Er zijn vier belangrijke indelingen voor mangrovebestanden langs de NBS-kust: (1) pionier- en 

jonge mangroven, (2) volgroeide kust-/zuivere mangroven, (3) volgroeide rivier/gemengde 

mangroven, en (4) stervende of dode mangroven (Figuur 1; Fromard et al. 1998). De periode 

januari tot en met april is er een van overvloedige productie van propagulen van de zwarte 

mangrove (Proisy et al.  2009). Hoogteonderzoek in Frans-Guyana heeft uitgewezen dat de 

minimale ideale hoogte voor kolonisering van de propagulen van de mangrove ongeveer 2,45 

m boven de lokale referentie is; het sediment wordt voldoende blootgesteld en ontwaterd bij 

laag tij zodat barsten ontstaan (Gensac et al. 2011). De propagulen koloniseren de kale modder, 

voornamelijk in deze barsten (Fromard et al. 1998, Proisy et al. 2009). Zaailingen van de zwarte 
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mangrove ontwikkelen wortels die horizontaal groeien, als zodanig de meer anoxische diepere 

grond vermijdend, en de groei gaat snel als de wortels eenmaal zijn aangeslagen (Toorman et al.  

2018). Propagulen kunnen tot 15 cm hoog groeien binnen 20 tot 30 dagen na ontstaan, en een 

hoge dichtheid van kleine boompjes kan worden bereikt (tot wel 30.000 ha-1; Tabel 1; Figuur 2; 

Fromard et al. 2004). Witte en zwarte mangroven zijn evenzeer in staat moddervlakten te 

koloniseren; echter, na verloop van tijd, verdringen de zwarte mangroven de witte vanwege hun 

hogere groeisnelheid en omdat ze over het geheel genomen hoger worden (Fromard et al. 

2004). Jonge zwarte mangrovebestanden hebben een gemiddelde hoogte van vijf tot zes meter 

en een dichtheid onder 10.000 bomen ha-1 (Fromard et al. 2004). Zwarte mangroven domineren 

ook volwassenen bestanden met ruwweg 1,000 bomen ha-1. De breedte van een 

mangrovebestand aan de landzijde kan variëren van minder dan 1 km tot bijna 4 km, wat 

waarschijnlijk beïnvloed wordt door de nabijheid van de riviermonding (Plaziat and Augustinus 

2004). Naarmate een bestand ouder wordt, beginnen zich dorre (verouderende) 

mangrovebestanden te vormen met plekken met dode mangroven en openingen daarbinnen 

waarin jongere bomen groeien 1998). Het is niet ongewoon om zowel jonge als stervende en 

dode mangroven samen in een gebied te zien. Dit is een uniek kenmerk van mangroven in het 

NBS-LME. Terwijl offshore modderbanken westwaarts migreren en de blootstelling aan 

wind/golfenergie toeneemt, begint de bodem onder de volgroeide mangroven te eroderen en 

raken de bomen ontworteld. De omvang van de erosie kan klein zijn of kan het volledige 

bestand omvatten. Luchtwortels kunnen ook begraven zijn in de modder, wat in essentie erop 

neerkomt dat de bomen verstikken (Fromard et al. 1998, Fromard et al. 2004).  

3.1.2 Degradatie 

Dit zeer dynamisch systeem gevormd door de steeds veranderende locatie van modderbanken, 

creëert een kustmozaïek met de aanwezigheid en afwezigheid van mangroven. Deze complexe 

mangrove-modderbankdynamiek heeft op deze wijze gefunctioneerd voor 5-6.000 jaar, en de 

mangrovespreiding is onlosmakelijk verbonden aan de locatie en verplaatsing van 

modderbanken langs de kust (Anthony 2015).  Maar de verwijdering en aantasting van 

mangroven door mensen heeft al invloed uitgeoefend op dit dynamische systeem en een 

algemeen gebrek aan begrip van de werking van dit systeem kan ingrijpende gevolgen hebben 

voor de bescherming ervan (Anthony 2015). In Frans-Guyana heeft de omzetting van 

mangroven in rijstvelden geresulteerd in een terugwijken van de kustlijn met wel 180 m per jaar 

in bepaalde gebieden (Anthony 2015). Voortgaande omzetting en degradatie zou de unieke 

relatie tussen mangrove en modderbank kunnen verstoren, resulterend in veel minder 

mangrovesystemen langs de kustlijn na verloop van tijd. 
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Bron: Fromard et al. 2004 

Figuur 1. Mangrovedynamiek langs het Noord-Braziliaans Plat. 

 
Bron: bewerkt naar Fromard et al. 1998 

Figuur 2. Veranderingen in boomdichtheid tijdens ontwikkeling mangrovebestand. 
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Tabel 1. Mangrovestructuur van bestanden van verschillende leeftijden in Frans-Guyana 

Fase 
Dichtheid         

(bomen ha-1) 

Gemiddelde 

hoogte (m) 

Oppervlakte 

(m2 ha-1) 

Gemiddelde 

diameter (cm) 

Bovengrondse 

biomassa   

(mg ha-1) 

Pionier 8.400 2,5 – 5 4 – 21 2,3 – 2,7 11,4 – 56,6 

Jong 31.100 5 – 6,1 4 – 21,4 4,3 – 4,8 14,6 – 73,1 

Volwassen 2.400 – 9.200 18,2 – 22 22,5 – 26,8 23,6 – 44,9 180 – 228,8 

Volgroeid 450 – 917 24,8 51,4 67,1 431,9 

Gemengd 3.047 19 17,8 21,7 122,2 

Verouderend 267 – 825 15 - 17 13,8 – 18,5 28,5 – 31,1 77.6 – 110 

Bron: Fromard et al. 1998 

3.2 Ecologische functie en diensten van mangrove 

Mangrove-ecosysteemdiensten kunnen vele vormen aannemen, zoals ondersteunings- 

(nutriëntcyclus, koolstofopslag, primaire productie), bevoorradings- (hout, brandstof, voedsel), 

regulerings- (klimaat- en waterbeheersing, waterzuivering) en culturele (recreatief, spiritueel, 

esthetisch, educatief) diensten (Vo et al. 2012, Lee et al. 2014). Lee et al. (2014) verduidelijken 

deze ecosysteemdiensten met een bespreking van de huidige kennis, gegevenshiaten en 

toekomstige doelen voor (1) de dynamiek van koolzuurfixatie, vastlegging en mineralisering van 

koolstof, (2) hun kinderkamerfunctie, (3) bescherming van de kustlijn, en (4) hun 

grondopbouwcapaciteit. 

3.2.1 Blauwe koolstof – vastlegging en vrijmaking 

Gedurende de laatste 15 jaar is de cruciale rol van kustecosystemen, in het bijzonder 

mangrovebossen, kwelders en zeegrasvelden, bij het vastleggen van aanzienlijke hoeveelheden 

koolstof, 'blauwe koolstof' genoemd vanwege de invloed op de kust, duidelijk aangetoond 

(Donato et al. 2011, McLeod et al. 2011, Sifleet et al. 2011, Fourqurean et al. 2012, Pendleton et 

al. 2012, Windham-Myers et al. 2018). Dit komt grotendeels door het uiterst langzame afbraak- 

en mineraliseringstempo van door moerasplanten geproduceerde organische stoffen onder 

condities gecreëerd met onder water liggende anoxische bodems. Zo gauw deze bodems 

worden blootgesteld aan zuurstof door het indijken en draineren van wetlands, treedt 

mineralisering al vlug op en komt het opgeslagen koolstof snel vrij in de atmosfeer. Dit effect is 

vooral merkbaar in mangrovebossen die zijn omgezet in garnalenvijvers of weiland. Door 
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Kauffman et al. (2017) werd gerapporteerd dat 54% van koolstofreservoirs in de bodem verloren 

gaat door omzetting in garnalenvijvers en dat de totale C-voorraad in een ecosysteem kan 

afnemen met 554 ± 230 Mg C ha-1, een enorme hoeveelheid als de korte duur van het 

landgebruik voor deze activiteiten in overweging wordt genomen. 

3.2.2 Kinderkamer- en habitatfunctie 

Wanneer mangrovebossen onder water staan, vormen ze een toevluchtsgebied en kinderkamer 

voor vele soorten vis en ongewervelde dieren als onderdeel van een mozaïek van aangrenzende 

habitats. Roof is er lager vanwege het troebele water en het verminderde zicht, voedsel is 

overvloediger en de habitatcomplexiteit door luchtwortels en steltwortels is gunstig (Beck et al. 

2001). Onderzoek dat in Guyana is gedaan naar vogels heeft een rijke schakering aangetoond 

die verschilt van locatie tot locatie; de diversiteit en het aantal vogels zijn groter binnen de 

dichte bestanden van volgroeide mangrove, met een derde van de soorten bestaande uit 

trekvogels (Da Silva 2015b). De soorten kunnen de moddervlakten en de mangrovehabitat 

gebruiken voor voer; de mangrovehabitat doet ook dienst als broedgebied voor vele lokale en 

trekkende soorten. 

3.2.3 Bescherming en aanwas van de kustlijn 

De kustlijnbescherming door mangroven wordt grotendeels toegeschreven aan aanhoudende 

golfenergiedissipatie op laag niveau, welke variabel kan zijn, afhankelijk van de locatie van 

nederzettingen ten opzichte van de mangroven (naast tegenover achter) en de bosstructuur 

(breedte en mate van door de mens veroorzaakte degradatie; aanwezige mangrovesoorten) (Lee 

et al. 2014). Meer gefragmenteerde en aangetaste mangroven bieden minder 

kustlijnbescherming. De mogelijkheid dat sediment wordt vastgehouden door mangroven en 

dat aan de zeespiegelstijging gerelateerde aanwas zich voordoet, houdt sterk verband met de 

locale waterhuishouding en erosie, de gezondheid van het bestand en de soortensamenstelling 

(bezinkingssnelheden kunnen verschillen voor bomen met steltwortels ten opzichte van 

luchtwortels).  

Mangroven spelen een belangrijke rol in de stabilisering van sediment tijdens perioden van 

progradatie vanaf de voorrand van een modderbank. Dit draagt bij tot een ononderbroken 

mangrovestrook waarbij oudere mangroven dienen als een lokale bron van propagulen voor 

kolonisering van geconsolideerde modderbanken (Anthony 2015). De afzonderlijke 

modderbanken worden van elkaar gescheiden door brede interbank zones en de afstanden 

tussen de afzonderlijke modderbanken worden gecontroleerd door een cycliciteit van om en bij 

30 jaar in de intensiteit van de passaatwind. Deze creëren een onderbroken aanvoer van 

sediment (Allison et al. 2000, Gratiot et al. 2008). Wanneer de kustlijn door een modderbank 
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wordt beschermd tegen aantasting door golven, worden de binnenste moddervlakten in hoog 

tempo gekoloniseerd en gestabiliseerd door de mangroven. Maar, wanneer de modderbank 

migreert, kan de erosieve interbank fase resulteren in erosie van de sub-volgroeide 

mangrovebestanden met snelheden van tot  wel 40 m per jaar (Allison and Lee 2004, Anthony 

2015). Dit resulteert zelden in de totale uitroeiing van volwassen mangroven. Totale uitroeiing 

kan zich echter wel voordoen in perioden van zeer hoge golfenergie zoals tijdens El Niño-jaren 

of fasering van de NAO (Anthony 2015). Uitroeiing kan ook optreden in mangrovegebieden die 

verstoord of ontbost zijn door mensen, zoals in een gebied in Frans-Guyana waarin vroeger 

rijstvelden waren aangelegd. In dat geval, kan de kustlijn terugwijken met snelheden van 

maximaal 180 m  per jaar en de positieve wisselwerking tussen mangroven en modderbanken 

dreigen te verstoren (Anthony 2015). In Suriname is mangrove is daadwerkelijk verwijderd en 

wel in buurt van Paramaribo waar discussie over het aanleggen van een dijk het heeft gewonnen 

van het behoud van mangroven in verband met de bescherming van de kust. In de Guyanese 

ervaring heeft deze handeling van verwijdering van mangroven ten gunste van verharde wallen 

geresulteerd in een aanzienlijk verlies van kustbescherming, waaruit belangrijke lessen kunnen 

worden gehaald (Anthony 2015). 

Er zijn meerdere persoonlijke en kleinschalige commerciële toepassingen van mangroven: 

oogsten van honing en krab, productie van stokken voor hengelen en omheinen, brandhout, en 

bast gebruikt bij het looien (Allan et al. 2002, Da Silva 2015a). Mangrovegebieden worden ook 

veel gebruikt voor het weiden van vee, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de 

pionierbestanden in het bijzonder (Da Silva 2015a). 

3.3 Milieufactoren die bepalend zijn voor de structuur van 

mangrovegebieden  

Kustmilieus kunnen behoren tot enkele van de meest harde milieus wereldwijd, vanwege het 

regelmatig onderlopen bij vloed en het hoge zoutgehalte in het gebied, wat de groei en de 

overleving van de meeste plantensoorten bemoeilijkt. Mangroven hebben specifieke 

morfologische en fysiologische kenmerken waardoor ze in staat zijn te overleven in dit 

ondergelopen milieu; maar, er zijn beperkingen die kunnen resulteren in beperkte groei en zelfs 

sterfte. 

3.3.1 Zoutgehalte 

Mangroven zijn facultatieve halofyten, wat betekent dat ze een hoog zoutgehalte kunnen 

verdragen maar geen zout nodig hebben voor hun groei. Ze kunnen voorkomen dat het zout de 

plant binnenkomt bij het raakvlak met de wortels (Rhizophora en Laguncularia) en kunnen zout 
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uitscheiden via de bladeren of zout opslaan in de bladeren, die verdorren en van de boom vallen 

(Avicennia enLaguncularia). 

Door Marchand et al. (2004) is een uitgebreide studie gemaakt van mangrove-bodem-

poriënwater-chemie in Frans-Guyana, onder omstandigheden vergelijkbaar met Suriname en 

Guyana. Het zoutgehalte aan de oppervlakte werd zwaar beïnvloed door seizoensveranderingen 

en de nabijheid van zoetwaterbronnen. Het zoutgehalte van de bodem kan lopen van 5-20 PSU 

aan de bodemoppervlakte, toenemend tot meer dan 60 PSU bij een grotere diepte dan 20 cm 

(Marchand et al. 2004). Ze hebben ook vastgesteld dat bodemsaliniteit niet verschilt per 

mangrovesoort; saliniteit schijnt derhalve geen drijvende factor te zijn voor de zonering van de 

soorten. Rhizophora -soorten worden vaker aangetroffen in gebieden die aan meer zoetwater 

zijn blootgesteld, dus waarschijnlijk hebben ze een hogere tolerantie voor variabele saliniteit 

(Marchand et al. 2004).  

Er zijn beperkingen aan de mangrovegroei onder salinische omstandigheden, ondanks de hoge 

tolerantie bij Avicennia. Zout water en bodemgesteldheid worden vaak verbeterd door 

zoetwaterstromen uit de kustzwampen en rivieren in het laagland. Als deze stroming 

onderbroken wordt, kunnen hypersalinische omstandigheden worden gecreëerd die resulteren 

in het afsterven van mangrove op grote schaal, zoals gezien in Suriname nabij Coronie 

(Toorman et al. 2018) en in Regio 5 in Guyana (Evans 1998). 

3.3.2 Inundatie 

De getijden langs het NBS treden tweemaal per dag op, met een gemiddeld getijverschil van 1,8 

m en een maximaal getijverschil van 2,5 m (Rine 1980). In de Guianas groeit de zwarte mangrove 

tussen het gemiddelde doodtij en de gemiddelde hoogwaterstand (Proisy et al. 2008). Dit is 

vergelijkbaar voor Guyana en Suriname. Getijdenwateren voeren een overvloed aan sediment 

aan dat bezinkt tijdens de inundatie. Langs de kust van Suriname is er sinds 1966 sprake 

geweest van een netto-aanwas, waarschijnlijk als gevolg van een toegenomen 

sedimententransport vanuit de Amazonerivier (Martinez et al. 2009, Toorman et al. 2018). De 

wisselwerking tussen de zeespiegelstijging en de toename van zwevende sedimenten uit de 

Amazone zouden zelfs kunnen resulteren in neutrale gevolgen van de stijging van het 

zeewaterpeil (Toorman et al. 2018) zolang de zeespiegelstijging niet sneller verloopt dan de 

sedimentafzetting. 

Mangroven hebben zich aangepast om te groeien onder omstandigheden van ondergelopen en 

anoxische bodems. Zwarte mangroven produceren een overvloed aan luchtwortels die zich 20 to 

30 cm boven de grondoppervlakte verheffen en overdekt zijn met lenticellen (kleine poriën) die 

de zuurstoftoevoer door het wortelsysteem bevorderen. Witte mangroven produceren ook 
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luchtwortels. Rode mangroven onderscheiden zich door de zeer sterke vertakking van hun 

steltwortels die de hoofdstengel verheffen boven de getijdenwateren en ook met talloos vele 

lenticellen bedekt zijn. Een andere aanpassing van de mangrove om de inundatiestress op te 

vangen, is de voortbrenging van vivipare en cryptovivipare zaailingen; dit houdt in dat de zaden 

ontkiemen terwijl ze nog aan de boom zitten en kunnen drijven in de getijdenwateren en zich 

snel vasthechten wanneer ze op de bodem neerkomen. 

Mangroven in het NBS-LME zijn afhankelijk van voldoende aanvoer van sedimenten om de 

modderbankverheffingen te brengen tot een hoogte waarop propagulen kunnen koloniseren en 

volgroeide bomen boven het zeewaterpeil uitsteken. Dit is in tegenstelling tot vele eiland- en 

carbonaatsystemen, waar mangroven uitsluitend afhankelijk zijn van autochtone grondproductie 

om gelijke tred te houden met de zeespiegelstijging (McKee et al. 2007). Op dit moment schijnt 

er geen tekort aan sedimenten langs het NBS te zijn, dus zal een combinatie van minerale en 

organische aanwas voorlopig adequate bodemverheffingen voor de mangrove waarschijnlijk wel 

in stand kunnen houden. Bovendien kunnen getijdewetlands en mangrovesystemen 

landinwaarts migreren naarmate het zeewaterpeil stijgt, vooropgesteld dat er gebieden 

beschikbaar zijn voor deze overgang. In vele delen van Guyana waar er verharde 

kustlijnstructuren zijn, is er geen ruimte voor de mangrove om te migreren en vele bestanden 

zullen waarschijnlijk verdrinken als gevolg van toegenomen golfactiviteit en het onvermogen het 

sneller tempo van de zeespiegelstijging bij te houden. 

3.4 Door mangrove beschermde gebieden 

Het grootste deel van de kust van Suriname wordt beschermd door vier Multiple Use 

Management Areas (MUMA' s) en zes natuurreservaten, in totaal 128.000 ha.; alleen het gebied 

rond Paramaribo en het oostelijk deel van de kust zijn niet beschermd (Figuur 3; UNDP 2016). Er 

zijn vooralsnog geen beschermde mariene gebieden. Hoewel er institutionele kennis aanwezig is 

omtrent het belang en de rol van de mangrove in de kustprocessen langs het NBS-LME en de 

instanties beschikken over de desbetreffende capaciteit, wordt er door de overheid niet veel 

aandacht besteed aan mangrovebeheer, wat institutionele regelingen en afspraken bemoeilijkt. 

Verder zijn er op dit moment geen programma's voor monitoring en beheer (UNDP 2016). 



  

 

 

MANGROVEPROJECT OP HET NOORD-BRAZILIAANS PLAT | HAALBAARHEIDSSTUDIE BETREFFENDE 

BLAUWE KOOLSTOF 
17 

 

  
Bron: www.biodiversitya-z.org 

Figuur 3. Kaart van beschermde gebieden en exclusieve economische zones in Suriname. 

Er is momenteel slechts één beschermd kustgebied langs de kust van Guyana: het Shell Beach 

Protected Area in de regio Barima-Waini (Figuur 4); de grootste en meest ongerepte 

mangrovebossen komen voor in dit gebied. In 2001 werd het Guyana National Mangrove 

Management Action Plan opgezet voor het aanpakken van de wetgeving betreffende 

mangroven, met de nadruk op de behoefte binnen overheidsinstanties met administratieve 

capaciteit voor het creëren van een rechtskader voor het beheer van mangrove en het 

bevorderen van duurzaam beheer, het ondersteunen en beheren van onderzoek naar 

mangroven, het effectief creëren en uitvoeren van sanering, herstel en bescherming van 

mangrovegebieden, en het voortzetten van voorlichting aan het publiek en onderwijs over 

mangroven (Evans 1998). Er zijn verschillende percepties onder de bevolking ten aanzien van de 

rol van mangroven als zeewering, hoewel voorlichtingscampagnes effectief zijn gebleken voor 

het vergroten van de kennis over mangroven binnen de gemeenschap (Allan et al. 2002, Da Silva 

2015a). Dit is grotendeels toe te schrijven aan het Guyana Mangrove Restoration Project, 

waarmee in 2010 een aanvang is gemaakt. De doelstellingen van dit project waren het 

ontwikkelen van administratieve capaciteit en rechtskaders voor mangrovebeheer, het 

bevorderen van duurzaam mangrovebeheer met betrokkenheid van de gemeenschap, het 

voeren van voorlichtingscampagnes t.b.v. het publiek en het ondersteunen en ontwikkelen van 

onderzoek naar, alsmede herstel en bescherming van mangroven (Da Silva 2015a). 
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Bron: www.biodiversitya-z.org 

Figuur 4. Kaart van beschermde gebieden en exclusieve economische zones in Guyana. 

4 Kwantificatie voorraden in mangrove 

De koolstofvoorraden in het mangrove-ecosysteem bestaan uit componenten van bomen boven 

en onder de grond, dode bomen, geveld hout en de bodem. In het kader van het 

koolstofproject dient ook rekening gehouden te worden met emissies van methaan (CH4) en 

stikstofoxide (N2O). Elk component van de voorraden wordt hieronder besproken, ook de 

waarden en de bronnen van de voorraden. 

4.1 Boomvoorraden 

Gegevens omtrent de mangrovebiomassa en koolstofvoorraad zijn afgeleid van metingen 

verricht in Frans-Guyana, dat het land is dat binnen het NBS-LME het dichtste bij Guyana en 

Suriname ligt en waar er een rijke geschiedenis van mangrove-onderzoek ligt (Figuur 5; Tabel 2; 

Machand 2017, Walcker et al. 2018). Mangrovebestanden van verschillende leeftijden zijn 

onderzocht door Walcker et al. (2018) en ramingen zijn gemaakt van de biomassa boven en in 

de grond met gebruikmaking van regiospecifieke allometrische vergelijkingen. Er zijn geen 

gegevens verzameld over koolstofvoorraden in staand dood en geveld hout. Boombiomassa is 

omgezet in boomkoolstof met gebruikmaking van omrekeningsfactor 0,48 en 0,39 voor 

biomassa boven en in de grond, respectievelijk (Kauffman and Donato 2012). Uitgaande van 

areaalschattingen voor mangrovebestanden van verschillende leeftijdsgroepen in Frans-Guyana, 

is aangenomen dat 25% van de mangrovebossen pionierbossen zijn (<10 jaar oud), 26% van de 

bossen zijn jong (10 tot 20 jaar oud), en 48% van de bossen zijn volgroeid / verouderend (>20 

jaar oud). De bestandspreiding zou kunnen verschillen van dat van Frans-Guyana, maar het 

incorporeren van variabiliteit in de bestandleeftijd in het dynamisch NBS-LME-systeem biedt wel 
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de mogelijkheid voor een meer accurate beoordeling dan het aannemen van een uniforme 

bestandleeftijd. 

 
Bron: Walcker et al. 2018 

Opmerking: waarden tegen jaar 66 vertegenwoordigen een minimumleeftijd van ten minste 66 jaar en zijn waarschijnlijk ouder. 

Figuur 5. Koolstofvoorraden in mangrovebomen in en boven de grond en bodemkoolstofvoorraden in 

bestanden van uiteenlopende leeftijden in Frans-Guyana.  

Tabel 2. Mangrovebiomassa en -voorraden en koolstofvoorraden in de bodem van 

mangrovebestanden van verschillende leeftijden in Frans-Guyana, met geschat areaalpercentage 

voor elk.  

Soort bestand 
AGB    

(Mg ha-1) 

BGB       

(Mg ha-1) 

AGB C       

(Mg C ha-1) 

BGB C        

(Mg C ha-1) 

Bodem C         

(Mg C ha-1) 

% 

areaal 

volgroeid bos 

(> 20 jr) 

332,00 129,94 159,36 50,68 204,13 48 

jong bos (10 – 

20 jr) 

170,83 85,83 82,00 33,48 105,50 26 

pionierbos (< 

10 jr) 

95,78 54,83 45,97 21,39 112,00 25 

Bron: Walcker et al. 2018 
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4.2 Bodemkoolstofvoorraden 

Koolstof in de bodem tot een diepte van 1 m is gekwantificeerd in mangrovebestanden van 

verschillende leeftijden in Frans-Guyana door Walcker et al. (2018) in een deel van de bestanden 

waar boommetingen zijn genomen en additionele bodemgegevens zijn overgenomen van 

Marchand (2017; Tabel 2). Marchand (2017) heeft ook een onderzoek gedaan van de bodems 

onder mangrovebestanden van verschillende leeftijden in Frans-Guyana en vastgesteld dat de 

diepte van bodem beïnvloed door mangrove (de pedogenetische laag) toenam met de leeftijd 

van het bestand en dat de oudste verouderende bestanden in een door mangrove beïnvloede 

bodem van bijna 50 cm diep voorkwamen (Tabel 3). Bij een mindere diepte was het organisch 

koolstofgehalte in het modderbanksediment nooit groter dan 1% en was het vergelijkbaar met 

dat van het kustsediment (Marchand 2017).  Marchand (2017) heeft ook het groeitempo van  

koolstof in de bodem gekwantificeerd, uitgaande van bestanden van verschillende leeftijden 

(Tabel 4). Gegevens omtrent koolstof in de bodem die specifiek betrekking hebben op Guyana 

en Suriname zijn niet gevonden; daarom is voor deze analyse gebruik gemaakt van de gegevens 

voor Frans-Guyana. 

Tabel 3. Mangrovebiomassa en -voorraden en koolstofvoorraden in de bodem van 

mangrovebestanden van verschillende leeftijden in Frans-Guyana, met geschat areaalpercentage 

voor elk.  

Mangrovestadium 
Leeftijd     

(jr) 

Dikte pedogenische laag 

(cm) 

C-voorraad in 

pedogenische laag (Mg C 

ha-1) 

Pionier 3 ± 1 6 ± 2 4,8 ± 1,3 

Jong 6 ± 2 15 ± 2 12,5 ± 2,3 

Jong volgroeid 9 ± 1 25 ± 2 20,4 ± 8,4 

Gemengd 

volgroeid 

40 ± 7 40 ± 2 68,6 ± 31,3 

Verouderend 48 ± 2 45 ± 5 107,5 ± 23,2 

Bron: Tabel 1 van Marchand 2017 
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Tabel 4. Snelheid Bodemaangroei en snelheid koolstofbegraving voor mangrovebestanden van 

verschillende leeftijden in Frans-Guyana. 

Mangrovestadium 
Aangroeisnelheid 

(cm/jr) 

Snelheid 

Koolstofbegraving  

Pionier 2 0,72 

Jong 2,5 2,54 

Jong volgroeid 2,8 4,8 

Gemengd 

volgroeid 

1,0 1,35 

Verouderend 0,9 4,86 

Bron: Tabel 2 van Marchand 2017 

4.3 Methaanemissies 

Emissies van methaan (CH4) in kustmangroven komen van nature voor en verschillen op basis 

van saliniteit. Mangroven die een saliniteit van meer dan 20 PSU ervaren, hebben zeer 

waarschijnlijk onbeduidende CH4-emissies (Poffenbarger et al. 2011). Maar emissies kunnen niet 

als verwaarloosbaar worden beschouwd volgens de geverifieerde koolstofnorm (Verified Carbon 

Standard of VCS) tenzij veldgegevens worden verzameld die anders aantonen (Needelman et al. 

2018). Zonder lokale gegevens, kan de standaardwaarde voor getijdesystemen met een grotere 

saliniteit dan 20 PSU van 0,0056 Mg CH4 ha-1 jr-1 of 0,14 Mg CO2e ha-1 jr-1 worden gebruikt 

(Needelman et al. 2018). Een aardopwarmingsvermogen van 25 is gebruikt voor het omzetten 

van CH4 naar CO2e, wat de omzetting is die gebruikt is bij de IPVV Fourth Assessment die nu 

wordt vastgesteld binnen de VCS. Er is een verscheidenheid aan methoden voor het berekenen 

van het aardopwarmingsvermogen. 

4.4 Emissies van stikstofoxide 

Stikstofoxide (N2O) is een van nature voorkomend spoorbroeikasgas die een beduidend grotere 

bijdrage levert aan de opwarming van de atmosfeer dan CO2, in de orde van 298 keer zo veel 

(IPCC 2007). Net als CH4, kan N2O variëren met het seizoen, maar het wordt ook regionaal 

beïnvloed door menselijke activiteiten via de afvloeiing van landbouw en riolering. Tot heden 

zijn er geen N2O-opmetingen geweest in de mangrovebossen langs het NBS; maar emissies van 

Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia, het estuarium dat het dichtste is bij het NBS-LME 
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waar gegevens beschikbaar zijn, varieerden van 0,013 tot 0,014 Mg N2O ha-1 jr-1 (3,87 tot 4.,7 Mg 

CO2e ha-1 jr-1) in de droge tijd en de regentijd, respectievelijk (Konnerup et al. 2014). 

4.5 Ramingen van mangrovegebieden 

Ramingen van mangrove-arealen zijn afkomstig uit verschillende bronnen die alle wereldwijd 

zijn bepaald met gebruikmaking van teledetectietechnieken. Een de op meest gebruikte 

verzamelingen van wereldwijde gegevens over mangrove is van Giri et al. (2011) die voor het 

jaar 2000 de verspreiding van mangroven heeft geclassificeerd met behulp van Landsat-beelden 

(resolutie van 30 m). De gegevens uit de mangrovewereldatlas (World Atlas of Mangroves) 

betreffen ook een weergave van de verspreiding van mangrove voor 2000 (Spalding et al. 2010). 

De verspreidingen vastgesteld door de Global Mangrove Watch zijn geraamd met een 

nauwkeurigheid van 94% uitgaande van de classificatie van sensorgegevens van ALOS PALSAR 

en Landsat, en waren gebaseerd op de verspreidingsgegevens van Giri et al. (2011) en Spalding 

et al. (2010) (Bunting et al. 2018). Zij hebben de wereldwijde verspreiding van mangrove 

berekend voor 1996, 2007-2010, 2015, en 2016 (Global Mangrove Watch, ongepubliceerde 

gegevens, gebruikt met toestemming). Hamilton en Casey (2016) hebben twee initiële 

gegevensverzamelingen gebruikt om een raming te maken van de verspreiding van mangrove 

van 2000 tot en met 2012 die het areaal omvatte binnen een Landsat-pixel dat bedekt is met 

mangrove in plaats van gewoon aanwezigheid/afwezigheid. Ze hebben ook een prognose 

gemaakt van mangrove-arealen voor 2013 en 2014. In dit rapport is alleen gebruik gemaakt van 

de areaalschattingen gebaseerd op de gegevensverzameling van Giri et al. (2011) aangezien de 

andere gegevensverzameling die gebruikt maakt van de Terrestrial Forest of the World, de 

mangrovebedekking schijnt te overschatten. 

Voor elk van de geschatte mangrovearealen en beschreven jaren hierboven, zijn de 

koolstofvoorraden op landenniveau berekend voor mangrovebomen, inclusief voorraden boven 

en onder de grond, en bodem tot een meter (voorgaande Tabel 2) om de variabiliteit in de loop 

van de tijd en de methodiek te beoordelen. Met gebruikmaking van het percentage van 

bestandleeftijdarealen genoemd in Tabel 2, zijn de boomkoolstofvoorraden ingeschat voor 

Guyana en Suriname. 

Daarnaast zijn ook de gegevens betreffende de totale mangrovekoolstofvoorraad van Hamilton 

en Friess (2018) geïncorporeerd. Hamilton en Friess (2018) hebben de totale mangroven- en 

bodemkoolstofvoorraden wereldwijd berekend door gebruik te maken van vijf verschillende 

modellen en de mangrovebedekking in 2012 geschat door Hamilton en Casey (2016). De 

gemiddelde totale koolstofvoorraad alsook de minimum- en maximumwaarden werden 

gepresenteerd voor Guyana en Suriname. Echter, de gegevens zijn niet gepresenteerd per 
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afzonderlijk koolstofreservoir (d.w.z. C-voorraden in bomen boven en onder de grond en in de 

bodem) of per elk van de vijf modellen. 

4.6 Berekeningen van mangrove-ontbossing 

Vanwege de progradationele en erosiegerelateerde mangrovedynamiek in het NBS-LME, kan 

het moeilijk blijken om op basis van de beschikbare wereldwijde gegevensverzamelingen over 

mangrove onderscheid te maken tussen natuurlijk optredend verlies en verlies veroorzaakt door 

de mens. Land-of regiospecifieke gegevens en inzichten zijn daarvoor nodig. In Guyana zijn 

informatiebronnen over degradatie van mangrovebossen bijeengebracht door de Guyana Forest 

Commission gedurende zeven perioden tussen 1990 en 2014 (Guyana Forest Commission, 

gegevens gebruikt met toestemming). Ruimtelijke gegevens over ontbossing in Suriname zijn 

verstrekt door het nationaal landmonitoringssysteem van Suriname tussen 2000 en 2017 over 

zes perioden (GONINI 2019). De mangrove-ontbossing is berekend door de ruimtelijke 

gegevens betreffende ontbossing te nemen voor elke periode en die af te zetten tegen de 

meest relevante gegevens betreffende mangrovebedekking voor die periode, met 

gebruikmaking van ArcGIS Pro 2.3.2 (Spalding et al. 2010, Giri et al. 2011, Bunting et al. 2018). 

Het totale ontboste mangrove-areaal voor het hele land is vervolgens bijeengebracht. 

Een groot deel van de mangrove-ontbossing in Guyana en Suriname is gebeurd in samenhang 

met de ontwikkeling en groei van Georgetown en Paramaribo, respectievelijk, voornamelijk nog 

voordat ramingen van de dekkingsgraad bekend waren. Zoals eerder gesteld, het grootste deel 

van de kust van Suriname is op een of andere wijze beschermd; daarom zou de mangrove-

ontbossing in theorie minimaal moeten zijn als beschermingsmaatregelen worden gehandhaafd. 

Toekomstige ontwikkelingsplannen en daaropvolgende ontbossing, in Suriname suggereren dat 

het grootste deel zich zal voordoen in de zoetwater-zwampbossen: 1.500 ha is omgezet in 

suikerriet als onderdeel van een biobrandstofinitiatief en rijstaanplant/padieproductie zal naar 

verwachting toenemen met nog eens 30.000 ha (FAO 2015). 

4.7 Resultaten 

Zoals andere mangrovesystemen wereldwijd, slaan die in het NBS-LME significante 

hoeveelheden koolstof op in de bomen en de bodems. Ongeveer dezelfde hoeveelheid koolstof 

wordt opgeslagen in de delen bovengronds en ondergronds van volgroeide 

mangrovebestanden als in de bodem (Tabellen 5-10). Door de zeer snelle groei van zwarte 

mangroven in het NBS-LME, zijn bomen de dominante koolstofvoorraad in de pionier- en 

jonge-mangrovestadia totdat een meer volgroeid bos ontstaat en voldoende tijd voorbij is 

gegaan waarin de mangroven organische bodems hebben kunnen vormen (Tabellen 3 & $). 
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Aangezien gebruik is gemaakt van gegevens over de mangrove- en bodemvoorraad van Frans-

Guyana, in plaats van landspecifieke gegevens, is het thans onbekend of voorraden op een per-

hectarebasis verschillen tussen de landen.  

Vergeleken met mangrovesystemen in het gebied van de Noord-Atlantische Oceaan en het 

Caribisch gebied, zijn koolstofvoorraden langs het NBS met elkaar vergelijkbaar. Door Kauffman 

et al. zijn metingen gedaan van de mangrovekoolstofvoorraden nabij de monding van de 

Amazone en in de staat Ceará en totale boomkoolstofvoorraden van 72 tot 156Mg C ha-1 

werden gedocumenteerd, alsmede bodemvoorraden van 111 tot 162 Mg C ha-1 (let wel dat 

bodemkernen zijn genomen tot een maximum van 3 m). Er zijn heel veel bodemkernen 

genomen in het Morrocoy Nationaal Park in Venezuela; maar, deze waren oppervlakkig (20 cm) 

en dus niet vergelijkbaar (Barreto et al. 2016). De boomvoorraden waren kleiner in de 

Dominicaanse Republiek (76,3 Mg C ha-1), Panama (55,3 Mg C ha-1) en Honduras (103,5 Mg C 

ha-1); maar de bodemvoorraden waren aanmerkelijk groter: 753,1, 711,0 en 925,1 Mg C ha-1, 

respectievelijk (bodemkernen waren alle meer dan 1 m; Kauffman et al. 2014, Schile-Beers et al. 

ongepubliceerde gegevens, Bhomia et al. 2016).  

Elk van de methoden gebruikt voor het kwantificeren van het mangroveareaal in Guyana en 

Suriname, leverde een verschillende schatting op, zelfs wanneer waarden binnen hetzelfde jaar 

werden vergeleken. Over het geheel genomen, wordt evenwel meer mangrovehabitat gevonden 

in Suriname dan in Guyana, ongeveer drie keer zoveel. In Guyana laten schattingen van het 

mangroveareaal van Global Mangrove Watch (2018) en Hamilton en Casey (2016) een lichte 

afname in areaal in de loop van de tijd zien (Tabellen 6 & 7). Gegevens verzameld door de 

Guyana Forestry Commission staven ook een klein maar consistent verlies van mangroven sinds 

1990 (Figuur6 6). Veranderingen in het mangrove-areaal in de loop van de tijd in Suriname zijn 

meer variabel in de gegevensbronnen. Schattingen van Global Mangrove Watch laten 

wisselende winsten en verliezen zien voor de jaren met een aanzienlijke afname in areaal tussen 

2015 en 2016, vooral opvallend tussen Totness en net ten westen van Paramaribo (Tabel 9). De 

verliezen geschat door Hamilton en Casey (2016) zijn meer consistent in Guyana in de zin dat 

geringe verminderingen in de mangrovebedekking zijn opgetreden tussen 2000 en 2014, die 

alle minder dan 0,5% bedroegen tussen de jaren (Tabel 10). Uit lokale ontbossingsgegevens in 

Suriname blijkt dat het mangroveverlies is afgenomen sinds 2000 maar dat het areaal groter is 

dan in Guyana (Figuur 7). Een meer gedetailleerd onderzoek van de luchtfoto's moet worden 

verricht voor het beoordelen en verifiëren van de omvang en locatie van mangroveverlies in 

Suriname en het vergelijken met de modderbanklocaties om vast te stellen of het gaat om 

natuurlijke of op de mens gebaseerde aanjagers. 
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Tabel 5. Gegevens inzake de koolstofvoorraad voor Guyana met gebruikmaking van schattingen 

van mangrovearealen van Global Mangrove Watch (2018). 

Jaar 
Areaal 

(ha) 

AGB   

(Mg) 

BGB  

(Mg) 

AGB C 

(Mg C) 

BGB C  

(Mg C) 

Bodem C   

(Mg C) 

Totaal C   

(Mg C) 

C-voorraad 

veranderd 

ten opzichte 

van 

voorgaand 

jaar (%) 

1996 27.983 6.428.715 2.778.484 3.085.783 1.083.609 4.334.503 8.503.895  

2007 27.424 6.300.276 2.722.973 3.024.132 1.061.959 4.247.904 8.333.996 -2,00 

2008 27.284 6.268.122 2.709.076 3.008.698 1.056.539 4.226.224 8.291.462 -0,51 

2009 27.202 6.249.324 2.700.951 2.999.675 1.053.371 4.213.550 8.266.596 -0,30 

2010 27.393 6.293.226 2.719.926 3.020.749 1.060.771 4.243.151 8.324.671 0,70 

2015 26.739 6.142.856 2.654.936 2.948.571 1.035.425 4.141.765 8.125.761 -2,39 

2016 26.836 6.165.209 2.664.597 2.959.300 1.039.193 4.156.837 8.155.330 0,36 

 

Tabel 6. Gegevens inzake de koolstofvoorraad voor Guyana in 2000 met gebruikmaking van 

schattingen van mangrovearealen van World Atlas of Mangroves (Spalding et al. 2010) en 

Mangrove Forests of the World (Giri et al. 2010). 

Bron Jaar 
Areaal 

(ha) 

AGB   

(Mg) 

BGB  

(Mg) 

AGB C 

(Mg C) 

BGB C  

(Mg C) 

Bodem C   

(Mg C) 

Totaal C   

(Mg C) 

Spalding et 

al. 

2000 37.556 8.627.983 3.729.005 4.141.432 1.454.312 5.817.339 11.413.083 

Giri et al. 2000 20.072 4.611.270 1.992.986 2.213.410 777.265 3.109.107 6.099.782 
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Tabel 7. Gegevens inzake de koolstofvoorraad voor Guyana met gebruikmaking van schattingen 

van mangrovearealen van  Hamilton en Casey (2016). 

Jaar 
Areaal 

(ha) 

AGB   

(Mg) 

BGB     

(Mg) 

AGB C   

(Mg C) 

BGB C  

(Mg C) 

Bodem C    

(Mg C) 

Totaal C   

(Mg C) 

C-voorraad 

veranderd 

ten opzichte 

van 

voorgaand 

jaar (%) 

2000 18.828 4.325.478 1.869.467 2.076.229 729.092 2.916.415 5.721.736  

2001 18.826 4.325.019 1.869.269 2.076.009 729.015 2.916.105 5.721.128 -0,01 

2002 18.824 4.324.559 1.869.070 2.075.788 723.937 2.915.795 5.720.521 -0,01 

2003 18.819 4.323.410 1.868.574 2.075.237 728.744 2.915.020 5.719.001 -0,03 

2004 18.816 4.322.721 1.868.276 2.074.906 728.627 2.914.556 5.718.089 -0,02 

2005 18.812 4.321.802 1.867.878 2.074.465 728.473 2.913.936 5.716.874 -0,02 

2006 18.810 4.321.343 1.867.680 2.074.245 728.395 2.913.626 5.716.266 -0,01 

2007 18.807 4.320.654 1.867.382 2.073.914 728.279 2.913.162 5.715.354 -0,02 

2008 18.800 4.319.045 1.866.687 2.073.142 728.008 2.913.077 5.713.227 -0,04 

2009 18.797 4.318.356 1.866.389 2.072.811 727.892 2.911.613 5.712.315 -0,02 

2010 18.790 4.316.748 1.865.694 2.072.039 727.621 2.910.528 5.710.188 -0,04 

2011 18.780 4.314.451 1.864.701 2.070.936 727.233 2.908.979 5.707.149 -0,05 

2012 18.777 4.313.762 1.864.403 2.070.606 727.117 2.908.515 5.706.238 -0,02 

2013 18.777 4.313.717 1.864.384 2.070.584 727.110 2.908.485 5.706.179 -0,001 

2014 18.773 4.312.739 1.863.961 2.070.115 726.945 2.907.825 5.704.885 -0,02 
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Tabel 8. Gegevens inzake de koolstofvoorraad voor Suriname met gebruikmaking van schattingen 

van mangrovearealen van Global Mangrove Watch (2018). 

Jaar 
Areaal 

(ha) 
AGB   (Mg) 

BGB  

(Mg) 

AGB C 

(Mg C) 

BGB C  

(Mg C) 

Bodem C   

(Mg C) 

Totaal C   

(Mg C) 

C-voorraad 

veranderd 

ten opzichte 

van 

voorgaand 

jaar (%) 

1996 73.331 16.846.762 7.281.153 8.086.446 2.839.650 11.358.777 22.284.872  

2007 76.103 17.483.558 7.556.376 8.392.108 2.946.987 11.788.131 23.127.226 3,78 

2008 76.258 17.519.223 7.571.790 8.409.227 2.952.998 11.812.178 23.174.403 0,20 

2009 76.113 17.485.885 7.557.381 8.393.225 2.947.379 11.789.700 23.130.304 -0,19 

2010 77.689 17.847.998 7.713.886 8.567.039 3.008.416 12.033.851 23.609.305 2,07 

2015 76.242 17.515.470 7.570.168 8.407.426 2.952.365 11.809.647 23.169.438 -1,86 

2016 65.092 14.954.118 6.463.154 7.177.976 2.520.630 10.082.679 19.781.285 -14,62 

 

Tabel 9. Gegevens inzake de koolstofvoorraad voor Suriname in 2000 met gebruikmaking van 

schattingen van mangrovearealen van World Atlas of Mangroves (Spalding et al. 2010) en 

Mangrove Forests of the World (Giri et al. 2010). 

Bron Jaar 
Areaal 

(ha) 
AGB   (Mg) 

BGB  

(Mg) 

AGB C 

(Mg C) 

BGB C  

(Mg C) 

Bodem C    

(Mg C) 

Totaal C   

(Mg C) 

Spalding 

et al. 

2000 50.727 11.653.747 5.036.737 5.593.799 1.964.328 7.857.434 15.415.560 

Giri et al. 2000 74.781 17.179.922 7.425.145 8.246.363 2.895.806 11.583.407 22.725.576 
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Tabel 10.Gegevens inzake de koolstofvoorraad voor Suriname met gebruikmaking van schattingen 

van mangrovearealen van  Hamilton en Casey (2016). 

Jaar 
Areaal 

(ha) 

AGB   

(Mg) 

BGB  

(Mg) 

AGB C 

(Mg C) 

BGB C  

(Mg C) 

Bodem C   

(Mg C) 

Totaal C   

(Mg C) 

C-voorraad 

veranderd 

ten opzichte 

van 

voorgaand 

jaar (%) 

2000 52.356 5.773.479 2.027.425 8.109.826 5.773.479 2.027.425 15.910.730  

2001 52.323 5.769.840 2.026.147 8.104.714 5.769.840 2.026.147 15.900.701 -0,06 

2002 52.271 5.764.106 2.024.133 8.096.659 5.764.106 2.024.133 15.884.899 -0,10 

2003 52.211 5.757.490 2.021.810 8.087.365 5.757.490 2.021.810 15.866.665 -0,11 

2004 51.973 5.731.245 2.012.593 8.050.500 5.731.245 2.102.593 15.794.338 -0,46 

2005 51.873 5.720.217 2.008.721 8.035.010 5.720.217 2.008.721 15.763.948 -0,19 

2006 51.812 5.713.491 2.006.359 8.025.561 5.713.491 2.006.359 15.745.411 -0,12 

2007 51.684 5.699.376 2.001.402 8.005.734 5.699.376 2.001.402 15.706.512 -0,25 

2008 51.544 5.683.937 1.955.981 7.984.049 5.683.937 1.995.981 15.663.967 -0,27 

2009 51.518 5.681.070 1.994.974 7.980.021 5.681.070 1.994.974 15.656.066 -0,05 

2010 51.490 5.667.983 1.993.890 7.975.684 5.677.983 1.993.890 15.647.557 -0,05 

2011 51.401 5.668.168 1.990.443 7.961.898 5.668.168 1.990.443 15.620.510 -0,17 

2012 51.201 5.646.114 1.982.699 7.930.919 5.646.114 1.982.699 15.559.731 -0,39 

2013 51.136 5.638.895 1.980.164 7.920.779 5.638.895 1.980.164 15.539.837 -0,13 

2014 51.038 5.628.116 1.976.379 7.905.638 5.628.116 1.976.379 15.510.133 -0,19 
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Tabel 11. Schattingen van de totale mangrovekoolstofvoorraad voor Guyana en Suriname van 

Hamilton en Friess (2018). 

Land Jaar 
Areaal 

(ha) 

Totaal C   

(Mg C) 

Min. Totaal 

C   (Mg C) 

Max. Totaal 

C   (Mg C) 

Guyana 2012 18.770 9.905.985 9.773.820 10.038.149 

Suriname 2012 51.201 26.827.971 26.385.436 27.270.505 
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Figuur 6. Mangrove-ontbossing in Guyana 

 

Opmerking: Jaren staan voor de periode dat ontbossing zich heeft voorgedaan en symbolen staan voor 

de gebruikte gegevensverzameling betreffende mangroven (WAM = World Atlas of Mangroves; MFW = 

Mangrove Forests of the World; GMW = Global Mangrove Watch). 

Figuur 7. Mangrove-ontbossing in Guyana  

4.8 Overwegingen 

Het unieke mangrovesysteem gecreëerd door de modderbanken langs het NBS, resulteert in 

bodem- en boomkoolstof die over het algemeen slechts voor 30 tot 50 jaar gestabiliseerd is 

(Fromard et al. 2004). Binnen deze periode kunnen evenwel aanzienlijke hoeveelheden koolstof 

worden vastgelegd in de bomen en de bodem. Zoals eerder beschreven, zijn de gegevens 

gebruikt voor het creëren van de voorraadschattingen in Suriname en Guyana verzameld in 

Frans-Guyana. Voor de meest nauwkeurige beoordeling van koolstofvoorraden, dienen lokale 

gegevens te worden verzameld, meer in het bijzonder boomkenmerken (dichtheid, hoogte, 

diameter op borsthoogte (DBH), bladerdakbreedte, enz.) in bestanden van diverse leeftijden, 

bodemsaliniteit en diepte, bodemkernen voor het kwantificeren van koolstofvoorraden, en in 

het ideale geval, metingen van CH4 en N2O, beide zowel van de bodem als van de bomen zelf. 

Recentelijk zijn protocollen ontwikkeld waarin de theorie, het opstellen van plannen en de 

methode voor bemonstering, en de analyse van monsters en gegevens met betrekking tot 

blauwe-koolstofvoorraden in het totale ecosysteem worden uiteengezet (Kauffman and Donato 

2012; Howard et al. 2014). Behalve het duidelijk en beknopt beschrijven van methoden, bieden 
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deze protocollen ook de mogelijkheid voor het nemen van uniforme monster in meerdere 

ecosystemen en klimaten, en bevorderen ze verder de ontwikkeling en integratie van de 

wetenschappelijke gemeenschap die zich toelegt op blauwe koolstof. 

In de meeste mangrovesystemen, zou het boren van kernen tot 1 m een voorzichtige schatting 

van bodemkoolstof opleveren, daar door mangrove beïnvloede bodems een grotere diepte dan 

14 m kunnen bereiken (McKee et al. 2007); echter, het berekenen van voorraad 

mangrovebodemkoolstof tot 1 m schijnt wel gepast langs het NBS vanwege de merendeels 

beperkte levensduur van mangrovesystemen. In de meeste studies betreffende het kwantificeren 

van de voorraad mangrovebodemkoolstof wordt gebruik gemaakt van de methodiek van 

Kauffman en Donato (2012) vanwege de eenvoud en snelle aard ervan; bodemkernen worden 

genomen tot maximaal 3 m diep en 5 deelmonsters worden verzameld in het midden van vooraf 

bepaalde diepten (0-15, 15-30, 30-50, 50-100, 100-200, 200-300 cm). Deze methode zou niet 

voldoen voor NBS-systemen omdat de diepte van door mangrove beïnvloede bodem relatief 

oppervlakkig is (Tabel 3; Marchand 2017). Deelmonsters zouden genomen moeten worden van 

de kernen op kortere tussenafstanden (bijv. 2 cm) en voortdurend voor de eerste 30 cm, zo niet 

50 cm, om er zeker van te zijn dat de door mangrove beïnvloede bodem naar behoren 

gedocumenteerd is. Hoewel niet geanalyseerd in dit rapport, zouden de bodemkernen in 

kustzwampbossen waarschijnlijk op grotere diepten verzameld moeten worden om deze 

voorraad volledig te begrijpen en te kwantificeren, daar in Suriname en Guyana slechts geringe 

gegevens omtrent bodemkoolstof beschikbaar zijn, voor zover ze niet geheel ontbreken. In dit 

geval zou de methodiek van Kauffman en Donator (2012) en Howard et al. (2014) gepast zijn. 

5 Haalbaarheid van koolstoffinanciering 

5.1 Methodieken Koolstofprojecten 

Hier worden de benaderingen en vereisten voor een koolstofproject beschreven, hoewel er geen 

specifieke gebieden of potentiële projecten in Guyana of Suriname zijn opgenomen. In zowel dit 

rapport als het Biofysische Beoordelingsverslag NBS (Crooks et al. 2019), wordt de mogelijke 

uitvoerbaarheid van een koolstofproject op basis van landschapselementen onderzocht en 

worden andere aspecten van een koolstofproject die aangepakt moeten worden voor een 

verdere planning van koolstofprojecten, geschetst. Voor het uitvoeren van een koolstofproject 

en om de waarde daarvan te beoordelen, moeten de huidige en toekomstige condities van de 

mangroven bekend zijn, in het bijzonder wat beleid en risico's van klimaatverandering betreft. 

Dit rapport concentreert zich op de VCS-methode; maar een andere belangrijke aanpak, Plan 
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Vivo, wordt eveneens behandeld. Aan het eind van dit deel, worden essentiële overwegingen en 

veronderstellingen besproken voor zover ze betrekking hebben op het NBS. 

5.1.1 Geverifieerde Koolstofnorm 

In het kader van de VCS (geverifieerde-koolstofnorm) zijn de goedgekeurde benaderingen voor 

het meten van de broeikasgasvoordelen van een mangroveherstelproject opgenomen in de  

VCS Tidal Wetlands and Seagrass Restoration Methodology (hierna genoemd VM0033) en voor 

behoud en herstel in de REDD+ Methodology (hierna genoemd VM0007). De 

broeikasgasvoordelen van een potentieel project worden berekend als de som van de 

broeikasgasvoordelen in het koolstofreservoir in biomassa, het koolstofreservoir van organische 

stof in de bodem en verminderingen voor emissie van CH4 en N2O, als van toepassing. De 

broeikasgasvoordelen worden berekend als het verschil tussen emissies in het 'basisscenario' 

(aannemende dat er geen herstel optreedt) en het 'scenario met project' (na het optreden van 

herstel). Figuur 8 is een weergave van hypothetische basisscenario's die de netto positieve 

effecten van een project illustreren. 

Bij de  toepassing van deze methodes worden de biomassavoorraden, bodemvoorraden en 

broeikasgasemissies in het basisscenario gemeten aan het begin van het project, uitgaande van 

een veldinventarisatie. Het koolstofgehalte wordt vervolgens gemodelleerd over de 

crediteringsperiode van het project waarbij gebruik wordt gemaakt van gepaste 

veronderstellingen inzake groei, opbrengst en vermeden emissies. Biomassavoorraden, 

bodemvoorraden en broeikasgasemissies in het scenario ‘met project’ worden dan periodiek 

gemeten na herstel, eveneens met behulp van een veldinventarisatie. Bij elke monitoring 

worden de veranderingen in de biomassavoorraden in het basisscenario (verondersteld nul te 

zijn) en in het 'met-projectscenario' (gebaseerd op feitelijke groei) sinds de vorige monitoring 

met elkaar vergeleken om de netto broeikasgasreducties in dit reservoir te bepalen. 

Veranderingen in de organische koolstofvoorraden in de bodem kunnen worden gemeten aan 

de hand van veldgegevens, geschikte waarden uit de literatuur, geschikte intercollegiaal 

geëvalueerde modellen, of standaardwaarden. Daarnaast, indien van toepassing geacht, zouden 

metingen van CH4 en/of N2O gekwantificeerd moeten worden of zou een proxy uit een 

aangrenzende of andere geschikte regio gebruikt kunnen worden met toepassing van de 

methodieken. 

 



  

 

 

MANGROVEPROJECT OP HET NOORD-BRAZILIAANS PLAT | HAALBAARHEIDSSTUDIE BETREFFENDE 

BLAUWE KOOLSTOF 
33 

 

 
Figuur 8. Hypothetische scenario's voor netto projectvoordelen (groentinten) van projecten voor behoud 

en herstel van koolstof, gebaseerd op de verschillen tussen het basisscenario en het projectscenario. 

5.1.2 Plan Vivo 

Plan Vivo is een certificeringsinstelling die de Plan Vivo Standard implementeert. Dit is een 

internationaal raamwerk voor duurzaam landgebruik door de gemeenschap en 

bosbouwprojecten, dat uiterst aanpasbaar is met brede projectomvang en diversiteit. Het Plan 

Vivo Standard is ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden voor gemeenschapsgebaseerde 

projecten met gebruikmaking van een benadering van “betalingen voor ecosysteemdiensten”. 

Projecten worden gecertificeerd als op lange termijn duurzaam en gunstig voor 

bestaansmiddelen en bevorderlijk voor het behoud van gezonde ecosystemen. Verder wordt de 

focus geplaatst op 'fair trade'- en ethische klimaatdiensten, waarbij meer dan 60% van de 

financiering gaat naar lokale gemeenschappen. Door ecosysteemdiensten te kwantificeren, goed 

bestuur te laten zien en prestaties te meten elk jaar opnieuw, bevordert Plan Vivo op jaarbasis 

gemaakte resultaatgebaseerde betalingen. Certificaten van Plan Vivo worden gegeneerd door 

projecten voor elke metrieke ton CO2e voor vermeden en/of vastgelegde CO2e naast andere 

voordelen zoals watervoorziening, klimaataanpassing en credits kunnen verkocht worden op de 

vrijwillige koolstofmarkt. De opbrengsten zijn ofwel in contanten of in 

gemeenschapsontwikkeling zoals ontwikkeling van micro-ondernemingen. Projecten kunnen 

een gebied of vele gebieden omvatten welke in de loop van de tijd kunnen worden uitgebreid. 

De Standard is praktisch en flexibel, zich aanpassend aan geografische en maatschappelijke 

behoeften en rechtskaders van specifieke regio's. Voorbeelden zijn onder andere 'Mikoko 

Pamoja', een door de gemeenschap geleid project voor behoud en herstel van mangrovebossen 

in Kenia1, en het 'Nakau Programme', een programma op landschapsniveau dat gebruik maakt 

 

1 http://www.planvivo.org/project-network/mikoko-pamoja-kenya/ 
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van Payments for Ecosystem Services (PES, betalingen voor ecosysteemdiensten) voor 

gemeenschapsgebaseerde bescherming van mangrove en het regenwoud in de eilanden in de 

Stille Oceaan.2 

5.2 Vrijwillige markten 

Aangezien er vooralsnog geen nalevingsmarkt is voor transacties inzake koolstofcompensatie 

voor mangroven en andere waterrijke systemen onder invloed van de getijden, zijn alle 

interacties vrijwillig. Kopers in vrijwillige koolstofmarkten zijn bewust en weloverwogen 

betrokken bij en participeren met een gewenste uitkomst de broeikasgasemissies te 

verminderen. De dominante vrijwillige markt is de VCS, maar ook zijn er de American Carbon 

Registry (ACR), de Climate Action Reserve (CAR) in Californië, Verenigde Staten, en de Market 

Environmental Registry, waar de Plan Vivo Certificates worden beheerd. De vrijwillige markt is 

actief al vanaf het begin van de jaren 2000 en bijna een miljard ton CO2e in cumulatief volume is 

wereldwijd verkocht sedert 2016, wat een totaal oplevert van ongeveer USD 4,6 miljard 

(ongeveer GYD 10 miljard / SRD 35,8 miljard3; Hamrick and Gallant 2017). De prijs per ton heeft 

de afgelopen jaren geschommeld, variërend van USD 5 (GYD 1.045 / SRD 37)4 per ton in 2013 

tot net USD 3 (GYD 627 / SRD 22) in 2016 vanwege een grotere beschikbaarheid van 

koolstofcompensaties dan vraag (Goldstein 2015). Meer dan 25% van alle transacties vinden 

plaats in de bosbouwsector en de prijzen zijn hoger dan de gemiddelde prijs, variërend van USD 

4,20 (GYD 878 / SRD34) tot USD 9,50 (GYD 1.985 / SRD 71) voor vermeden ontbossing en 

verbeterd bosbeheer, respectievelijk (Goldstein 2015). Mangroven en andere getijde-wetlands 

zijn waarschijnlijk sleutelcomponenten van de vrijwillige markt daar ze geacht worden behalve 

koolstofmitigatie, vele bijkomende voordelen te bieden, zoals bescherming tegen golfslag en 

stormen. Bijvoorbeeld: het Mikoko Pamoja-project in Kenia heeft middels onderhandeling een 

prijs vastgesteld van USD 12 (GYD 2,508 / SRD 90) per ton voor kopers. De betalingen worden 

gebruikt om mangrovebossen te herstellen en te beschermen en om initiatieven voor onderwijs 

en schoon drinkwater in de gemeenschap te financieren. Volgens een ander 

gemeenschapsgebaseerd project voor herstel en bescherming van mangroven in het kader van 

Plan Vivo onder leiding van Blue Ventures in Madagaskar liggen de koolstofprijzen naar 

schatting dichterbij USD 20 (GYD 4.162 / SRD 149) per ton. Beide voorbeelden zijn projecten 

 

2 http://www.planvivo.org/project-network/the-nakau-programme/ 

3 Tegen de wisselkoersen van mei 2019 USD/GYD/SRD. 

4 Ongeveer  USD 4,96 in mei 2019. 
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met een klein volume, toegespitst op de sociale en milieuvoordelen en zoekend naar kopers die 

geïnteresseerd zijn in een project met een dergelijke 'pedigree'/genealogie. 

5.3 Marktoverwegingen 

Vanwege het huidige hoge aanbod van vrijwillige compensaties dat beschikbaar is en de lange 

aanlooptijd voor het op poten zetten van certificeerbare projecten die aantrekkelijk zijn voor 

vrijwillige kopers, wordt onmiddellijk engagement met potentiële kopers van compensaties 

aanbevolen. Het meedelen van beknopte informatie over het project, aanvragen van blijken van 

belangstelling aan kopers en onderhandelen over toekomstige verkoopovereenkomsten, zijn 

vormen van engagement. Deze overeenkomsten kunnen gestructureerd worden op een wijze 

die het mogelijk maakt dat de koper een hoeveelheid credits koopt in de toekomst tegen een 

vooraf overeengekomen prijs, en voor deze credits betaalt in de toekomst wanneer de credits 

worden geleverd. Deze soort van “betaling bij levering”-overeenkomst biedt het project de 

zekerheid dat gegenereerde credits vlug in geld kunnen worden uitgedrukt, terwijl ook de koper 

wordt beschermd tegen verlies van middelen indien de credits in mindere mate of langzamer 

worden gegenereerd dan verwacht. 

5.4 Geschiktheid van het landschap 

Het doel van de analyse van de geschiktheid van het landschap is het identificeren van 

additionele verstoorde, ontboste of anderszins aangetaste mangrovegebieden in het NBS-LME 

en het kwantificeren van een gebied dat hersteld zou kunnen worden en opgenomen in een 

gegroepeerd koolstofproject. Gegroepeerde koolstofprojecten staan meervoudige 

herstelactiviteiten toe, over een vastgesteld tijdvak, door een of meer grondeigenaren, te 

combineren in een enkel koolstofproject. Met deze optie kunnen kleinere projecten die op 

zichzelf niet kostendekkend zijn, zich aansluiten bij andere projecten en de grotendeels vaste 

koolstofkosten spreiden over een groter grondoppervlak. 

Daarnaast is de zeespiegelstijging een belangrijke factor in de analyse, vooral daar het verband 

houdt met de levensduur van het project, vanwege de potentieel resulterende effecten van 

mangrovemigratie, inundatie of erosie. De projectgrens, die de omvang van het project bepaalt, 

moet ruimte invoegen voor de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging. Scenario's inzake 

zeespiegelstijging gebaseerd op IPCC of intercollegiaal geëvalueerde literatuur, zijn nuttig; 

echter, de berekeningen van de projectgrenzen dienen gebaseerd te zijn op regionale 

voorspellingen en moeten gepresenteerd worden voor zowel de basisvoorwaarden  als de 

projectvoorwaarden; globale schattingen van de zeespiegelstijging zijn niet voldoende. 
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5.5 Toepasbaarheid van de methodologie 

5.5.1 Methode voor herstel van getijde-wetland en zeegras (VM0033) 

Eind 2015 heeft de VCS de eerste mondiaal toepasbare methode voor herstel van getijde-

wetland - VM00335 - goedgekeurd. Aan de volgende 'toepasbaarheidsvoorwaarden' moet 

worden voldaan om de methode te gebruiken voor een mogelijk project in de Guyana's:  

1. Projectactiviteiten herstel getijde-wetlands (voorwaarde #1); 

2. Projectactiviteiten zijn onder andere verwijdering van barrières en herstel van 

getijdenstromen naar wetlands waartoe de getijdenwerking geen toegang heeft; 

3. Er vinden geen productieactiviteiten plaats in het projectgebied die door het herstel 

zouden moeten verhuizen en resulteren in emissies elders (voorwaarde #2); 

4. Hoewel toegestaan, worden oogsten en voorgeschreven afbranding niet gepland en het 

project is niet voornemens credits aan te vragen voor brandrisicovermindering 

(voorwaarden #4-7 zijn niet van toepassing); 

5. Activiteiten voor bebossing/herbebossing/herbegroeiing (natuurlijke regeneratie) 

worden gecombineerd met herstel van hydrologische omstandigheden (voorwaarde 

#8); 

6. Projectactiviteiten (en gerelateerd gebied) die emissies vermijden van 

afsterving/ontbossing kunnen worden verklaard onder deze methodiek (voorwaarde 

#9), (zie ook bespreking VM0007 hieronder); 

7. De referentiesituatie omvat geen commerciële bosbouw (voorwaarde #10); 

8. Projectactiviteiten kunnen het waterpeil verlagen bij verbetering van de hydrologische 

verbinding (voorwaarde #11); 

9. Hydrologische verbinding van het projectgebied met andere gebieden resulteert niet in 

verhoogde broeikasgasemissies elders (voorwaarde #12); en 

10. Projectactiviteiten houden niet in, het branden van grond (voorwaarde #13) of 

toepassing van stikstofhoudende meststoffen (voorwaarde #14). 

5.5.2 Methodiek REDD+ (VM0007) 

Indien het potentieel voor risico van verlies kan worden aangetoond, is er potentieel voor een 

beschermingsproject. De VM00076-methodiek biedt een reeks modules en instrumenten die het 

 

5 https://verra.org/methodology/vm0033-methodology-for-tidal-wetland-and-seagrass-restoration-v1-0/ bekeken mei 2019 

6 https://verra.org/methodology/vm0007-redd-methodology-framework-redd-mf-v1-5/ bekeken mei 2019 
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basiskader vormen voor een complete REDD-referentiescenario en monitoringsmethode. Deze 

modules kwantificeren emissiereducties en verwijderingen van broeikasgassen uit REDD-

projectscenario's, waaronder ook vermijding van niet-geplande en geplande ontbossing, en 

voor activiteiten om emissies door bosdegradatie te reduceren. Modules worden nu 

opgenomen voor activiteiten van bebossing, herbebossing en herbegroeiing (ARR), alsmede 

voor activiteiten die plaatsvinden op veengronden en gecombineerd worden met het opnieuw 

bevochtigen of behoud van veengrond (WRC). Identificatie van de meest plausibele subsidiabele 

VCS-activiteit gebeurt aan de hand van een beslisboom geplaatst in de module betreffende het 

methodologisch kader (MF) van REDD+ dat de overkoepelende structuur biedt voor 

implementatie van de VM0007-methode. 

VM0007 is in 2019 uitgebreid met modulaire procedures voor het herkennen van projecten van 

REDD+ op alle veengronden. Toen dit rapport werd opgesteld, was VM0007 nog onder validatie 

voor additionele modellen voor herkenning van REDD+-projecten in getijde-wetlands en 

zeegrasecosystemen. Echter, met de herziening van VM0007 in 2015, kunnen 

beschermingsprojecten in de kustzwampen reeds in aanmerking komen voor toepassing. 

De methode omvat de volgende 'toepasbaarheidsvoorwaarden' op projectniveau voor 

REDD+MF: 

1. Algemeen: Alle landgebieden die reeds geregistreerd zijn in een regeling voor de 

handel in koolstof (zowel vrijwillig als compliance-gericht) moeten op transparante 

wijze worden gerapporteerd en uitgesloten van het projectgebied. 

2. Alle types van REDD-activiteiten 

REDD-activiteitstypes zijn van toepassing onder de volgende omstandigheden:  

a. Grond in het projectgebied is aangemerkt als bos gedurende ten minste 10 jaar 

voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project. Mangrovebossen zijn 

uitgesloten van welke boomhoogtevereiste ook in een definitie van bos, daar ze 

bestaan uit bijkans 100 mangrovesoorten, die vaak niet dezelfde hoogte bereiken 

als andere boomsoorten, ze aaneengesloten gebieden beslaan en hun 

functioneren als een bos onafhankelijk is van de boomhoogte. Indien grond 

binnen het projectgebied veengrond is of getijde-wetland en emissies uit het 

koolstofreservoir in de bodem significant worden geacht, dienen de 

desbetreffende WRC-modules te worden toegepast naast de overige relevante 

modules. 

b. Waar de projectactiviteit te maken heeft met de vermijding van ontbossing in de 

toekomst in concessies voor ontbossing of omschakeling, waarvoor geen 

juridische machtiging noch documentatie bestaat op de aanvangsdatum van het 

project. 
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c. Ontbossing en bosdegradatie in de referentiesituatie binnen het projectgebied 

vallen onder een of meer van de volgende categorieën: 

i. Niet-geplande ontbossing: alle projectactiviteiten waar de 

basisentiteiten achter de ontbossing: (i) land leegruimen voor het 

omkappen van bomen, aanleggen van woongebieden, produceren van 

gewassen (landbouwers), veeteelt of aquacultuur, waar zodanig 

leegruimen voor landbouw, veeteelt of aquacultuur niet neerkomt op 

grootschalige industriële landbouw- of aquacultuuractiviteiten7; (ii) geen 

gedocumenteerd en onbetwist juridisch recht hebben om het land te 

ontbossen voor deze doeleinden; en (iii) ofwel bewoners zijn van de 

referentieregio voor ontbossing of immigranten. 

ii. Geplande ontbossing/degradatie: omzetting van bos in ontbossing 

moet juridisch toegestaan zijn. 

iii. Niet-duurzaam vergaren van brandhout voorafgaand aan het project: 

waar, voorafgaand aan het project, op niet-duurzame wijze brandhout 

wordt verzameld binnen de projectgrenzen, zullen modules BL-DFW en 

LK-DFW gebruikt worden voor het bepalen van de mogelijke lekkage. 

iv. Degradatie (brandhout, houtskool): Het vergaren van brandhout en het 

produceren van houtskool moeten “niet hernieuwbaar” (zoals 

gedefinieerd in Module BLDFW) zijn in de referentieperiode. Indien 

degradatie wordt veroorzaakt door illegaal of legaal verwijderen van 

bomen voor het hout, kan dit kader niet gebruikt worden. 

3. ARR 

a. Procedures voor het inschatten van veranderingen in de koolstofvoorraad bij 

ARR-projectactiviteiten zijn opgenomen in BL-ARR en M-ARR. Waar uitsluiting 

van projectactiviteiten op wetlands bestaat in de toepasbaarheidsvoorwaarden 

van methoden en hulpmiddelen, kunnen deze genegeerd worden met het oog 

op hun gebruik in dit Methodologisch Kader, daar in boekingsmethoden voor de 

veengrond wordt voorzien in BL-PEAT en  M-PEAT. 

b. Het met-projectscenario gaat niet om het oogsten van bomen. Daarom worden 

geen procedures voor de inschatting van gemiddelde koolstofvoorraden op de 

lange termijn gegeven. 

c. Het met-projectscenario betreft niet de toepassing van stikstofhoudende 

meststof. 

 

 

7Kleinschalige / grootschalige landbouw en aquacultuur moet worden gedefinieerd en gerechtvaardigd door het project. 
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4. WRC 

a. Brandreductieprojecten/Projecten voor brandrisicovermindering op veengrond 

die opnieuw bevochtigen uitsluiten als onderdeel van de projectactiviteit, komen niet 

in aanmerking. 

b. Opnieuw bevochtigen van gedraineerde veengrond en behoud van niet-

gedraineerde of gedeeltelijk gedraineerde veengrond  kan worden uitgevoerd in 

combinatie met REDD-projectactiviteiten. REDD-projectactiviteiten op veengrond 

zullen de drainage niet vergroten. 

c. Opnieuw bevochtigen van gedraineerde veengrond kan worden uitgevoerd als 

afzonderlijke activiteit of in combinatie met ARR-projectactiviteiten. ARR-activiteiten 

zullen de oxidatie van de veengrond niet verhogen en deze activiteit vereist daarom 

ten minste enige mate van opnieuw bevochtigen.  

5.6 Additionaliteitsvereisten 

Naast tegemoetkomen aan de 'toepasbaarheidsvoorwaarden' van de methoden, dient een 

project ook te voldoen aan een additionaliteitsvereiste om er zeker van te zijn dat het project 

niet zou hebben plaatsgevonden bij het ontbreken van stimulansen voor koolstofmarkten of als 

onderdeel van “business as usual”-activiteiten [reguliere activiteiten]. Bij VM0033, worden 

herstelprojecten voor getijde-wetland gelegen in de Verenigde Staten geacht te voldoen aan de 

additionaliteitsvereiste (vanwege de lage penetratie of het weinig voorkomen van deze 

activiteiten) zo lang ze niet vereist zijn bij regeling, wet of ander regelgevingskader. Daar de 

meeste herstelactiviteiten wereldwijd voorkomen in de Verenigde Staten en deze activiteiten als 

additioneel worden beschouwd, kan worden aangevoerd dat elk herstel in Guyana en in 

Suriname additioneel is (Needelman et al. 2018). 

5.7 Benadering van de broeikasgasboekhouding 

De goedgekeurde benaderingen voor het meten van de broeikasgasvoordelen van een 

potentieel mangroveherstelproject zijn vervat in VM0033 en voor behoud in VM0007. Zoals 

hierboven besproken, worden de broeikasgasvoordelen van een potentieel project berekend als 

de som van de broeikasgasvoordelen in het koolstofreservoir in biomassa en het 

koolstofreservoir van organische stof in de bodem minus eventuele emissies van CH4 en/of N2O. 

In beide gevallen worden de broeikasgasvoordelen berekend als het verschil tussen emissies in 

het 'basisscenario' (aannemende dat er geen herstel optreedt) en het 'met-projectscenario' (na 

het optreden van herstel). 
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Verminderingen voor non-permanentie vertegenwoordigen een contributie van 10% aan netto-

emissiereducties aan het VCS-bufferreservoir in verband met non-permanentie. Alle 

landgebruikprojecten moeten bijdragen aan dit reservoir dat beschermt tegen situaties die zich 

kunnen voordoen in de toekomst van het ongedaan maken of verlies van koolstof dat eerder 

gecrediteerd was (bijv. als gevolg van erosie). Bijdragen worden bepaald met behulp van het 

VCS-instrument voor non-permanentierisico. Ingeval projectontwikkeling wordt nagestreefd, zijn 

verdere analyse en ondersteuning noodzakelijk voor het voltooien van de beoordeling van het 

non-permanentierisico en voor het bepalen van de bijdrage aan de buffer. 

5.8 Financiële haalbaarheid 

Er zijn verscheidene factoren die in aanmerking moeten worden genomen met betrekking tot de 

financiële haalbaarheid van een koolstofproject. Enkele fundamentele financiële 

veronderstellingen die gebruikt zouden kunnen worden bij het analyseren van een 

koolstofproject, worden hieronder beschreven. 

1. Netto-emissiereducties vertegenwoordigen het verschil tussen de emissies in het 

basisscenario en het met-projectscenario zoals hierboven besproken. 

2. Verhandelbare koolstofcompensaties zijn de netto-emissiereducties minus 

verminderingen voor non-permanentie en vertegenwoordigen de hoeveelheid 

koolstofcredits die verkocht kunnen worden. 

3. Een reeks koolstofprijzen was berekend om de verschillende scenario's – situatie van 

lage, basis- en hoge kosten – te verklaren. Bijvoorbeeld, in een voorgesteld project voor 

mangrovebossen in Florida, VS, waren de onderzochte koolstofprijzen USD 5, USD 7,50 

en USD 15 (GYD 1.045, GYD 1.567 en GYD 3.135 / SRD 37, SRD 56 en SRD 112 ) per ton. 

Zoals eerder opgemerkt, het mangrovekoolstofproject in Kenia heeft een prijs 

binnengehaald van USD 12 (GYD 2,508 / SRD 90) per ton. 

4. Aangenomen wordt dat de kosten voor de ontwikkeling en validatie van koolstof USD 

150.000 (GYD 31,3 miljoen / SRD 1,1 miljoen) bedragen en betreffen vergoedingen aan 

derden en reiskosten voor het voorbereiden  (USD 100.000  / GYD 20,9 miljoen / SRD 0,7 

miljoen) en valideren (USD 50.000 / GYD 10,4 miljoen / SRD 372,900) van de 

Projectomschrijving te registreren met de VCS. Dit zijn eenmalige onkosten die worden 

gemaakt bij de aanvang van het project. 

5. Aangenomen wordt dat de kosten van monitoring en verificatie van koolstof USD 

30.000-60.000 (GYD 6,3-12,5 miljoen / SRD 223.740-447.480) bedragen per geval van 

monitoring, uitgaande van monitoringsintervallen van 5 jaar (maximale tijd verstreken 

tussen verificaties voordat VCS-buffercredits worden opgeschort). De geschatte kosten 

omvatten de kosten van het vergaren van veldgegevens inzake biomassa en organische 
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koolstof in de bodem en het opstellen en verifiëren van het VCS-monitoringsrapport  

(USD 40.000 / GYD 8,4 miljoen / SRD 298.320 per geval). 

5.9 Juridische haalbaarheid 

Projectplanning moet ook inhouden een analyse van: (1) grondbezit, (2) koolstofrechten, (3) 

belastingzaken, (4) vergunningen en machtingen, (5) status van relevante wet- en regelgeving; 

en (6) mogelijke transactiestructuren voor een project. De VCS eist van de projectvoorsteller 

(eigenaar) dat deze koolstofeigendom aantoont middels een gebruiksrecht. Voor projecten van 

landgebruik kan een gebruiksrecht ontstaan door eigendomsrechten op grond van het 

projectgebied, of door een afdwingbare en onherroepelijke overeenkomst met de 

grondeigenaar die deze rechten overdraagt aan de projectvoorstellers.  

5.10  Organisatorische haalbaarheid 

Om een project te creëren en te implementeren, moet een lichaam met totale 

managementverantwoordelijkheid worden opgericht. De belangrijkste deelnemers in projecten 

rond koolstof op land zijn onder anderen de projectontwikkelaar, grondeigenaars, 

uitvoeringspartners, technische partners en financieringspartners. De projectontwikkelaar speelt 

een centrale rol in het project vanwege het coördineren van de inspanningen met elk van de 

andere participanten en het register. Het project moet geregistreerd worden met een rekening 

bij het register (gewoonlijk met een projectontwerpdocument en validatierapport) en er moet 

worden voldaan aan de vereisten van het register (vastgelegd in monitorings- en 

verificatierapporten) om de credits te ontvangen. De projectontwikkelaar stuurt dit proces aan, 

alsmede de overdracht of buitengebruikstelling van credits. De rol van de grondeigenaar wordt 

doorgaans vastgesteld in een overeenkomst met de grondeigenaar. De rol van de 

implementatiepartners is om eerst technische ontwerpen en vergunningen voor 

herstelmaatregelen te krijgen en op de tweede plaats, de voorgeschreven herstelmaatregelen te 

implementeren, met inbegrip van het initiële herstel en lopend beheer. De technische partners 

zorgen voor onderzoek, technisch consult en validatie en verificatie door derden. 

Financieringspartners kunnen zijn partners die de compensatie financieren en soms partners die 

de subsidie financieren. Een compensatie financierende partner zal financiering verstrekken aan 

het project middels voorschotten en/of betalingen bij levering als tegenprestatie voor rechten 

inzake emissiereductie (credits). Indien een subsidie financierende partner op voorhand kan 

worden gevonden, zal deze financierende partner de eerste subsidiefinanciering verstrekken ter 

dekking van het geheel of een deel van de initiële kosten die worden gemaakt voorafgaand aan 

het genereren van koolstofinkomsten (bijv. kosten voor projectontwerp en -validatie alsmede 
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monitorings- en verificatiekosten voor de eerste monitoring). Naarmate het project vordert, 

maken de participanten afspraken, waarbij rollen en verantwoordelijkheden voor het specifieke 

project nauwkeurig worden beschreven. Figuur 9 belicht de verbanden tussen partners in een 

koolstofproject. 

 
Figuur 9. Gegeneraliseerde organisatiestructuur van een koolstofproject. 

5.11 Relevantie met betrekking tot het NBS-LME 

In Suriname en Guyana zijn er significante mogelijkheden aanwezig voor koolstofprojecten 

middels herstel en behoud van mangrove volgens de methoden van VCS of Plan Vivo. Het 

voorkomen van emissies door ongerepte wetlands te beschermen tegen erosie, is een erkende 

mogelijke projectactiviteit in het kader van de VCS. Indien dergelijke maatregelen mogelijk zijn, 

wat overigens nog moet worden vastgesteld, ziet een eerste opdracht voor een schatting van de 

emissiereducties eruit als volgt. In aanmerking nemende een mangrovebestand van 1 km in 

lengte, zou een vermeden terugwijken van 243 m (totaal areaal 24,3 ha) een totale 

koolstofvoorraad in stand houden van 7,316 Mg C (26,828 Mg CO2e; de waarden in Tabel 2 

gebruikend), wat overeenkomt met USD 402.415 (GYD 8,4 miljoen / SRD 3,0 miljoen) uitgaande 

van koolstofcredits op USD 15 Mg CO2e
-1 (GYD 3.139/ SRD 112) en verwaarloosbare emissies 

van CH4 en N2O. Indien de schaal van de voorkomen erosie groter was, bijvoorbeeld vermijding 

van het terugwijken van mangrove met 609 m (totaal areaal 60,9 ha), zou de potentiële waarde 

van de koolstofcredits toenemen tot USD 1.008.522 (GYD 210,6 miljoen / SRD 7,5 miljoen). Dit 

veronderstelt dat 1 meter bodem de effecten zou hebben ondervonden. De totale inkomsten 

voor elk scenario worden ook berekend voor koolstofcredits met een lagere waarde en voor 

grotere projectgebieden (Tabel 12). Een project voor mangroveherstel zou resulteren in iets 

hogere koolstofcredits. IPCC-tier 1-waarden voor bovengrondse groei en wortel tot scheut-ratio 

zijn gebruikt voor het verkrijgen van schattingen van C-accumulatie in bomen van 199,3 Mg C 
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ha-1 (730,8 Mg CO2e ha-1)8 over een projectperiode van 30 jaar. C-accumulatie in de bodem 

wordt geacht de gemiddelde waarde te zijn voor volgroeide mangroven > 20 jaar oud van Tabel 

2: 204,1 Mg C ha-1 (748,4 Mg CO2e ha-1)9. Cumulatief resulteert dit in een totaal van 403,4 Mg C 

ha-1 (1.479,1 Mg CO2e ha-1) over een projectduur van 30 jaar, uitgaande van verwaarloosbare 

emissies van  CH4 en N2O. Gebruikmakend van deze waarde en een reeks potentiële 

projectgebieden en koolstofcreditwaarden, worden de totale C-projectinkomsten gepresenteerd 

in Tabel 12. De kosten voor projectuitvoering en -monitoring worden geschat op $350.000 over 

30 jaar (zie paragraaf 5.8). Gezien de hier gegeven voorbeelden van behoud en herstel, zou een 

project, of een groep projecten, respectievelijk ten minste 63 en 47 ha moeten zijn, bij een 

koolstofwaarde van $5 Mg CO2e
-1 om quitte te draaien bij de kosten van projectuitvoering. 

Verdere analyse is nodig voor het vaststellen van de omvang van erosierisico, opties voor 

erosiereductie en de diepte van de bodem die beschermd zou worden. Een instantie, zij het een 

organisatie zonder winstoogmerk of een overheidsinstelling, zou ook aangesteld moeten 

worden als de projectontwikkelaar voordat een haalbaarheidsrapport voor koolstoffinanciering 

wordt opgesteld. Een project dat ondersteund wordt en ideaal georganiseerd is door de 

plaatselijke gemeenschap, zoals in Kenia (zie voetnoot 2), met ondersteuning van instantie en 

overheid, zou waarschijnlijk de meeste aantrekkingskracht? hebben en alle potentiële 

bijkomende voordelen kunnen maximaliseren. 

 

8Deze waarde omvat de IPCC Wetlands Supplement tier 1-schatting voor het tempo van accumulatie van bovengrondse biomassa 

van natte tropische mangrove van 9,9 Mg ha-1 yr-1 en de tier 1-verhouding wortel tot scheut voor natte tropische mangrove van  

0,49 (Hiraishi et al. 2014); omzetting van droog gewicht naar C is 0,48 en 0,39 voor bovengrondse biomassa en biomassa in de 

bodem, respectievelijk, (Howard et al. 2014). 

9Aangezien mangroven langs het NBS-LME beginnen vanaf kale moddervlakte-omstandigheden met een uniforme bestandleeftijd 

als in een herstelproject, wordt aangenomen dat de C-voorraad in de bodem van bestanden van volgroeide mangrove >20 jaar van 

Walcker et al. (2018) representatief is ook voor de voorwaarden voor herstel.  
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Tabel 12. Geschatte inkomsten uit koolstof voor behoud en herstel van mangrove langs het NBS-

LME bij een veronderstelde projectduur van 30 jaar. Kosten van projectuitvoering, planten of 

monitoring maken geen deel uit van de totale inkomsten. 

Soort Project 
Projectomv

ang (ha) 

C-inkomsten,   

$5 Mg CO2e-1    

($ USD) 

C-inkomsten,        

$7,50 Mg CO2e-1    

($ USD) 

C-inkomsten,            

$15 Mg CO2e-1        

($ USD) 

Behoud 24,3 $134.138 $201.208 $402.415 

Behoud 60,9 $336.174 $504.261 $1.008.522 

Behoud 1.000 $1.505.482 $2.258.223 $4.516.446 

Behoud 10.000 $55.201.007 $82.801.510 $165.603.020 

Herstel 50 $369.826 $554.739 $1.109.478 

Herstel 100 $739,652 $1.109.478 $2.218.957 

Herstel 1.000 $7.396.523 $11.094.784 $22.189.569 

Herstel 10.000 $73.965.228 $110.947.843 $221.895.685 

 

Zowel Guyana als Suriname worden gezien als High Forest Low Deforestation (HFDL) landen, 

wat betekent dat ze een groot bosareaal hebben10 en van oudsher een lage ontbossingsgraad, 

maar dat de druk uitgaande van de bevolking, de economie en de landbouw in de toekomst zou 

kunnen resulteren in hogere ontbossingpercentages. Zoals eerder vermeld, worden deze landen 

door het opzetten van het REDD+-project in staat gesteld inkomsten te genereren door middel 

van bosbescherming, verbetering van aangetaste bossen en duurzaam beheer. Beide landen 

bevinden zich in verschillende stadia van het REDD+-implementatieproces.  In 2009 hebben 

Guyana en Noorwegen een memorandum van overeenstemming ondertekend, waarbij 

Noorwegen een bedrag van maximaal USD 250 miljoen heeft vastgelegd ter ondersteuning van 

Guyana's doel om bosdegradatie en ontbossing te beperken, wat een van de eerste landelijke 

REDD+-plannen was dat werd geïmplementeerd. Met de financiering waren de Guyana Forestry 

Commission en het Office of the President in de gelegenheid de koolstofvoorraden in de bossen 

en de historische mate van degradatie en ontbossing te bepalen; een monitoring-, rapportage- 

en verificatiesysteem (MRVS) te ontwikkelen; en het Guyana REDD+ Investment Fund (GRIF) op 

 

10Deze landen, samen met negen andere ontwikkelingslanden, zijn goed voor ongeveer 18% van de boskoolstoffen van de wereld. 
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te zetten. Het GFC beheert de staatsbossen van Guyana, waartoe de mangrovebossen behoren, 

en is belast met de technische implementatie van REDD+ alsmede met intensieve en 

nauwgezette inspanningen om stakeholders en het grote publiek te bereiken. Guyana heeft, in 

overleg met de Noorse overheid, een REDD+ Governance Development Plan geformuleerd dat 

de voornaamste activiteiten met tijdpad en instanties met hoofdverantwoordelijkheid aangeeft. 

Een tussentijds voortgangsverslag van 2019 kwam tot de conclusie dat van de 34 

voortgangsindicatoren drie kwart  reeds was gerealiseerd, in uitvoering was of dat aanzienlijke 

vooruitgang was geboekt met de realisatie daarvan. Suriname maakte in 2013 een aanvang met 

het proces van het formuleren van een REDD+-voorstel en ontving USD 3,8 miljoen, via het 

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), voor het ontwikkelen van een 

Readiness Preparation Proposal (voorstel voor voorbereiding met het oog op gereedheid, R-P P) 

waarin werden beschreven het plan van dit land voor een REDD+-strategie, beleidsontwikkeling, 

betrokkenheid van stakeholders, MRVS, beheerstructuur en raamwerk voor monitoring en 

evaluatie. Het R-P P wordt geïmplementeerd door de Climate Compatible Development Unit (in 

the Kabinet van de President van Suriname), het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling 

in Suriname (NIMOS), en de 17 ministeries van het land (CCDA 2013). Suriname heeft in 2013 

ook een Widening Informed Stakeholder Engagement for REDD+ (WIDE REDD+) grant 

ontvangen, wat een subsidie is voor het verbreden van de betrokkenheid van stakeholders bij de 

voorbereiding van het R-P P. 

De dynamische wisselwerking tussen de ligging van modderbanken en de aanwezigheid van 

mangrove langs het NBS-LME vormt een intrigerend dilemma in de zin dat het geen vast 

systeem is qua ruimte en tijd vergeleken met andere mangrovesystemen langs de randen, 

wereldwijd bezien. Een specifieke mangrovebestand heeft een relatief korte levensduur (ca. 60-

70 jaar); maar, de cumulatieve progradatie en erosie van mangroven op grotere schaal resulteert 

in een relatief consistente voorraad ecosysteemkoolstof op landenniveau, mits ontbossing of 

andere aantasting de natuurlijke processen niet verstoren. Volgens de meeste koolstofnormen, 

moet een toegenomen koolstofvoorraad of vermeden verlies van koolstofvoorraad als gevolg 

van een projectactiviteit behouden worden voor een lange periode (gewoonlijk ten minste 100 

jaar), en moet het ongedaan maken daarvan worden vermeden. Permanentie is belangrijk 

wanneer emissiereducties of verwijderingen gebruikt worden als compensatie – indien de 

onderliggende koolstofvoorraad verdwijnt, wordt ook de compensatie beïnvloed. Huidige 

projectnormen compenseren het risico van non-permanentie door uitsluitend tijdelijke credits af 

te geven, of door het instellen van een vaste (bijv. Gold Standard) of variabele (bijv. VCS) 

bufferinhouding. Bijvoorbeeld, in de taal van de VCS, de “risico-analyse inzake non-permanentie 

hoeft slechts toegepast te worden op verwijderingen van broeikasgassen of vermeden emissies 

via koolstofputten. Projectactiviteiten die emissiereducties genereren van N2O, CH4 van fossiele 
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CO2 zijn niet onderworpen aan bufferinhouding, daar deze broeikasgasvoordelen niet ongedaan 

kunnen worden gemaakt”.11  Niet-permanentierisico wordt geacht te bestaan uit drie 

risicofactoren, te weten intern, extern en natuurlijk risico, waarvoor een rating kan worden 

verkregen. Binnen de VCS zal de totale risicorating niet uitstijgen boven een waarde van 60% of 

het projectrisico wordt onaanvaardbaar hoog geacht en komt het project dus niet in 

aanmerking. Let wel: elke procent inhouding betekent een vermindering van de opbrengst uit 

de investering, hoewel de standaard mogelijkheden heeft gecreëerd om de inhouding te 

verlagen in de loop van de tijd. Vooral voor projecten voor mangroveherstel uitgevoerd buiten 

de zeewering, die eerder vatbaar zijn voor erosie, zou bepaald moeten worden of ze al dan niet 

zo een permanentietest zouden doorstaan. De algehele beste locatie voor een project dient dus 

bij het begin reeds overwogen te worden. Bijvoorbeeld: projecten op een verder weg gelegen 

locatie kunnen eerder van langere duur zijn dan projecten gelegen voor een zeewering, maar ze 

kunnen ook kleinschaliger zijn en dus in totaal een kleinere oppervlakte bieden waarvoor credits 

kunnen worden veilig gesteld. Daarnaast moet worden vastgesteld of de historische 

percentages van verliezen van mangrove in het NBS-LME een indicatie kunnen geven voor 

percentages in de toekomst, vooral gezien het feit dat nationale grondgebruikplannen niet 

alleen het risico van ontwikkeling op de kustvlakte in het licht van de zeespiegelstijging 

benadrukken, maar ook melding maken van de mogelijkheid om de agrarische en stedelijke 

ontwikkeling in deze gebieden te versterken. 

Er is stevige belangstelling voor het herstel van mangrovebossen in Guyana en meerdere 

pogingen tot herstel zijn gedaan in het kader van het  Guyana Mangrove Restoration Project, 

met wisselend succes. Sommige herstellocaties hebben een geslaagde overgang naar jonge 

bestanden weten te maken, terwijl andere zijn weg gewassen tijdens hevige stormen. De 

implementatiekosten kunnen vrij hoog zijn, variërend van USD 25k tot USD 100k ha-1 (GYD 5,2 

tot 20,8 miljoen / SRD 186.450 tot SRD 745.800; Lewis III 2005). De beste en meest economische 

aanpak langs het NBS, rekening houdend met de grootte en dynamische aard van het drassig 

gebied, is om mangrovevelden te behouden en de zoetwaterverbindingen met 

zoetwaterzwampen aan de kust te behouden zodat het vermogen tot natuurlijke regeneratie in 

stand kan worden gehouden (Anthony en Gratiot 2012). Toch kan de regeneratie van het 

modderbank  – interbank systeem, dat uiteindelijk de stabiliteit en de persistentie van 

kustmangrovebestanden beheerst, decennia in beslag nemen om opnieuw zones tot stand te 

brengen waarin mangroven zijn uitgeroeid (Gratiot et al. 2008). In beschut gelegen locaties met 

een lage golfenergie en flauwe hellingen in het inter-getijdengebied, gaat de voorkeur uit naar 

 

11 Zie: VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool via https://verra.org/project/vcs-program/rules-and-requirements/; bekeken in juni 

2019 
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“groene” of natuurvriendelijke strategieën inzake kustbescherming omdat deze een 

verscheidenheid aan andere voordelen bieden, zoals het versterken of vergroten van de 

biodiversiteit en het bevorderen van het welzijn van de mens. Groene oplossingen kunnen 

gekoppeld worden aan habitatherstel om tegemoet te komen aan meerdere doelstellingen met 

betrekking tot soorten en gemeenschappen. In locaties met een grote golfenergie en steilere 

hellingen in het inter-getijdengebied wordt vaker gebruik gemaakt van de meer traditionele 

“grijze” strategieën of strategieën van kunstmatige kustbescherming. Grijze strategieën kunnen 

een grotere hoogwaterbescherming bieden dan groene strategieën, maar grijze strategieën 

hebben vaak gevolgen voor het ecosysteem, zoals verlies van habitat en het afsluiten van 

gemeenschappen van de kustlijn. Groene en grijze strategieën kunnen geïntegreerd worden om 

te komen tot oplossingen die de gevaren voor de kustlijn (bij hoogwater en golfslag), beperken, 

terwijl ook de gezondheid van de habitat wordt verbeterd.  Deze hybride “groengrijze” 

natuurvriendelijke oplossingen kunnen ook helpen om de band tussen hoger gelegen en aan de 

kust gelegen ecosystemen te bewaren, en de toegang van de gemeenschap tot de oever te 

behouden. 

De hier gepresenteerde beoordeling van koolstofopslag en -emissies is beperkt tot mangroven, 

ondanks bekend is dat de kustzoetwaterzwampen in Suriname en Guyana het vermogen hebben 

koolstof in de bodem vast te leggen voor een langere periode dan mangroven, waarschijnlijk 

ook tot een grotere diepte, en een groter risico lopen, verloren te gaan door de toenemende 

druk uitgeoefend door stedelijke uitbreiding, aquacultuur en landbouw. Onderzoek in beboste 

veenzwampen in Indonesië heeft rijke koolstofvoorraden geïdentificeerd en vervolgens grote 

koolstofemissies geassocieerd met omzetting  in aquacultuur en oliepalmaanplantingen (Novita 

2016, Arifanti et al. 2019). Er zijn echter weinig gegevensonderdelen beschikbaar omtrent hoe 

veel koolstof, zoetwaterzwampen in het kustgebied produceren en opslaan, en wat het 

verliespercentage en de soorten van omzetting zijn langs het NBS-LME. Toekomstig onderzoek 

naar deze gegevens zou goed bijdragen aan het verkrijgen van meer inzicht in verruimde 

mogelijkheden voor koolstofprojecten langs het NBS. 

6 Volgende stappen 

Zoals eerder opgemerkt, zouden in Guyana en Suriname specifieke beoordelingen van de 

voorraad mangrovekoolstof moeten worden gemaakt. Bijlage 1 behandelt de belangrijkste 

methoden gebruikt voor het kwantificeren van koolstofvoorraden, die wereldwijd zijn toegepast 

en de analyse in locaties en landen vergemakkelijken (Howard et al. 2014). Daarnaast zou een 

jaarlijkse analyse van de veranderingen in mangrovebestanden voor Suriname en Guyana met 

gebruikmaking van via teledetectie verkregen gegevens (bijv. Landsat) moeten worden 
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uitgevoerd om licht te werpen op de onderliggende oorzaken van verlies van mangrove in de 

loop van de tijd. Schattingen per land uitgaande van globale beoordelingen van 

mangrovegebieden leggen niet noodzakelijkerwijs de subtiele nuances in de belangrijkste 

factoren die fungeren als drijvende kracht achter verandering vast, welke uniek zijn in het NBS-

LME vanwege zowel natuurlijke (drijvende modderbanken en de resulterende natuurlijke 

patronen in progradatie en erosie) als antropogene oorzaken. Momenteel lijkt het er niet op dat 

er actieve breedschalige mangroveverwijdering plaatsvindt, maar er kunnen voorafgaande 

effecten zijn van verwijderingen in het verleden die de natuurlijke kolonisatiedynamiek 

verhinderen. Dit is ook nodig voor het beoordelen van potentiële lekken bij de ontwikkeling van 

een project voor koolstoffinanciering. 

De ligging van modderbanken langs de NBS-kust moet ook in aanmerking worden genomen bij 

het identificeren van doelgebieden voor herstel. Er is wellicht meer kans op succes met de 

inspanningen voor herstel in gebieden die liggen aan de voorrand van een modderbank, daar 

de golfslagverminderende en sedimentvormende eigenschappen van modderbanken een 

beschermende grens creëren waarachter de mangroven kunnen koloniseren en groeien. 

Afhankelijk van de omvang van de modderbank, kan deze verhoogde bescherming langer dan 

60 jaar duren. Evenzo is de kans op succes bij herstel lager in gebieden aan de achterkant van 

een modderbank of binnen een interbankzone, waar het voortduren van erosieve 

omstandigheden waarschijnlijker is. Inspanningen kunnen ook toegespitst worden op het 

beperken van erosie van bestaande mangrovebossen en het verbeteren van de 

sedimentafzetting. 

Tot slot, een beoordeling van de koolstofvoorraad in combinatie met onderzoek naar de mate 

en de aanjagers van ontbossing is nodig met betrekking tot zoetwaterzwampen in de kust langs 

het NBS-LME. Momenteel zijn er slechts weinig gegevens beschikbaar. Kustzwampen zijn 

onlosmakelijk ingebed in de kustvlakten van Suriname en Guyana, voorzien mangrovebossen en 

veel lokale gemeenschappen van zoetwater, zijn een habitat voor in het wild levende dieren en 

planten, en zijn potentieel grote opslagplaatsen voor bodemkoolstof. Het gebied van 

kustzwampen is groter, met schattingen van 2,7 miljoen ha in Guyana en 361,.000 ha in 

Suriname (Alder & van Kuijk 2009, GONINI 2019). Het antropogene effect, in stedelijke zowel als 

agrarische ontwikkeling, lijkt hier momenteel groter te zijn dan in mangrovegebied vanwege de 

rijke organische bodems, en heeft meer kans de zoetwaterstroom en de kustvlaktedynamiek te 

beïnvloeden. 
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Bijlage 1: Protocol bemonstering voorraad mangrovekoolstof 

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste componenten voor het bemonsteren van 

koolstofreservoirs in blauwe-koolstofecosystemen, meer bepaald mangroven. Meer 

gedetailleerde bemonsteringsprotocollen en laboratoriummethoden, waarop deze samenvatting 

is gebaseerd, kunnen worden gevonden in Howard et al. (2014). 

Aan de bemonstering voorafgaande logistiek 

Voorafgaand aan het uitvoeren van een veldcampagne, moeten cruciale locaties worden 

gekozen die de reeks van mangrovebestandleeftijden vertegenwoordigen (moddervlakte, 

pionier, jong, volgroeid, verouderend, aangetast), soortensamenstellingen (zwarte, rode en witte 

mangroven) en landschapsligging (kust, rivieroever). Dit kan worden gedaan door middel van 

een analyse van luchtfoto's (bijv. Google Earth) in combinatie met landbeheer en lokale kennis. 

Rekening moet worden gehouden met de toegang tot de locaties en de getijdenniveaus; 

locaties worden ideaal bemonsterd bij laag tij. Van elk stratum wordt een replicatiesteekproef 

getrokken over de totale strekking van de mangrove in zowel Guyana als Suriname. 

Bemonstering van bomen 

De meest gangbare methode voor het schatten van koolstof vastgelegd door bomen is een 100 

m lange dwarsdoorsnede met zes percelen op onderlinge afstanden van 20 m en loodrecht 

gelegen op de kustlijn/rivierrand (Figuur 1). De afstanden tussen de percelen en het aantal 

dwarsdoorsneden zou eventueel aangepast moeten worden op basis van de breedte van het 

mangrovebestand. De coördinaten voor het midden van elk perceel worden geregistreerd met 

behulp van een GPS en gemarkeerd met een PVC-buis indien de percelen opnieuw bezocht 

zullen worden na verloop van tijd. Binnen elk perceel, worden alle bomen met een diameter op 

borsthoogte (DBH) van 5 cm of meer gemeten binnen een cirkel met een straal van 7 m. De 

diameter van de stam wordt gemeten op een hoogte van 1,3 m van de grond, of direct boven 

de hoogste steltwortel als er nog vertakking plaatsvindt op of boven dit punt. Afhankelijk van de 

leeftijd van het bos of de algemene kenmerken van het bestand zou echter de DBH-

omvangvereiste verlaagd moeten worden (zie Schile et al. 2017). Boomhoogte, radius van het 

bladerdak en DBH van elke geschikte boom worden gemeten. Staande dode bodem wordt ook 

gemeten op het perceel, met behulp van de bederfstatus gedetailleerd in Howard et al. (2014). 

Binnen een cirkel met een straal van 2 m, gecentreerd op hetzelfde punt als het grotere perceel, 

worden alle bomen met DBH < 5 cm gemeten zoals hierboven, en alle zaailingen, gedefinieerd 

als bomen minder dan 1,3 m hoog, worden geteld. Voorraden dood en geveld hout worden 
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gekwantificeerd langs 2 verticale 10 m lange dwarsdoorsneden die kruisen in het midden van 

het perceel. Allometrische vergelijkingen specifiek voor de soorten worden gebruikt voor het 

kwantificeren van de bovengrondse en ondergrondse biomassa, wat wordt omgezet in 

koolstofgehalte aan de hand van standaardwaarden van 0,48 en 0,39 respectievelijk. 

Bodembemonstering 

Nabij het midden van elk perceel in ongestoord sediment, wordt een bodemkern genomen. De 

kern moet worden genomen tot een diepte van 3 m, tot het punt van weigering of totdat de 

diepte van de mangrovebeïnvloeding is bereikt, indien dit laatste zich eerder voordoet. Een 1 m 

lange open guts is het meest effectief voor het verwijderen van mangrovebodem zonder deze 

samen te drukken. De guts wordt loodrecht op de grond naar binnen gebracht, zonder dat de 

bovenkant ervan onder de grond wordt geduwd of zonder het schuin naar binnen te brengen. 

De guts wordt rechtsom gedraaid terwijl het langzaam wordt verwijderd. Dit om de integriteit 

van de kern te behouden. Als de guts is verwijderd, wordt deze plat op de grond neergelegd, de 

top van de blootliggende kern wordt gelijk gesneden met de oppervlakte van de guts, de lengte 

wordt afgemeten en de kern wordt onderverdeeld voor verwerking in het laboratorium. 

Vanwege de oppervlakkige aard van door mangrove beïnvloede bodems langs het NBS, zou in 

het ideale geval de volledige top van 50cm worden verzameld op tussenafstanden van 5 cm. 

Indien de verwerking van monsters of de financiering beperkt is, moet de eerste 30 cm worden 

bemonsterd op tussenafstanden van 5 cm, op het middelste punt tussen 30 en 50 cm en op het 

middelste punt van elk navolgend deel van 50 cm. Indien unieke bodemprofielen worden 

gevonden in de kern inclusief moedergesteente, bemonster deze dan afzonderlijk en noteer de 

diepte waarop ze zijn gevonden. Wanneer de eerste meter is bemonsterd, gebruik hetzelfde gat 

voor het verzamelen van de volgende meter bodem. Bodemmonsters moeten geplaatst worden 

in metalen blikken, geëtiketteerd en getransporteerd naar het lab om gedroogd, gewogen en 

verwerkt te worden. Zie Howard et al. (2014) voor gedetailleerde methoden voor het analyseren 

van het gehalte bodemkoolstof. Wanneer de kern is verwijderd, verzamel het poriënwater uit het 

gat alvorens het te dichten met overgebleven kernbodem. Op zijn minst moeten de saliniteit en 

de pH worden gemeten. Afhankelijk van het toepassingsgebied van het werk, kunnen meerdere 

watermonsters worden genomen voor analyse van methaan, sulfaat en sulfide, nitraat, onder 

andere biochemische eigenschappen.  
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Figuur 1. Schematische weergave van mangrovesteekproef (bewerking van Schile et al. 2017). 

 
Figuur 2. Afbeelding van een open guts met een mangrove-veenkern. Het bovenste deel van de kern 

wordt verwijderd voordat de deelmonsters worden genomen (Foto: C. Beers). 
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