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Samenvatting 

Deze analyse beoogt een evaluatie te maken van de omvang en de verspreiding van de 

diensten die door het mangrove-ecosysteem worden verleend aan de lokale 

gemeenschappen in Suriname en Guyana. De studie betreft drie componenten: (i) de beschrijving, 

door de wetenschappelijke en grijze literatuur, van de ecosysteemdiensten specifiek voor lokale 

gemeenschappen in Guyana en Suriname; (ii) identificatie van de methoden die gebruikt kunnen worden 

voor het schatten van de economische waarden van deze diensten, en de schatting van de economische 

waarden van de ecosysteemdienst van de mangrovebossen voor visserij-ondersteuning; en (iii) 

identificatie van lokale begunstigden van deze diensten. 

Ecosysteemdiensten worden omschreven als “de voordelen van de natuur voor 

huishoudens, gemeenschappen en economieën”. Ecosysteemdiensten worden gevat binnen een 

raamwerk van een verweven sociaal en ecologisch systeem dat bestaat uit menselijke en natuurlijke 

systemen die in twee richtingen interageren. Op de eerste plaats, via ontwikkelingen in de samenleving  

waar de mens het milieu en de resultaten op milieugebied beïnvloedt. Ten tweede, via 

ecosysteemdiensten die de natuur verleent aan de menselijke systemen. In deze studie wordt het 

mangrove-ecosysteem beschouwd als het natuurlijk systeem; de lokale begunstigden en stakeholders als 

het menselijk systeem; en de ecosysteemdienst stroomt van de mangroven naar de mensen als de 

schakel tussen de twee. 

Om de ecosysteemdiensten verleend door de mangroven in het projectgebied te kunnen 

beschrijven, is een literatuuronderzoek van zowel de wetenschappelijke als de grijze 

literatuur gedaan. Dit literatuuronderzoek is aangevuld met een systematisch onderzoek en analyse 

van de gegevensbank van mariene ecosysteemdiensten, die de ecosysteemwaarden van honderden 

wetenschappelijke publicaties en verslagen van beoordelingen van ecosysteemdiensten bevat. Deze 

eerste lijst van ecosysteemdiensten werd vervolgens verfijnd en op relevantie getoetst aan Ground 

Truth [gegevens verkregen uit veldonderzoek die gebruikt worden als referentiedata, Vertaler] op basis 

van de focusgroepen en gehouden interviews in Guyana en Suriname met het oog op het analyseren en 

in kaart brengen van stakeholders.  

De volgende ecosysteemdiensten werden geïdentificeerd voor Guyana en Suriname: 

Esthetica, cultuur, erfgoed en sociale waarden, gezondheid, voortbestaan van soorten, hout, 

bosbijproducten, overvloed aan vis (voor commerciële doeleinden en voor eigen gebruik), recreatie, 

beperking van overstromingsschade, beperking van schade aan langs de kust gelegen terreinen, 

bescherming van veengrond en beperking van de gevolgen van klimaatverandering. 
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Om analyses in de toekomst gemakkelijker te maken, zijn voorbeelden van baten-

relevante indicatoren opgenomen als een eerste stap richting economische 

waardebepaling, en ecosysteemdiensten worden gekoppeld aan de passende methode voor 

economische waardebepaling uit de literatuur. Gebruik makend van het conceptueel model voor 

ecosysteemdiensten aangepast aan mangroven op het Noord-Braziliaans Plat (NBS), worden voorstellen 

gedaan omtrent methoden voor economische waardebepaling gehaald uit de literatuur om later de 

drempelwaarde te bepalen van elke geproduceerde ecosysteemdienst op basis van de 

ecosysteemdiensten en het soort BRI-voorbeeld voor elk. Baten-relevante indicatoren voor op de markt 

gebrachte ecosysteemdiensten waren onder andere de hoeveelheid gevangen vis, of geproduceerde 

honing, of geoogst hout. Indicatoren voor niet-verhandelbare ecosysteemdiensten zijn vermeden door 

storm veroorzaakte schade aan het kustgebied, indicatoren voor rijkdom aan vis, mate van terugdringen 

van milieuvervuiling, of vermeden kosten voor de aanleg en het onderhoud van grijze infrastructuur, 

onder andere.  

Als voorbeeld van een ecosysteemdienst verleend door mangroven, bevinden visserij en 

aquacultuur zich op een gestadig groeitraject, zowel in Guyana als in Suriname, waardoor 

deze twee landen in de Caricom-regio de top twee uitmaken voor visserijproductie. De 

bijdrage van de visserij aan het BBP was berekend op 1,8 en 3,6% van het totale BBP van Guyana en 

Suriname, respectievelijk. Als deel van dit project is een meta-analyse van wetenschappelijk onderzoek 

samen met een batenoverdracht gebruikt voor het bepalen van de effecten van veranderingen in 

mangroveschaal op de visserij. 

Aan de hand van gegevens verzameld uit meerdere wetenschappelijke publicatie over het 

verband tussen mangrove en visserij, is een schatting gemaakt van een regressiemodel van 

vinvissen in een vangst van schaaldieren, waarbij de variabelen schaaldieren en abundantie 

positieve regressiecoëfficiënten hebben die statistisch significant zijn bij een 

significantieniveau van 0,01. Een schatting van de schaaldierenelasticiteit is gebruikt in Guyana ter 

illustratie van veranderingen in de schaaldiervangsten als gevolg van veranderingen in de 

mangrovebedekking. Daarom wordt een afname van 1,68% in de schaaldiervangst per jaar verwacht in 

Guyana als gevolg van een mangroveverlies van 1%. Zo ook, is de verwachting dat er een verlies van 

0,38% in de vinvisvangst per jaar zal optreden in Suriname als gevolg van een verlies van 1% van het met 

mangrove begroeid areaal.  

Op basis van de resultaten van de meta-analyse, hebben wij een schatting gemaakt van de 

monetaire impact van het verlies van mangrovebestand op de visserijsector in Guyana en 

in Suriname. Uitgaande van de schattingen van de meta-analyse, ingeval het geschatte verlies in 

mangrove-areaal niet was opgetreden, dan zou de verwachte toename in de aanvoer van seabobgarnalen 
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tegen de internationale marktprijs hebben betekend dat de Guyanese visserij $ 544.320 zou hebben 

verdiend in een enkel jaar, ofwel $ 1.389 per hectare.  Evenzo, had het verwachte verlies in mangrove-

areaal zich niet voorgedaan, dan had de Surinaamse visserij een verwachte monetaire verdienste van $ 

30.780 of $ 81 per hectare gehad. 

Voor een begin van inzicht in de spreiding van de mangrove-ecosysteemdiensten langs het 

NBS, is een beoordeling uitgevoerd van de begunstigden in lokale gemeenschappen in 

Guyana. De begunstigden in de lokale gemeenschappen omvatten zij die werkzaam zijn in de visserij, de 

landbouw, in de houtsector, of zich bezighouden met de productie van houtskool, leder, honing, of actief 

zijn in de toerismesector. In Guyana werden als begunstigden van mangrove-ecosysteemdiensten in de 

lokale gemeenschap geïdentificeerd, onder anderen, vissers, personen actief in de toerismesector, 

suiker- of rijstindustrie of, meer algemeen, in de landbouw, imkers, ondernemers in het ecotoerisme in 

het kustgebied, inheemse gemeenschappen, vrouwen, en gemeenschappen die wonen langs de kust. Als 

resultaat van deze analyse is het volgende model van mangrove-ecosysteemdiensten ontwikkeld, dat 

ecosysteemdiensten koppelt aan de relevante begunstigden. 
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Evenzo is in Suriname een beoordeling gemaakt van de begunstigden in lokale 

gemeenschappen. Behalve de begunstigde groepen geïdentificeerd in Guyana, omvatten de 

gemeenschappen ook personen van Weg naar Zee, Coronie, Nickerie en Commewijne. Voor Suriname 



  

6 
 

werd het volgende model van mangrove-ecosysteemdiensten ontwikkeld. 

 

Zowel in Guyana als in Suriname zijn lokale gemeenschapsgroepen geïdentificeerd die 

disproportioneel getroffen kunnen raken door het toekomstige verlies van mangroven. Ten 

eerste, ambachtelijke kustvissers en de arbeiders die hun operaties ondersteunen in beide landen, zijn 

sterk afhankelijk van mangrove voor hun broodwinning daar alternatieven beperkt zijn. Ten tweede, 
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vrouwen die deelnemen aan de leveringsketen van de visserij, worden mogelijk ook zwaar getroffen 

door mangroveverlies, zou dit zich vertalen in een geringere visvangst. Ten derde, inheemse 

gemeenschappen in Guyana ontlenen significante culturele en sociale waarden plus middelen van bestaan 

aan de ecosysteemdiensten van de mangrove en voor vele van deze waarden schijnt er geen vervanging 

te zijn. Ten vierde, de focusgroepen van de lokale gemeenschappen wonende nabij de kust hebben grote 

baten opgegeven van de beperking van kusterosie, de waterkwaliteit en de diensten voor bescherming 

tegen overstromingsschade die alleen vervangen kunnen worden door grijze infrastructuur. Ten slotte, 

de bredere nationale en regionale gemeenschappen hebben baat bij de ecosysteemdienst van 

klimaatmatiging die deze ecosystemen bieden.  

De onderhavige analyse voorziet in vier gebieden van toepassing bij het ontwikkelen of 

bijwerken van plannen inzake mangrovebeheer. Ten eerste, het conceptueel kader dat is 

ontwikkeld, helpt bij het bepalen van de gevolgen van veranderingen in beleid en beheer voor de 

hoeveelheid van verschillende dienstenstromen van het mangrove-ecosysteem. Ten tweede, de lijst van 

de begunstigden in de lokale gemeenschap en hun waarnemingen helpen bij het bepalen van de gevolgen 

met betrekking tot de spreiding die uitgaan van veranderingen in mangrovebeheer en legt het accent op 

de lokale groepen begunstigden die het sterkst afhankelijk zijn van de mangrove. Ten derde, het gebruik 

van economische waarden geschat voor de ecosysteemdienst van visserijondersteuning kan worden 

aangewend ter verbetering van beheersbesluiten door verdedigbare, positieve waarden te bieden voor 

het beter bepalen van de relatieve kosten en baten van, en tradeoffs onder alternatieve toekomstige 

scenario's.  Ten vierde, ter vergemakkelijking van de waardebepaling van toekomstige mangrove-

ecosystemen langs het NBS, worden economische waardebepalingsmethoden voorgesteld voor de 

ecosysteemdiensten met betrekking tot Guyana en Suriname.  
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Projectdoelstellingen 

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, heeft tot doel bij te dragen aan het vaststellen van een gedeeld en 

multinationaal proces voor geïntegreerd kustbeheer op het NBS. De eerste doelstelling van het NBS-

LME-mangroveproject is het genereren van de noodzakelijke basiskennis en technische analyses als 

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

mangrovesystemen, met de nadruk op de informatiebehoeften van Guyana en Suriname. De tweede 

doelstelling van het project is 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.  

Teneinde tegemoet te komen aan de algemene doelstellingen van het NBS-mangroveproject, beoogt 

deze analyse een evaluatie te maken van de omvang en de verspreiding van de diensten die door het 

mangrove-ecosysteem worden verleend aan de lokale gemeenschappen in Suriname en Guyana. De 

studie betreft drie componenten: (i) de beschrijving, door de wetenschappelijke en grijze literatuur, van 

de ecosysteemdiensten specifiek voor lokale gemeenschappen in Guyana en Suriname; (ii) identificatie 

van de methoden die in deze context gebruikt kunnen worden voor het schatten van de economische 

waarden van deze diensten, en de schatting van de economische waarden van de ecosysteemdienst van 

de mangrovebossen voor visserij-ondersteuning; en (iii) identificatie van lokale begunstigden van deze 

diensten en beschrijving van hun interactie met het mangrove-ecosysteem, waaronder toegang tot en 

verspreiding van de baten geboden door mangroven. 

Mangrove-ecosystemen 

Mangroven zijn bosecosystemen gelegen in het intergetijdengebied, d.w.z. het stuk tussen land en zee 

(Kathiresan and Bingham 2001). Deze houtachtige planten, bestaande uit bomen en struikgewassen, zijn 

verspreid over 123 landen gelegen tussen tropische en subtropische breedtegraden (Figuur 1, zie bijlage) 

Er zijn ten minste achttien verschillende mangroveplantengeslachten verspreid binnen deze gebieden, 

maar slechts drie geslachten komen in de meeste regio's voor: Avicennia, Acrostichum and Rhizophora 

(Duke et al. 2014). 
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Wereldwijd behoren mangroven tot habitats met grote biodiversiteit (habitats met een verscheidenheid 

aan levensvormen) vanwege hun unieke ligging en aanpassingen die een geschikt ecosysteem bieden aan 

allerlei terrestrische, zoetwater- en mariene soorten (Duke et al. 2014). Tot de soorten die gevonden 

kunnen worden in mangrove-ecosystemen behoort een grote verscheidenheid aan vogels, zoogdieren, 

insecten, reptielen, vissen en kreeftachtigen. Mangroven kunnen dienen als kweekgebieden voor vele 

belangrijke vissoorten, zoals garnalen, vissen, krabben, haaien en roggen. Daarnaast zijn er enkele 

soorten die de mangroven gebruiken om te paren, te broeden en te voeden, maar ook als schuilplaats 

(Duke et al. 2014). Deze tropische bossen bieden ook bescherming aan bedreigde soorten, waaronder 

ook met uitsterven bedreigde soorten, zoals schildpadden, kaaimannen, krokodillen, zeekoeien en 

slangen. Bijgevolg kan de biodiversiteit die van deze ecosystemen afhangt, zwaar getroffen worden door 

het verlies van mangrovenbossen. 

Introductie en conceptueel kader als richtlijn voor de analyse 

Ecosysteemdiensten zijn een manier voor het benaderen van de waarde die de mens hecht aan 

natuurlijke hulpbronnen en een methode voor het evalueren van de baten die personen hebben bij deze 

hulpbronnen (Costanza et al. 1997). Boyd and Banzhaf (2007) omschreven ecosysteemdiensten als “de 

voordelen van de natuur voor huishoudens, gemeenschappen en economieën”.  

Vanuit een inspanning om het duurzame gebruik van natuurlijke systemen te verhogen, heeft de 

Millennium-ecosysteemanalyse (Millennium Ecosystem Assessment (MEA) 2005) er een evaluatie van 

gemaakt hoe veranderingen in ecosystemen het welzijn van de mens beïnvloeden (Millennium Ecosystem 

Assessment (MEA) 2005).  Als resultaat daarvan heeft MEA een classificatie van natuurlijke ecosystemen 

tot stand gebracht op basis van de diensten die zij verlenen aan de mens, de baten die individuele 

personen halen uit deze ecosystemen, hoe het handelen van de mens deze milieus kan veranderen, en 

de diensten die zij verlenen. 

Ecosysteemdiensten worden gevat binnen een raamwerk van een verweven sociaal en ecologisch 

systeem (SES-kader)  (McGinnis and Ostrom 2014). Het SES-kader bestaat uit menselijke en natuurlijke 

systemen die in twee richtingen interageren. Op de eerste plaats, via ontwikkelingen in de samenleving  

waar de mens het milieu en de resultaten op milieugebied beïnvloedt. Ten tweede, via 

ecosysteemdiensten die de natuur verleent aan de menselijke systemen. In het specifieke geval van deze 

studie, wordt het mangrove-ecosysteem beschouwd als het natuurlijke systeem, de plaatselijke 

begunstigden en stakeholders als het menselijk systeem, en de ecosysteemdienst stroomt van de 

mangroven naar de mens als de schakel tussen de twee. Het conceptueel kader voor de interactie 

tussen mens en natuur in gekoppelde mens-mangrovesystemen in Guyana en Suriname kan worden 

afgebeeld zoals in (Figuur 1).  
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Het conceptueel kader ontwikkeld als onderdeel van deze analyse is een kader van gekoppelde sociaal 

en ecologisch systemen met daarin stromen van ecosystemen. Het combineert het conceptueel model 

van de ecosysteemdienst (Mason et al. 2017) met meerdere gepubliceerde versies van kaders van sociale 

en ecologische systemen waarin zijn opgenomen de gevolgen van de mens op het milieu direct of 

indirect via antropogene factoren of beleid (Ommer et al. 2011; Liquete et al. 2013; Patil et al. 2016). 

Figuur 1: Gekoppeld sociaal en ecologisch systeem met stromen van  ecosysteemdiensten naar sociaal-

economische systemen 

 

 Bron: (Ommer et al. 2011; Liquete et al. 2013; Patil et al. 2016; Mason et al. 2017)  
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Mangrove-ecosysteemdiensten in Guyana en Suriname 

Als onderdeel van het NBS-LME-project heeft Silvestrum Climate Associates een karakterisering 

gemaakt van het mangrove-ecosysteem in Guyana en Suriname (Beers et al. 2019)1, gericht op het 

evalueren van het potentieel van de mangrove-ecosystemen van Suriname en Guyana om bij te dragen 

aan de mitigatie van de klimaatverandering door de exploitatie van hun vermogen om koolstof vast te 

leggen en hun rol als belangrijke nationale koolstofputten.  

Mangrovebedekking en tendensen 

Voor het doel van deze analyse, toont een initiële evaluatie van recente presentie-absentiegegevens voor 

mangrove een uitgestrekte mangrovebedekking in Guyana en Suriname (Figuur 2).  

Figuur 2: Spreiding van mangroven langs de kustlijnen van Guyana en Suriname 

  

 

1 Gepresenteerd in een rapport getiteld “Mangroveproject op het Noord-Braziliaans Plat – haalbaarheidsstudie 

betreffende blauwe koolstof” 
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Bron: (Giri et al. 2011) opgevraagd bij UNEP World Conservation Monitoring Centre, beschikbaar via 

http://data.unep-wcmc.org/datasets/4 

Recente rapporten bieden tegenstrijdige schattingen van de schaal van mangrovebos voor Guyana (Ter 

Steege 1999), en een recent onderzoek wijst weinig of geen verlies van mangrovebedekking uit voor 

Guyana of Suriname (Hamilton and Casey 2016) (Figuur 3). Percentage voor feitelijke ontbossing, 

degradatie en verlies van mangrove in de twee landen zijn derhalve moeilijk te bepalen vanwege de 

verschillen in gegevenskwaliteit of teledetectietechniek gebruikt bij de schatting.  

Figuur 3: Tendensen in mangrovebedekking in Guyana en Suriname 

 

Bron: (Hamilton and Casey 2016) 

Hoewel er een consensus is dat het mangrove-areaal aan het afnemen is in Guyana en in Suriname, zijn 

er grote verschillen tussen de verschillende onderzoeken wat betreft zowel het mangrove-areaal als de 

afname in mangrove-areaal in elk land (Hamilton and Casey 2016; Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) 2019a; Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

2019b). Voor dit onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat het huidige mangrove-areaal in 

Guyana 20.000 ha is en in Suriname is het huidige mangrove-areaal 50.000 ha (Hamilton and Casey 

2016). Deze gegevensverzameling is gekozen omdat het de meest recente gegevens zijn waarbij gebruik 

is gemaakt van ruimtelijke analyse voor het inschatten van het specifieke mangrove-areaal.  

Tot de bronnen die verschillende waarden rapporteren voor mangrove-areaal, behoren de FAO, 

Hamilton et al. 2017, en Global Forest Watch. Uit het FAO-overzicht van tendensen in mangrove-areaal 

voor Guyana en Suriname van 1981 tot 2000 is gebleken dat het mangrove-areaal enigszins aan het 

afnemen is in beide landen. Bovendien, in het jaar 2000 stelde de FAO dat er in Guyana ongeveer 76.000 

http://data.unep-wcmc.org/datasets/4
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ha mangrove was, terwijl Suriname in datzelfde jaar over 96.000 ha beschikte. Anderzijds, werd door 

(Hamilton and Casey 2016) gerapporteerd dat Guyana in 2000 ongeveer 20.000 ha mangrove had en 

Suriname, daarentegen, had 50.000 ha.   

Gezien deze verschillen is voor dit onderzoek de procentuele verandering in mangrove-areaal voor elk 

land berekend op basis van het gemiddelde van de gerapporteerde veranderingen in mangrove-areaal 

van (Hamilton and Casey 2016) en een tweede bron, Global Forest Watch. Global Forest Watch maakt 

gebruik van satellietgegevens bij het monitoren van verandering in het met bomen begroeid areaal ter 

wereld. Deze gegevens worden in kaart gebracht voor de wereld en kunnen gebruikt worden voor het 

schatten van het verlies, winst en verandering van met bomen begroeid areaal op  districtsniveau. Het 

besluit om alleen gebruik te maken van (Hamilton and Casey 2016) en Global Forest Watch voor het 

schatten van de verandering in mangrove-areaal voor dit onderzoek werd genomen omdat beide 

bronnen dezelfde periode beslaan — 2000-2014 voor (Hamilton and Casey 2016) en 2001-2017 voor 

Global Forest Watch. 

In het geval van (Hamilton and Casey 2016) was het percentage verandering in mangrove-areaal 

opgenomen in de gegevensverzameling. In Guyana is deze verandering een verlies van mangrove-areaal 

van 0,02% per jaar; en in Suriname is het een verlies van mangrove-areaal van 0,2% per jaar. Regio's 

waarvan bekend is dat mangroven daarin voorkomen, zijn in elk land gebruikt voor het berekenen van 

het percentage verandering in mangrove-areaal (Global Forest Watch 2019) (Tabel 1).  

Tabel 1: Percentage verandering in mangrove-areaal per regio in Guyana en Suriname  

Land % Verandering in mangrove-areaal 

Guyana Regio's  

N. 74 0,34% 

N. 37 0,26% 

N. 38 0,23% 

Woodley 0,32% 

Mahaica 0,39% 

Nowvelle 0,16% 

Sparta 0,63% 

Banasika 0,28% 

Essequibo 0,09% 

Wakenaam 1,06% 

Demerara 0,09% 
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Suriname Regio's  

Galbi 0,05% 

Margareta 0,41% 

Kwatta 0,55% 

Welgelegen 0,02% 

Johanna 0,02% 

Westelyke 0,08% 

Bron: (Global Forest Watch 2019) 

Het is van belang te benadrukken dat dit instrument niet alleen de verandering in mangrove-areaal 

analyseert maar in plaats daarvan de verandering in met bomen begroeid areaal onderzoekt. Daarom 

wordt ervanuit gegaan dat de percentages verandering in mangrove-areaal die zijn berekend voor 

Guyana (-3,84 %/jr) en voor Suriname (-1,31 %/jr) overschattingen zijn omdat de analyse van met bomen 

begroeid areaal waarschijnlijk niet beperkt is tot mangroven ondanks de inspanningen voor toespitsing 

op mangrovehabitats.  

Een waarde voor het percentage verandering in mangrove-areaal voor elk land werd berekend als volgt: 

                           Guyana: 

 

                          Suriname: 

 

 

Karakterisering van de mangrove-ecosysteemdiensten in Guyana en Suriname 

 Veel van de ecosysteemdiensten verleend door mangroven in Guyana zijn geïdentificeerd in een recent 

rapport van (Environmental Resources Management and Environmental Management Consultants 2018). 

Om verder te bouwen op deze analyse en de ecosysteemdiensten (stromen) verleend door de 

mangroven (natuurlijke kapitaalvoorraad) in het projectgebied te beschrijven, alsmede beschrijvingen te 

geven van spreiding in ruimte en tijd van diensten, mangrovesoorten en specifieke diensten, en diensten 

die afhangen van een specifieke gemeenschap in het mangrove-ecosysteem of soortensamenstelling, is 

een literatuuronderzoek van zowel de wetenschappelijke als de grijze literatuur gedaan. Dit 
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literatuuronderzoek is aangevuld met een systematisch onderzoek en analyse van de gegevensbank van 

mariene ecosysteemdiensten, ook ontwikkeld op Duke University (Marine Ecosystem Services 

Partnership 2019). De gegevensbank behelst de ecosysteemwaarden van honderden wetenschappelijke 

publicaties en verslagen van beoordelingen van ecosysteemdiensten. De door mangroven geboden 

ecosysteemdiensten zijn onder andere kustbescherming, visserij-ondersteuning (Liquete et al. 2013; 

Vegh et al. 2014). Kustbescherming heeft betrekking op het vermogen van mangroven om de hoogte van 

inkomende golven te verlagen en zo langs de kust gelegen gronden en levens te beschermen. De visserij-

ondersteunende functie van mangroven heeft betrekking op vis en kweekgebieden waarin wordt 

voorzien door het wortelstelsel van de mangrove. 

Om de diensten die waarschijnlijk geboden worden in de NBS-regio te identificeren, zijn we begonnen 

met de volledige literatuurlijst, die we vervolgens hebben beperkt tot deze lijst gebaseerd op in de regio 

aanwezige soorten, te weten rode, witte en zwarte mangroven. Verder is gebruik gemaakt van de 

eerder gepubliceerde wetenschappelijke en grijze literatuur om een voorlopige lijst van 

ecosysteemdiensten te maken, die vervolgens werd verfijnd en op relevantie getoetst aan Ground Truth 

op basis van de focusgroepen en gehouden interviews in Guyana en Suriname met het oog op het 

analyseren en in kaart brengen van stakeholders. Dit toetsen aan de Ground Truth hield in 

raadplegingen met lokale kustgemeenschappen die regelmatig interageren met mangroven, alsook met 

overheidsinstanties, onderzoeksinstituten en niet-gouvernementele organisatie. De uiteindelijke lijst van 

diensten is dus lokaal relevant of bekend te bestaan, op basis van kennis van regionale deskundigen, 

lokale stakeholders en lokale kennis van begunstigden.  

De ecosysteemdiensten geïdentificeerd uit het literatuuronderzoek zijn afgebeeld met behulp van een 

enkel model ter illustratie van diensten van een reeks ecosysteemdiensten, met inbegrip van mangroven 

(Mason et al. 2017) zoals afgebeeld in Figuur 4. Dit model wordt hier gebruikt voor een opsomming van 

de ecosysteemdiensten verleend door NBS-mangroven en waar mogelijk, van de kwantitatieve 

batenrelevante indicatoren (BRI), die gedefinieerd worden als maatregelen die betekenisvol zijn voor 

mensen, om input te bieden voor economische waardebepaling. De modellen kunnen gebruikt worden 

om de begunstigden in de lokale gemeenschap te identificeren en te koppelen aan de 

ecosysteemdiensten waar zij hun voordeel mee doen. De modellen kunnen beschouwd worden als een 

“mentale kaart” voor het afbeelden van de relaties tussen discrete variabelen gekoppeld aan de 

mangrove-ecosystemen in de twee landen. 
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Figuur 4: Conceptueel model mangrove-ecosysteemdiensten 

 

Bron: (Ommer et al. 2011; Liquete et al. 2013; Patil et al. 2016; Mason et al. 2017) 
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Economische waardering van ecosysteemdiensten van NBS-mangrove 

De waarde van ecosysteemdiensten kan kwalitatief, kwantitatief worden beschreven, of in geld worden 

uitgedrukt, met behulp van technieken voor economische waardebepaling indien de gegevens dat 

toelaten. Economische waardebepaling is in het algemeen gericht op het vaststellen van een geldelijke 

waarde voor ecosysteemdiensten met het oog op een betere beleidsopzet, en evaluatie van tradeoffs 

naast verschillende beheeropties. Een overzicht van methoden voor economische waardebepaling is te 

vinden in Bijlage 4. In de bestudeerde literatuur zijn slechts zeer beperkt gegevens beschikbaar over de 

omvang en spreiding van de waarden van mangrove-ecosysteemdiensten op het NBS. Om analyses in de 

toekomst gemakkelijker te maken, zijn voorbeelden van baten-relevante indicatoren opgenomen als een 

eerste stap richting economische waardebepaling, en ecosysteemdiensten worden gekoppeld aan de 

passende methode voor economische waardebepaling uit de literatuur (Champ et al. 2003 onder 

anderen). Gebruik makend van het conceptueel model voor ecosysteemdiensten aangepast aan 

mangroven op het NBS (Figuur 4), worden voorstellen gedaan omtrent methoden voor economische 

waardebepaling gehaald uit de literatuur om later de drempelwaarde te bepalen van elke geproduceerde 

ecosysteemdienst op basis van de ecosysteemdiensten en het soort BRI-voorbeeld voor elk (Figuur 5).  

Marktprijsgebaseerde benaderingen voor economische waardebepaling zouden gebruikt kunnen worden 

voor het waarderen van, bijvoorbeeld, visserij-ondersteuning, bijenteelt, koolstofvastlegging en 

brandhoutvoorziening; terwijl diensten zoals culturele, sociale of spirituele waarden gemeten zouden 

moeten worden door het schatten van de in geld uitgedrukte veranderingen in welzijn met 

gebruikmaking van op enquête-gebaseerde technieken zoals de contingente waarderingsmethode. Voor 

het conceptueel model van ecosysteemdiensten werd elke BRI gekoppeld aan een waarderingsmethode 

gebaseerd op het soort dienst dat door de BRI wordt beschreven. Waar mogelijk, werden meerdere 

methoden voorgesteld en sommige belangrijke details genoteerd. 

Het bereik van deze analyse werd beperkt tot de identificatie van relevante waarderingsmethoden te 

gebruiken in toekomstig werk, maar waar mogelijk, is een poging gedaan tot initiële economische 

waardering. Als onderdeel van het NBS-LME-project heeft Silvestrum Climate Associates een schatting 

gemaakt van de economische waarde van de ecosysteemdienst klimaatmatiging verleend door de 

mangroven in Guyana en Suriname en gepresenteerd in een rapport getiteld “Mangroveproject op het 

Noord-Braziliaans Plat – Haalbaarheidsstudie betreffende blauwe koolstof (Beers et al. 2019). Het 

rapport is gebaseerd op een controle van documenten betreffende koolstofvastlegging en -opslag, en 

verliespercentages, en gebruikt koolstofwaarden uit de literatuur voor het schatten van de waarde van 

mangrove voor klimaatmatiging in deze twee landen.  

Mangroven verlagen de hoogte en energie van wind en de deining van de golven die langs ze heen 

bewegen en beperken ze zo in hun vermogen om sedimenten los te maken en schade te veroorzaken 
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aan structuren zoals dijken en zeeweringen (Spalding et al. 2014; Beck and Lange 2016; Beck et al. 2018). 

Mangroven verminderen ook de wind over het wateroppervlak en dit voorkomt de voortplanting of 

omvorming van golven. Voor de baat van mangrove als kustbescherming hebben wij een evaluatie 

gemaakt van de relevante wetenschappelijke literatuur (Bijlage 2) om de haalbaarheid te beoordelen van 

het uitvoeren van een meta-regressieanalyse op basis van de vergelijkbaarheid van eenheden van de 

uitkomstvariabelen gebruikt in de oorspronkelijke onderzoeken. Meta-regressieanalyses vereisen dat de 

uitkomstvariabelen van belang vergelijkbaar zijn zodat schattingen uit meerdere bronnen gecombineerd 

kunnen worden tot een enkele schatting van de waarde. Onze evaluatie wees echter uit dat dit niet 

mogelijk is voor de literatuur betreffende de kustbeschermende dienst geleverd door mangroven. 

Toekomstige analyses zouden gebruik kunnen maken van ruimtelijk expliciete analyses van 

veranderingen in schade aan percelen gebaseerd op een evaluatie van stormvloedmatiging, zoals in 

(Blankenspoor et al. 2016). Naar schatting van de auteurs zijn de kustbewoners en het BBP in gevaar 

door verlies van kustbescherming die werd geboden door mangroven en het vermogen tot aanpassing. 

Deze benadering geeft de voorspelde golfhoogte en inundatie van de meest actuele wetenschappelijke 

modellen en ruimtelijk expliciete gegevens de waarde van de percelen aan om de schade aan de percelen 

vast te stellen bij verschillende scenario's. Meer in het bijzonder zijn de stormvloedinundatiezones en 

golfhoogten met en zonder mangrove het eerst berekend. Vervolgens, om de kwetsbaarheid van de 

bevolking en het BBP te beoordelen, is gebruik gemaakt van gegevens die informatie bevatten over het 

aantal mensen van Landscan (Bright et al. 2006) en het BBP van de World Bank / UNEP databases 

beschikbaar via de tweejaarlijkse The Global Assessment Reports on Disaster Risk Reduction (United 

Nations 2011).  
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Figuur 5: Typische waarderingsmethoden voor ecosysteemdiensten waarin wordt voorzien door de 

mangroven op het NBS 

 

Opmerking (methoden): CB: kosten-gebaseerd, CE: keuze-experiment, CV:contingente 

waarderingsmethode, HP: hedonische prijsstelling, MP: marktprijs, TC: reiskosten 

Bron: (Garrod and Willis 1999; Champ et al. 2003) 



  

21 
 

Economische waardering van visserij-ondersteuning 

Visserij en aquacultuur zijn gekoppeld aan mangroven en bevinden zich op een gestadig groeitraject, 

zowel in Guyana als in Suriname, volgens de FAO (Figuur 6). Guyana en Suriname zijn in de Caricom-

regio de top twee landen voor visserijproductie en in de top 5 wat betreft aquacultuurproductie (FAO 

2014). De meest recente gegevens beschikbaar uit 2017 wijzen uit dat de visserijsector meer dan USD 

100 miljoen heeft bijgedragen aan de uitvoer in beide landen (OEC 2018a; OEC 2018b). De bijdrage van 

de visserij aan het BBP was berekend op 1,8 en 3,6% van het totale BBP van Guyana en Suriname, 

respectievelijk (Bank of Guyana 2017; ABS Suriname 2018). Uitgedrukt in een percentage van het totale 

BBP is deze bijdrage misschien niet zo significant, maar men zou verwachten dat dit op het lokaal niveau 

langs de kust veel significanter zou zijn.  

De zeevisserij is goed voor 1,84% van het totale BBP van Guyana en bood werkgelegenheid aan 7.370 

mensen in 2014, wat ongeveer 2% is van de werkende bevolking (Index Mundi 2018). Garnalen en 

andere soorten schaal- en schelpdieren domineren de visvangst (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) 2019c). In Guyana worden trawlers geregistreerd en krijgen ze een 

vergunning per soort. In reactie op de stijgende niveaus van de bijvangst van vinvis die werd weggegooid 

in de jaren vanaf 1980, is een regeling uitgevaardigd volgens welke garnalentrawlers verplicht zijn om 

jaarlijks 15 ton aan bijvangst van vinvis aan land te brengen (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) 2005). Volgens de FAO was het visbestand in Guyana constant gehouden tot 

rond het jaar 2000 toen de status van de visbestanden abrupt bleken te zijn verschoven van 97% op 

onder de maximale duurzame vangst (MSY) tot slecht 43% op of onder MSY. Opgemerkt dient te 

worden dat deze scherpe verandering ten minste gedeeltelijk zou kunnen worden toegeschreven aan de 

methoden gebruikt voor het analyseren van deze bestanden. Rond 2014 viel slechts 2,8% van het totale 

visbestand in de categorieën in ontwikkeling of in herstel. Deze tendens in de visbestanden werd 

recentelijk weerspiegeld in een afname in de visvangst (Sea Around Us Project 2019). 

Visserij is goed voor 3,55 % van het BBP van Suriname. De visserij-industrie is sterk exportgericht en is 

goed voor 4,8 % van de totale export (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

2019c). In 2016 bedroeg de totale aanlanding 47.013 ton, waarvan het grootste deel bestond uit vinvis 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2019c). De visserij-industrie in 

Suriname wordt gereguleerd via de vergunningsplicht voor alle soorten vissersboten. Het aantal 

vergunningen is evenwel alleen beperkt voor seabob-garnalenboten en bodemtrawlers. Daarnaast kent 

Suriname visserijzones die een beperking opleggen aan de soort visserij-activiteit die in specifieke 

locaties mag worden ontplooid (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2008). 

Volgens de FAO, zweeft in Suriname het percentage visbestanden dat geacht wordt een status op of 

onder MSY te hebben rond 60% vanaf 1985, afgezien van een paar jaren waarin hiervan werd afgeweken. 
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Dit relatief stabiele totale visbestand viel samen met de redelijk stabiele vangstcijfers in de loop van de 

tijd. De vangst nam wel snel toe aan het eind van de jaren 90 en aan het begin van de jaren 2000, wat 

samenvalt met de afwijkende jaren van afgenomen bestand. In 2014 viel slechts 44% van het visbestand 

van Suriname in de categorieën in ontwikkeling of in herstel. 

 

Figuur 6: Productievolume visserij en waarde van aquacultuurproductie in de loop van de tijd 

 

Bron: (FAO 2019) 

 

Methodologie 

Overzicht meta-analyse 

Een meta-analyse is een kwantitatieve synthese van een groot aantal onderzoeken over hetzelfde 

onderwerp waarvan de resultaten worden gecombineerd en geanalyseerd alsof ze de resultaten van een 

enkel onderzoek waren (Borenstein et al. 2011). Een onderzoek naar batenoverdracht maakt gebruik 

van informatie van een of meerdere waardebepalingsonderzoeken voor het schatten van de waarde van 

een niet eerder bestudeerde milieuverandering (Champ et al. 2003). De batenoverdrachtmethode werd 

gebruikt om de resultaten van de meta-analyse toe te passen op Guyana en Suriname. Omdat er tot 

heden geen onderzoeken bekend zijn naar de verbanden tussen mangrove en visserij in Guyana of 

Suriname, was dit de meest geschikte methode voor de economische waardebepaling.  
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Voor het identificeren van onderzoeken met nuttige gegevens voor de meta-analyse, werd een 

literatuuronderzoek gedaan. De zoektermen “mangrove”, “fish”, “valu” en “link” zijn gebruikt voor het 

vinden van onderzoeken met behulp van Google Scholar en Web of Science. De lijst van onderzoeken 

werd toen gecontroleerd en uitgebreid aan de hand van twee gegevensbanken met onderzoeken naar of 

gegevens over economische waardebepaling: de Marine Ecosystem Services database, en de 

Environmental Valuation Reference Inventory. Als laatste werd de sneeuwbalmethode toegepast, 

beginnend bij (Salem and Mercer 2012) en  (Hiemes-Cornell et al. 2018). Bij het selecteren van studies 

voor de meta-analyse, was het onderzoeksveld oorspronkelijk beperkt tot landen gelegen in Zuid-

Amerika, Mexico en het Caribisch gebied. Deze regio was geselecteerd vanwege de nabijheid tot Guyana 

en Suriname. Dit leverde echter heel weinig materiaal op, dus werd het onderzoeksveld uitgebreid tot 

alle landen tussen de breedtegraden 0 en 10 graden. Weer werd vastgesteld dat er onvoldoende studies 

waren in deze smalle breedte, dus werd het onderzoeksveld opnieuw uitgebreid tot onderzoeken uit 

alle regio's ter wereld. De uiteindelijke gegevensbank voor de meta-analyse omvatte 21 afzonderlijke 

onderzoeken (Bijlage 1). 

Toen de waarden van de onafhankelijke variabelen eenmaal waren geëxtraheerd uit de bovenbedoelde 

onderzoeken, werden verschillende regressiemodellen gebruikt (Tabel 2). De resulterende 

regressiemodellen werden vervolgens gebruikt om de elasticiteiten (Ɛ) te voorspellen. De elasticiteit is 

een maat van de gevoeligheid van visvangst voor een verandering in mangrovegebied, uitgedrukt in 

percenten. De voorspelde elasticiteit werd vermenigvuldigd met de procentuele verandering in 

mangrovegebied voor elk land (%M), wat de voorspelde procentuele verandering in visvangst voor 

Guyana en Suriname als gevolg van een verandering in het mangrove-areaal opleverde:  

 

Tabel 2: Lijst van afhankelijke en onafhankelijke variabelen gebruikt in de meta-analyse. 

Afhankelijke variabele Onafhankelijke variabele 

 Jaar van publicatie 

 Waarnemingen 

 
Periode waarin gegevens 

zijn verzameld 

 Land 

Elasticiteit Vissoorten 

 Vangstplaats 

 Soort visser 

 
Gemiddeld mangrove-

areaal 

 Gemiddelde visvangst 
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Beschrijving van het model 

Nadat de onderzoeken voor de meta-analyse waren geselecteerd, werden de gegevens ingevoerd in een 

gegevensbank.  Behalve het registreren van de gemiddelde waarden van x en y (waarbij x gelijk is aan 

mangrove-areaal en y is de responsvariabele van visserij), werden ook gerapporteerde effecten (  ), 

elasticiteiten ( ) en een verscheidenheid aan verklaarde variabelen opgenomen. 

Voorbeelden van verklaarde variabelen omvatten dummyvariabelen voor onderzoek naar schaal- en 

schelpdieren en vinvis, ongeacht of het ambachtelijke of grootschalige visserij betrof, of de vis gevangen 

is op open zee of tussen de mangrove, en het percentage van het verbeterend visbestand. De variabelen 

voor vinvis en schaal- en schelpdieren werden verder opgesplitst in demersale vinvissen, pelagische 

vinvissen ('vissen die leven in de open oceaan of nabij het wateroppervlak en gewoonlijk  over lange 

afstanden trekken” volgens NOAA Fisheries Glossary), schaal- en schelpdieren zoals 

steurgarnalen/garnalen, kreeft/krab, mosselen en niet gespecificeerd. De variabele voor verbeterend 

visbestand is ontwikkeld met gebruikmaking van de toestand van het visbestand binnen de percelen van 

de Sea Around Us(Sea Around Us Project 2019). Sea Around is een project dat de effecten van visserij 

op de mariene ecosystemen van de wereld beoordeelt en mitigerende oplossingen biedt aan een 

diversiteit van stakeholders. Voor zover het betrekking heeft op dit rapport, beoogt dit een tijdreeks 

voor de vangst te reconstrueren vanaf 1950, en gerelateerde reeks (bijv. aangevoerde waarde en vangst 

per vlaggenstaat, visserijsector en soort vangst, door schatting van teruggooi en niet-aangemelde vangst, 

en aanvulling van de officiële gegevens door de FAO.  

Voor elk onderzoek opgenomen in het eindmodel, was het percentage van het visbestand dat tot de 

categorieën ontwikkelend of herstellend behoorde, geëxtraheerd uit de toestand van het bestand op het 

perceel voor het land waarin de gegevens waren verzameld. In het geval van de analyse van het panel en 

de tijdreeks, werd uitgegaan van het middenjaar van het verzamelen van de gegevens, d.w.z. als gegevens 

voor het onderzoek werden verzameld van 2000 tot 2004, werd de variabele voor verbeterend 

visbestand gebaseerd op de gegevens voor 2002.  Bijlage 6 beschrijft de verklaarde variabelen verzameld 

of berekend van de onderzoeken opgenomen in de meta-analyse.  

Zodra de gegevens waren geëxtraheerd en geverifieerd op een nauwkeurige codering, werd het model 

geschat in Stata. Er waren hoge niveaus van inconsistentie in de eenheden gebruikt tussen onderzoeken 

voor het meten van de variabelen van de visserij en de mangrove. Om het probleem van gelijkstelling 

van begrippen te vermijden, werd de elasticiteit van elke waarneming gebruikt als de afhankelijke 

variabele in dit model. In sommige gevallen werd de elasticiteit gepresenteerd binnen het onderzoek zelf 

en in weer andere gevallen werd ze berekend met behulp van de volgende vergelijking: 
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De compilatie van gerapporteerde en berekende elasticiteiten vertoonde een scheve verdeling-- naar 

rechts. Uitschieters met waarden onder het 5e percentiel of boven het 95ste percentiel waren 

verwijderd. Nadat de eindmodellen waren gekozen, werden de regressievergelijkingen geschat. Deze 

vergelijkingen werden vervolgens gebruikt voor het voltooien van de batenoverdracht voor Guyana en 

Suriname door hun elasticiteitswaarden te voorspellen. 

Een batenoverdrachtmethode werd daarna gebruikt voor het toepassen van de resultaten van de meta-

analyse, uitgedrukt als elasticiteiten, op recente en geprojecteerde toekomstige veranderingen in 

mangrovegebieden in Guyana en Suriname, en daarbij de effecten voorspellend van mangroveverlies op 

de visserij productiviteit in de twee landen. 

Gezien de beschikbaarheid van satellietgegevens over mangrovebedekking, is een schatting gemaakt van 

de effecten van visserij op veranderingen in mangrove in specifieke regio's in de twee landen, in plaats 

van op het totale nationale niveau. Effecten zouden naar verwachting groter zijn op plaatsen waar: (i) de 

relatieve verandering in mangrovebedekking groter is en (ii) de omvang van de visserij-industrie groter is 

ten opzichte van het areaal van mangrovebedekking.  Relevante literatuur in verband met de 

waardebepaling van visserij-ondersteuning is opgenomen in Bijlage 1. 

Meta-analyseresultaten 

Allereerst werd een karige reeks variabelen geïdentificeerd, welke de variantie in de 

elasticiteitsschattingen verklaarde, vervolgens werd een schatting gemaakt van een maximale-

waarschijnlijkheidsmodel met toevallige uitwerkingen met geclusterde robuuste standaardfouten2 om 

vast te stellen welke variabelen significant waren op een redelijk niveau (p<0.2). Er is één regressiemodel 

gebruikt voor de vangst van vinvis en schaal- en schelpdieren (meer bepaald, kreeftachtigen, m.n. kreeft, 

krab, garnalen en steurgarnalen), met toepassing van robuuste standaardfouten, ondanks het feit dat niet 

alle onderzoeken specifiek aangaven welke soorten vinvis of schaal- en schelpdieren waren gevangen 

(Tabel 3). Daarom werden de ruime categorieën “schaal- en schelpdieren” en “vinvis” gebruikt om de 

uitsluiting te vermijden van onderzoeken die geen nadere onderverdeling maakten van de soorten. 

Additionele modellen voor het controleren van de data waarop de gegevens waren verzameld, had geen 

effect op de mate van elasticiteit van het model voor schaal- en schelpdieren noch van het vinvismodel.  

 

2Het is bekend dat geclusterde robuuste standaardfouten neerwaarts vertekend zijn, dus de significantie 
overwaarderen, wanneer het aantal clusters (in dit geval, onderzoeken) klein is. Recentelijk is gebleken dat een 
gangbare techniek om deze vertekening te corrigeren, d.w.z.  “wild” bootstrapped t-statistics, overcorrigeert, en 
dus de significantie onderwaardeert.  In modellen met toevallige uitwerking, kunnen ongecorrigeerde geclusterde 
robuuste standaardfouten nauwkeurigere schattingen geven van significantie dan de gecorrigeerde t-statistieken 
gegenereerd met deze techniek. 



  

26 
 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Regressie-output van maximale waarschijnlijkheidsmodel met gemengde effecten 

Waarnemingen = 41 Clusters = 15 Wald Chi2 = 68,48 Prob > Chi2 = 0,000 

Log pseudolikelihood = -32.969    

    

Variabele Coëfficiënt Robuuste 

standaardfout 

P> |z| 

Abundantie 0,446 0,070 0,000 

Vinvis 0,494 0,309 0,110 

Kreeftachtigen 0,855 0,320 0,008 

Dwarsdoorsnede -0,360 0,169 0,033 

Constante 0,113 0,290 0,699 

 

In het maximale waarschijnlijkheidsmodel met gemengde effecten is er geen traditionele maatstaf voor 

de goodness of fit zoals de r2 beschikbaar. De log-pseudo-likelihood is -32.97, en het Wald chi-kwadraat 

is 68,5 (p<0,0001). Een gewone kleinste-kwadraten regressie (OLS-regressie) met dezelfde variabelen 

maar zonder toevallige uitwerkingen heeft een r2 van 0,22. De variabelen schaaldieren en abundantie 

hebben positieve regressiecoëfficiënten die statistisch significant zijn bij een significantieniveau van 0,01, 

terwijl de variabele vinvis statistisch significant is bij een zwakkere significantie van 0,11. Er zijn geen 

veronderstellingen gemaakt betreffende het verwachte teken in de coëfficiënt schaal- en schelpdieren, 

maar het bekende belang van mangroven voor garnalen verklaart waarschijnlijk waarom schaal- en 

schelpdieren een grotere elasticiteit hebben dan vinvis (Rönnbäck 1999; Chong 2007). Er zijn evenmin 

veronderstellingen gemaakt aangaande het teken van de vinvis-coëfficiënt. Een mogelijke verklaring voor 

de kleinere maar toch positieve vinvis-coëfficiënt is dat garnalen afhankelijker zijn van mangrove dan de 

meeste vinvissoorten, wat resulteert in een kleinere geschatte elasticiteit voor vinvis. Mogelijke 

verklaringen voor deze bevindingen zijn dat het bekend is dat garnalen zich voeden in mangrovegebieden 

en plekken die beschermd worden door de wortels van de mangrove gebruiken als schuilplaats en 

daarom in ruimte en tijd direct verbonden zijn aan het ecosysteem. Anderzijds is vinviskuit afhankelijk 
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van mangroven met een tragere responstijd, en voeden grotere vissen zich op grotere afstand van de 

kust.  

Batenoverdracht 

Bij het uitvoeren van het batenoverdrachtgedeelte van de analyse, werd het vinvismodel gebruikt om de 

elasticiteit voor Suriname te voorspellen, aangezien vinvis het grootste deel van de grootste vangst in dat 

land uitmaakt. Anderzijds, is het vinvismodel gebruikt bij het voorspellen van de elasticiteit voor Guyana, 

omdat in dat land garnalen het grootste deel van de vangst vormen. De afmetingen van de locatie, die 

behoren tot de voorspelde waarden van de gegevens op de plek van onderzoek, zijn gebruikt om de 

uiteindelijke elasticiteit te schatten.  

Een schatting van de schaaldierenelasticiteit is gebruikt in Guyana ter illustratie van veranderingen in de 

schaaldiervangsten als gevolg van veranderingen in de mangrovebedekking. Om de verwachte 

procentuele verandering in visvangst te krijgen, wordt Ɛ vermenigvuldigd met de procentuele 

verandering in mangrove-areaal (%M) in Guyana,  

 

de vinvisvisserij is de voornaamste visserijactiviteit in Suriname dus is de vinvis-elasticiteit gebruikt. Om 

de verwachte procentuele verandering in visvangst te krijgen, wordt Ɛ vermenigvuldigd met de 

procentuele verandering in mangrove-areaal (%M) in Suriname, 

 

Discussie 

Economische voordelen van mangroveherstel voor de visserij 

Bij het schatten van de mogelijke economische voordelen van herstel van mangroven voor de visserij, is 

gebruik gemaakt van de dominante soorten visvangst en bijbehorende marktprijzen. Voor Guyana was 

dit de Atlantische seabob-garnaal en voor Suriname was het de wetweti [Sciaenidae] (Sea Around Us 

Project 2019). Bij het schatten van de voordelen, is de veronderstelling gemaakt dat alle seabob-garnalen 

en alle wetweti’s afhankelijk zijn van mangroven. Hoewel het juist is dat beide soorten afhankelijk zijn 

van mangrove als onderdeel van hun levenscyclus (Ferreira et al. 2016; Willems et al. 2016), zouden de 

volgende schattingen van de baten een opwaartse vertekening kunnen tonen als deze afhankelijkheid 

onvolledig is met betrekking tot mangrove-ecosystemen in het algemeen, of in termen van de fractie van 

de levenscycli van deze soorten doorgebracht in en rondom mangroven. 

Het geschatte verlies in de vangst van schaal- en schelpdieren door verlies van mangrove-areaal in 

Guyana is 1,68 %. Atlantische seabob-garnalen maken het grootste deel van de visvangst uit in het land. 

In 2014 bedroeg de vangst van seabob-garnalen naar schatting 1,8 miljoen kilo (Sea Around Us). Indien 
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het geschatte verlies van mangrove-areaal zich niet had voorgedaan, zou het verwachte resultaat een 

toename in de aanvoer van seabob-garnalen van 30,420 k (1,58 % van 1,8 miljoen kilo) zijn geweest. 

Tegen de internationale marktprijs van $18 kg-1 (Federal Reserve Bank 2019), zou de Guyanese visserij 

$544,320 hebben verdiend, als al het overige gelijk was gebleven. De verwachte geldelijke opbrengst kan 

worden gedeeld door verandering in mangrove-areaal om de waarde per hectare van mangrove voor de 

schaal- en schelpdierenvisserij te bepalen: 

 

Het geschatte verlies in de vinvisvangst in Suriname door verlies van mangrove-areaal is 0,38 %. 

Wetweti’s [Sciaenidae] zijn de belangrijkste vissoort gevangen in Suriname, met een totaal van 2,7 

miljoen k in 2014. De marktprijs voor relevante vissoorten destijds bedroeg $3 kg-1 (Tridge 2019). Had 

het verwachte verlies in mangrove-areaal van 0,76 % zich niet voorgedaan, dan had de visserijsector 

10,260 k Wetweti [Sciaenidae] gevangen, wat een verwachte monetaire verdienste van $ 30.780 zou 

hebben opgeleverd. Om de waarde van een hectare mangrove voor de Surinaamse wetwetivisserij te 

bepalen, werd de verwachte geldelijke opbrengst gedeeld door de verandering in mangrove-areaal:  

 

Vergelijking met eerdere onderzoeken naar het verband tussen mangrove en visserij 

 De geschatte elasticiteit voor vinvis was 0,855, wat goed is in vergelijking met de resultaten van in de 

meta-analyse opgenomen onderzoeken naar schaal- en schelpdieren. De gemiddelde gerapporteerde 

elasticiteit voor onderzoeken naar schaal- en schelpdieren was 1,35 met een standaardafwijking van 1,48 

en de mediaan was 0,886. De geschatte elasticiteit voor vinvis is 0,494. Het gemiddelde van de 

gerapporteerde elasticiteit voor vinvis uit in de meta-analyse opgenomen onderzoeken was 0,916 met 

een standaardafwijking van 0,744 en mediaan van 0,716. De overeenkomst tussen de gerapporteerde 

medianen en de resultaten van onze batenoverdracht versterkt het vertrouwen in de nauwkeurigheid 

van de geschatte waarde. 

Beperkingen  

Een van de meest significante beperkingen van deze analyse zijn de grote verschillen in mangrove-areaal en 

schattingen van veranderingen in mangrove-areaal in Guyana en Suriname in verschillende onderzoeken. Het 

beschikken over een nauwkeurig cijfer voor de procentuele verandering in mangrove is cruciaal voor het 

kunnen inschatten van het effect van verandering in mangrove op de lokale visserij. Deze analyse werd 

ook beperkt door het relatief kleine aantal beschikbare onderzoeken die uitsluitend gericht waren op de 

verbanden tussen mangrove en visserij, in tegenstelling tot een diversiteit aan mangrove-

ecosysteemdiensten. Dit zou gedeeltelijk toegeschreven kunnen worden aan publicatiebias, wat het 
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resultaat is van vakbladen die prioriteit verlenen aan studies met resultaten die statistisch van grote 

significantie zijn. Het is mogelijk dat bepaalde onderzoeken gedaan naar verbanden tussen mangrove en 

visserij die geen statistisch significante relatie hebben gevonden tussen de variabelen, niet gepubliceerd 

zijn en daardoor dus moeilijk te identificeren zijn. Dit impliceert ook dat onze elasticiteitschattingen een 

opwaartse vertekening kunnen vertonen door de uitsluiting van deze insignificante schattingen. 

Een andere beperking is de inconsistentie in de methoden gebruikt tussen de studies opgenomen in de 

meta-analyse. Omdat er zo een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden en meeteenheden is, is dit 

onderzoek beperkt in de wijze waarop het de resultaten van de waarnemingen onderling kan vergelijken. 

Een additionele inconsistentie tussen de onderzoeken is het niveau waarop de auteurs de vissoorten 

hebben gerapporteerd. Sommige onderzoeken noemen de specifieke garnalensoorten, waardoor het erg 

gemakkelijk is om de gegevens precies te coderen, maar andere maken slechts melding van “schaal- en 

schelpdieren”. In deze gevallen kan schaal- en schelpdieren een verscheidenheid aan soorten schaal- en 

schelpdieren inhouden maar het kan ook net één garnalensoort betekenen; hoe dan ook zou dit 

gecodeerd worden als schaal- en schelpdieren: niet specifiek. Deze coderingsbeperkingen zijn een 

andere reden waarom modellen van vinvis en van schaal- en schelpdieren geprefereerd worden boven 

meer specifieke visbeschrijvingen.  

Een laatste beperking is de vermeden-variabele-bias. Enkele van de onderzoeken hadden in de meta-

analyse controles opgenomen op effecten met betrekking tot seizoensgebondenheid en temperatuur. 

Hoewel deze variabelen volgens bepaalde onderzoeken statistisch significant bleken, werden deze 

variabelen door te weinig onderzoeken gerapporteerd om te worden opgenomen in de uiteindelijke 

modellen van het onderhavig onderzoek. Seizoensgebondenheid zou een belangrijke rol kunnen spelen 

in gerapporteerde visvangst, daar alle vissoorten broedseizoenen hebben die bepalen hoeveel vis 

beschikbaar is voor de vangst op een bepaald moment (Ahmed 2017). Gezien het veranderende klimaat, 

zouden stijgende oceaantemperaturen een rol kunnen spelen in de productiviteit van de vis. Bepaalde 

bronnen schatten een waargenomen daling in mariene productiviteit van maximaal 30% over de 

afgelopen paar decennia vanwege stijgende oceaantemperaturen (Cheung et al. 2009; Union of 

Concerned Scientists (UCS) 2011; Cheung et al. 2013; Watson et al. 2013). Het meenemen van deze 

effecten van seizoensgebondenheid en temperatuur zou een meer holistisch beeld opleveren van de 

milieudynamiek van mangrove-ecosystemen.  Een bijkomende variabele die kan bijdragen aan de 

nauwkeurigheid van deze meta-analyse is een controle voor aangrenzende ecosystemen zoals 

zeegrasbedden en koraalriffen. Zeegrasbedden en koraalriffen worden doorgaans gevonden waar er 

mangroven zijn en vervullen vergelijkbare functies als fourageergebied, kinderkamer en wijkplaats.  

(2015; Nordlund et al. 2018). Het is mogelijk dat de waargenomen effecten van mangrove-areaal op de 

visvangst deels een combinatie zijn van mangrove-areaal en de aanwezigheid van zeegras of koraalriffen. 

Het onderzoek probeerde aanvankelijk te controleren op deze aangrenzende ecosystemen, maar weinig 
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onderzoeken in de steekproef voor de meta-analyse rapporteerde informatie over de aanwezigheid van 

zeegras en koraal, dus werd het uiteindelijk achterwege gelaten.  

De spreiding van ecosysteemdiensten van NBS-mangrove 

Om de spreiding van de in Figuur 6 geïdentificeerde ecosysteemdiensten van de mangrove op het NBS 

te kunnen begrijpen, en meer bepaald wie de belangrijkste belanghebbenden en begunstigden die 

vertrouwen op mangrove zijn, wat hun stimulansen zijn en welke baten zij ontlenen uit hun interactie 

met mangroven, zijn stakeholders en begunstigden in kaart gebracht. Het in kaart brengen van 

stakeholders is een proces van samenwerking waarbij een overzicht wordt gemaakt van relevante 

groepen gedeeltelijk op basis van initiatieven in het verleden of heden. Er wordt uitgegaan van lokale en 

in het land aanwezige kennis, alsmede netwerken, en gezocht wordt naar diversiteit onder de 

geïdentificeerde groepen. Fasen van het in kaart brengen zijn onder andere identificatie, analyse, 

inventarisatie, prioritering van stakeholders en bijwerken van de oorspronkelijke lijst indien nodig. Het 

proces beoogt de belangen en stimulansen te begrijpen, alsmede relaties met doelstellingen en andere 

stakeholders te bepalen, en prioriteert stakeholders voor elke ecosysteemdienst van belang. In dit geval, 

was het proces gericht op het begrijpen van de menselijke component van de mangrove SES en het 

vullen van een hiaat in het begrip van de begunstigden van de ecosysteemdiensten. (Cete  et  al. 2018).  

Initiële resultaten uit de literatuur wezen uit dat lokale begunstigden omvatten zij die werkzaam zijn in 

de visserij, de landbouw, in de houtsector, of zich bezighouden met de productie van houtskool, leder, 

honing, of actief zijn in de toerismesector (Allan et al. 2002; Cete et al. 2018). De lijsten van 

begunstigden uit de lokale gemeenschap en regionale en nationale stakeholders werden samengesteld op 

basis van input van deskundigen in Guyana en Suriname, en de desbetreffende wetenschappelijke en 

grijze literatuur. De lijsten werden verder ontwikkeld op basis van veldbezoeken in het land, discussies 

met desbetreffende overheidsinstanties, bijvoorbeeld het National Agricultural Research and Extension 

Institute (NAREI) in Guyana.  

Methodologie voor de verzameling van primaire gegevens over begunstigden in de lokale 

gemeenschap  

Het doel van de focusgroepen en interviews was om in de context van het NBS begrip te krijgen van (1) 

de waargenomen baten door mangroven geboden aan verscheidene stakeholders en begunstigden, (2) 

de waargenomen waarde van deze ecosysteemdiensten, en (3) de waargenomen bedreigingen waarmee 

deze ecosystemen geconfronteerd worden. De gebruikte opzet van de vragenlijst was gebaseerd op 

Schaeffer and Presser 2003; Park 2006; Gill et al. 2008; Turner 2010. De korte discussies of interviews 

met de focusgroep begonnen en werden gefaciliteerd middels neutrale, open en duidelijk verwoorde 

vragen. In Guyana werden de discussie en interviews met de focusgroepen gehouden in het Engels, en in 
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Suriname, in het Nederlands. De participanten hebben geen vergoeding ontvangen voor hun 

betrokkenheid of hun tijd, bij het onderzoeksproject, maar hebben wel hun reiskosten naar de 

ontmoetingsplaats en daaraan gerelateerde kosten vergoed gekregen. 

Met het oog op het garanderen van volledige vertegenwoordiging van alle regio's langs de kust, t.w. 1 tot 

6, werden in Guyana drie aparte sessies gehouden in Regio 1 & 2, Regio 3 & 4 en Regio 5 & 6. Vanwege 

de logistiek betrokken voor de toegang tot Gebied 1, werd een gezamenlijke sessie voor de Regio's 1 & 

2 gehouden in Regio 2. Stakeholders in Regio 1 waren onder andere inheemse gemeenschappen die een 

samenwerking wensten met het Ministry of Amerindian People’s Affairs in Guyana. Groepen lokale 

stakeholders werden uitgenodigd door te werken met vrijwilligers in de lokale gemeenschap en de 

Neighborhood Democratic Councils in de regio's. 

Veldbezoeken zijn georganiseerd door CI-Guyana in samenwerking met NAREI en CI-Suriname, voor de 

weken van 8 april en 22-29 april in Guyana en Suriname, respectievelijk. Tijdens de veldbezoeken in 

Guyana, werden gesprekken gevoerd met zowel lokale vissers als gemeenschappen in alle zes regio's 

langs de kust. In het bijzonder werden drie vergaderingen georganiseerd om de kennis en percepties van 

de begunstigden in de lokale gemeenschap omtrent de mangrove-ecosysteemdiensten vast te leggen. Een 

vergadering voor lokale gemeenschappen in Regio's 1 en 2 werd gehouden in Anna Regina, Guyana, voor 

het verzamelen van primaire gegevens gebaseerd op de focusgroep. Twee additionele vergaderingen 

werden gehouden in Fort Wellington en in Cove and Johan, Guyana, met hetzelfde doel, voor regio's 5 

en 6, en 3 en 4, respectievelijk.  

In Suriname zijn met behulp van dezelfde benadering veldgegevens verzameld door CI-Suriname, in 

samenwerking met 2e , 3e en 4e jaarsstudenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, 

gevestigd in Paramaribo. De verzameling van gegevens in deze regio's vond plaats na een 

trainingworkshop over het verzamelen van gegevens middels interviews en van focusgroepen, in de 

weken van 29 april en 6 mei. Het team hield focusgroepbijeenkomsten in Nickerie, Coronie, 

Commewijne en Weg naar Zee, om een breed scala van begunstigden uit lokale gemeenschappen te 

betrekken.    

Het verzamelen van gegevens onder de focusgroepen bracht de leden van lokale kustgemeenschappen 

bijeen voor het interactief discussiëren over baten ontleend aan de mangroven. De interacties werden 

doorgaans op gang gebracht, geleid en voorgezeten door een getrainde moderator of interviewer. Naast 

focusgroepen werd gebruik gemaakt van diverse diepgaande, semi-gestructureerde interviews om 

rechtstreeks van gedachten te wisselen met gemeenschapsleden. Het voornaamste voordeel van 

focusgroepen is dat ze, in vergelijking met interviews, efficiënter zijn in het verkrijgen van gedetailleerde 

informatie over de gevoelens, percepties en opinies van de persoon en van de groep; uitgebreide 

informatie kunnen opleveren; en tijd- en geldbesparend zijn. De vragenlijst gebruikt voor het 
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structureren van interviews of focusgroepdiscussies, elk beperkt tot een uur, is opgenomen in Bijlage 5 

hieronder. 

Voorlopige lijst van regionale en nationale stakeholders en begunstigden in de lokale 

gemeenschap 

In Suriname zijn de volgende stakeholders op nationaal en regionaal niveau ingeschakeld voor de 

discussies met deskundigen in het land, en vervolgens kruiselings gevalideerd door vergelijking met een 

lijst van stakeholders geïdentificeerd in een recent rapport inzake “Stakeholder Analysis for Suriname: 

Promoting Integrated Ocean and Participatory Governance in Guyana and Suriname”. De lijst van 

stakeholders is als volgt: 

• Ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij  

• Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer 

• Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 

• Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname 

• Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht 

• Green Heritage Fund Suriname 

• Vissers van het Commewijne en Paramaribo Visserscollectief 

• Anton de Kom Universiteit van Suriname 

• WWF – Guianas 

• SUNFO (Suriname National Fishersfolks Organization) 

 

In Guyana werden de volgende stakeholders op nationaal en regionaal niveau betrokken:  

• Central Planning and Housing Authority (CHPA) 

• Environmental Protection Agency Guyana (EPA) 

• Guyana Forestry Commission (GFC) 

• Guyana Ministry of Public Works (MPW) 

• National Agricultural Research & Extension Institute (NAREI) 

• Guyana Sugar Corporation (GuySuCo) 

 

Naast de stakeholders op nationaal niveau, zijn als begunstigden van mangrove-ecosysteemdiensten in de 

lokale gemeenschap geïdentificeerd, onder anderen, vissers, personen actief in de toerismesector, 

suiker- of rijstindustrie of, meer algemeen, in de landbouw, imkers, ondernemers in het ecotoerisme in 

het kustgebied, inheemse gemeenschappen, vrouwen, en gemeenschappen die wonen langs de kust. De 

lokale gemeenschappen in Suriname komen overeen met die geïdentificeerd voor Guyana, met 

uitzondering van inheemse gemeenschappen, en omvatten tevens de gemeenschappen gelegen te Weg 

naar Zee, in Coronie, Nickerie en Commewijne. 
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Begunstigden van de NBS-mangrove-ecosysteemdiensten, in de lokale gemeenschap 

Guyana 

Op basis van de voorlopige lijst van begunstigden in de lokale gemeenschap in Guyana, werden 

gesprekken gevoerd met lokale vissers tijdens de veldbezoeken. Er werd contact opgenomen met 

vissers in La Grange, Zeeburg, Ogle, Hope Beach, Goed Fortuin, en de Georgetown Fish Market. De 

meeste vissers vangen dezelfde soort vinvis, met inbegrip van zeewolf, zeeforel, bangamary, makreel, 

wetweti [Sciaenidae], gilbaka, curra, hardhead, snoek, basha, paku, en ook seabob-garnalen, garnalen en 

sherriga krab. Het grootste deel van de vangst verkopen zij aan groothandelaars of tussenpersonen, of 

aan vrouwen die de vis schoonmaken en verder verkopen en winst kunnen maken. Diverse 

ondersteunende werkers helpen mee in de visserij-industrie, waaronder werkers die netten herstellen 

en boten repareren.  

Het vangstvolume en de soorten die zijn gevangen zijn erg belangrijk voor allen die werken in of 

betrokken zijn bij de visserijsector omdat de vangst direct gekoppeld is aan de betaling. Daar de meeste 

trips zelf-gefinancierd worden, hangt het bestaan van vissers alsook van de andere werkers heel sterk af 

van de vangst van vis en garnalen. De visserij werd over het algemeen beschreven als een lucratieve 

bezigheid waarvan “een mens rijk kan worden”. Zelfs met dergelijke veelbelovende resultaten, trekt het 

harde werk geen jonge mannen aan. De vissers die reeds geruime tijd in de industrie actief zijn, ontlenen 

hun totale inkomen aan de visserij. In sommige gebieden (bijv. La Grange) waren enkele vissers geen 

voltijds vissers, maar maakten ze hun geld in de bouw, met metselwerk of andere arbeid. De vissers 

zeiden dat vrouwen die betrokken zijn bij het schoonmaken, verwerken en doorverkopen van vis, 

doorgaans voltijdwerkers zijn. 

Vanuit het perspectief van de sociale en culturele waarde 

van het ecosysteem, wordt het jaarlijks modderkrabseizoen 

(juli-augustus) beschreven als een tijd voor het bouwen en 

onderhouden van de intergenerationele banden binnen de 

familie. De krabbenvangst werd genoemd als een 

gemeenschappelijke activiteit zowel onder de vissers als 

binnen de inheemse gemeenschappen in Regio 1, zoals 

hieronder beschreven. Volgens een van de vissers, houden 

vissers doorgaans een deel van de vangst, ongeveer 5-10% 

van het totaal, voor eigen consumptie en voor hun familie. 

De response gekregen van vissers is onvoldoende om een 

“Van vissen kun je rijk worden” 

Een visser op de vismarkt in 

Georgetown vertelde het verhaal van 

een visser die is begonnen op een 

klein bootje en zich door de jaren 

heen heeft opgewerkt tot grotere 

boten. 

Vele jaren later is hij de eigenaar van 

drie grote boten en maakt nog steeds 

winst met vissen. 

Een visser in Georgetown, Guyana  

7 april 2019 
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schatting te maken van het percentage van mangrove afhankelijke visvangst als een fractie van het 

levensonderhoud van lokale huishoudens, maar uit interviews blijkt dat dit een belangrijke voedselbron 

is voor vissers en hun familieleden. 

Ten aanzien van het toekomstig potentieel van de sector, werd door visserij aangedreven ecotoerisme 

door de vissers beschreven als een mogelijk succesvolle inspanning, met het vissen op grote trapoen en 

andere sportvisserij verder weg van de kust, in “blauw water”. Maar, tot vandaag heeft geen van de 

vissers gehoord van ecotour-operators die er werk van maken binnenlandse of buitenlandse toeristen 

mee te nemen op een vistocht. Een van de stakeholders, de exploitant van de Mangrove Tour uit Cove 

en John, beschreef de culinaire en culturele componenten van de tour, maar vissen maakt vooralsnog 

geen deel uit van de activiteiten waaraan de bezoekers kunnen meedoen. Aquacultuur komt ook alleen 

voor in Regio 6 en kan potentieel grote volumes opleveren aan vis en garnalen, zoals cockabelly of 

tijgergarnalen, maar de impact op de mangroven moet worden gematigd. 

De meeste vissers beschreven een recente verslechtering van de waterkwaliteit en de vangst per 

eenheid visserij-inspanning, wat wil zeggen dat ze gewoonlijk hun boten verder moeten varen dan ze 

gewend waren, wat dus duurder is. De vangst van seabob en andere garnalen scheen niet beïnvloed te 

zijn, uitgaande van de discussies met vissers te Zeeburg en Ogle. Volgens sommige vissers hielden deze 

veranderingen slechts in geringe mate verband met de veranderingen in de mangrove-ecosystemen. 

Anderen beschreven dit verband als direct en sterk, en beseften het cruciale belang van mangroven voor 

de visserij en hun kustgemeenschappen. Kustbescherming door beperken van golfhoogte en bestrijding 

van kusterosie werden specifiek genoemd als belangrijke diensten die mangroven deze vissersgroepen 

bieden. 

Sommige vissers met jarenlange ervaring in Anna Regina en Hope Beach zien mangroven als een 

uitdaging die overwonnen moet worden. Meer bepaald, zij hebben een toename opgemerkt van de 

hoeveelheid aangevoerd sediment met de uitbreiding van sommige mangrovegebieden, waardoor het 

moeilijker wordt om vis en garnalen dichtbij de kust te vangen, zoals ze dat wel konden in het verleden. 

Ook moeten zij verder uitvaren met hun boten; sommige vissers schatten dat ze bijna een mijl moesten 

uitvaren, in vergelijking met een kwart mijl of minder, enkele 

jaren geleden. 

Begunstigden in de lokale gemeenschap geïdentificeerd in 

Regio's 1 en 2 waren onder anderen inheemsen, vrouwen, 

gezinnen betrokken bij de seizoensgebonden krabbenvangst, 

vissers en ondersteunende werkers, gemeenschappen 

blootgesteld aan de zee, boeren en de bevolking in het 

“Kerst in juli”  

Inheemse gemeenschappen 

beschouwen het krabseizoen in juli-

augustus als een van de hoogtepunten 

in het jaar. Gezinnen, kinderen en 

overgrootouders, kijken allemaal even 

zeer uit naar dit jaarlijks terugkerend 

evenement van gemeenschapsgeest, 

cultuur, lekker eten en feesten. 

Een inheems persoon in Anna Regina, 

Guyana,  8 april 2019 
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algemeen die andere milieubaten, zoals schoner water en schonere lucht, ontleenden aan de mangrove-

ecosystemen.  Inheemse gemeenschappen hebben medicinale toepassingen voor mangrove, gebruiken de 

tannine gehaald uit het hout om leer en andere producten te kleuren, eten mangrovehoning en halen 

culturele en sociale baten uit de mangrove. Net zoals de vissers, beschrijven de inheemse 

gemeenschappen het modderkrabseizoen als een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. 

Mangrove-ecosysteemdiensten worden alom erkend onder de lokale gemeenschappen in Regio's 1 en 2, 

met inbegrip van overvloed aan vis, koolstofvastlegging, voortbestaan van soorten (bijv. vogels), 

kustbescherming, hout en bosbijproducten, waterkwaliteit, alsook cultuur, erfgoed en sociale waarden. 

Lokale gemeenschappen zien de bedreigingen voor mangroven duidelijk gelegen in erosie van de kust, 

houtkap, de zeespiegelstijging, stormvloed, olie-exploratie en vervuiling. Met mangrovebos van de 

grootste omvang in deze twee regio's, komen de lokale gemeenschappen vaak in aanraking met 

mangroven en lijken ze enthousiast om in de toekomst deel uit te maken van de inspanningen gericht op 

duurzaamheid, monitoring en de gezondheid van het bos. Enkele van de kwesties die naar voren 

gebracht zijn door lokale gemeenschappen, moeten worden opgelost. Het gaat in deze om insecten en 

met Afrikaanse bijen vermengde bijen in de mangroven, bootongelukken en verlies van levens door 

aanvaring met mangrovetakken in smalle plaatsen in de rivier waar kappen niet is toegestaan. 

Begunstigden in lokale gemeenschappen met wie contact is gemaakt in Regio's 3, 4, 5 en 6 zijn onder 

anderen vissers en ondersteunende werkers, zoals herstellers van netten, vrouwen, kustbewoners in het 

algemeen, krabbenvangers, imkers, touroperators en landbouwers. Zoals benadrukt door lokale 

gemeenschappen in Regio's 5 en 6, gebeurt het nog steeds dat mangroven worden gekapt voor 

privégebruik in de aquacultuur merendeels, wat zorgt voor spanning onder de mensen die dichtbij de 

kust leven. Door het omhakken van mangroven beletten particuliere entiteiten, anderen in de lokale 

gemeenschap effectief om verder baat te halen uit de mangrovediensten en vormen ze deze algemene 

baat om tot een privévoordeel. Uniek voor deze gebieden zijn sommige specifieke bedreigingen voor de 

mangrove, zoals afsterving ten gevolge van zaagsel afkomstig van zagerijen langs de kust, een kwestie die 

nog niet is opgelost.   

Landbouw komt veel voor in deze regio's en dus zijn de mangrove-ecosysteemdiensten nauw verbonden 

met het landbouwbedrijf. Palen voor de tuin, staken, omheiningen, of varkensstallen worden vaak 

gemaakt van mangrovehout en het vee wordt vaak geweid nabij mangroven. Verder zijn landbouwers die 

commerciële gewassen telen en kokosplantages vaak gelegen nabij de kust, waardoor de 

kustbeschermende ecosysteemdienst van mangroven zelfs nog belangrijker wordt.  

Bijenteelt werd beschreven als een potentieel lucratieve bezigheid en als een die alternatieve middelen 

van bestaan kan bieden aan lokale gemeenschappen. Het is bekend dat de honing van mangrove 

medicinale  stoffen bevat en deze honing kan zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt 
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worden gebracht. De mangrove-ecotouroperator in Cove and John is erin geslaagd bezoekers het 

culinaire aspect van mangrove-ecosystemen te presenteren door honing-proeven en andere 

voedselgerelateerde ervaringen tot onderdeel van zijn populaire tours te maken. Deze 

interviewgegevens tonen aan dat er potentieel aanwezig kan zijn voor het aanbieden van mangrove-

ecotours. Andere plaatsen waar mangrove-ecotoerisme met succes op grotere schaal wordt 

aangeboden, kunnen dienen als model voor Guyana. Enkele voorbeelden van operaties in Vietnam3, 

Indonesië4 en Bangladesh5. 

Ecotoerisme en touroperators kunnen in principe meer ecosysteemdiensten halen uit mangroven, maar 

dit potentieel is nog niet diepgaand onderzocht in dit gebied of elders in Guyana. Veel Guyanezen en 

anderen maken graag natuurwandelingen nabij mangroven, gewoon om hun esthetisch voorkomen. 

Sommige grote stranden trekken plaatselijke en soms buitenlandse toeristen naar de kustgebieden en 

birdwatching (spotten van vogels) wordt ook algemeen erkend als een met het ecotoerisme in de 

kuststreek verband houdende activiteit. Personen uit de lokale gemeenschap beschreven de reacties van 

enkele bezoekers die naar het kustgebied zijn gekomen om er vogels te spotten. Deze toeristen stonden 

versteld van de schoonheid/pracht van de vogels: rode ibis, reigers, onder andere.  

Op grond van de gegevens verzameld tijdens interviews en in de focusgroepen in Guyana, hebben wij 

een model voor ecosysteemdiensten ontwikkeld, dat de begunstigden in de lokale gemeenschap koppelt 

aan de ecosysteemdiensten waaraan zij baten ontlenen. Na de koppelingen via Ground Truth getoetst te 

hebben en via het netwerk van regionale en nationale stakeholders in Guyana gevalideerd te hebben, 

legden wij de laatste hand aan het model en het resultaat was de kaart die hieronder is opgenomen 

(Figuur 7). 

 

3 http://wwf.panda.org/?291130/World-Wetlands-Day-Mangrove-Ecotourism-Protects-Vulnerable-Vietnam-Delta 
4 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/953/1/012174/pdf 
5 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2000.9686983 
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Figuur 7: Model van mangrove-ecosysteemdiensten met begunstigden in de lokale gemeenschap, in 

Guyana 

 

Bron: (Ommer et al. 2011; Liquete et al. 2013; Patil et al. 2016; Mason et al. 2017) en primaire gegevens 

verzameld tijdens veldbezoeken in Guyana 
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Suriname 

Op het nationaal niveau vertoont mangrove-ecotoerisme potentieel, maar dit is nog niet onderzocht. In 

Coronie staat een Mangrove Educatie Centrum, waar wandelingen o.l.v. een gids worden aangeboden. 

Met betrekking tot andere toekomstige mogelijkheden die verband houden met mangrove, wordt er op 

nationaal niveau steeds meer gedaan aan bijenteelt en op lokaal en bestaansniveau is de bijenteelt reeds 

wijdverspreid. Ook probeert de lokale gemeenschap haar betrokkenheid bij de “restauratie-economie”, 

als langs Weg naar Zee, voort te zetten en zelfs te vergroten in de toekomst. 

Wat bedreigingen betreft, rapporteerden de focusgroepen dat er weinig aan landbouw wordt gedaan in 

de nabijheid van mangrove, maar dat het omkappen voor landbouwdoeleinden zich wel voordoet. 

Evenzo heeft het weiden minimale effecten gehad nabij mangrove, omdat de veeteelt hoofdzakelijk 

wordt uitgeoefend ten zuiden van de belangrijkste kustweg. Sommige stakeholders op regionaal en 

nationaal niveau stelden dat veranderingen in saliniteit niet van belang zijn geweest voor de aan de kust 

gelegen landbouw- en productiebedrijven, hoewel dit deels zou kunnen worden toegeschreven aan de 

erosiebestrijdende ecosysteemdienst van de mangroven die waarschijnlijk de kans op zoutindringing of 

inundatie beperkt. Mogelijke bedreigingen voor mangroven genoemd door de focusgroepen zijn het 

ontbreken van een beleid voor het verbieden of beperken van het kappen van mangrove, alsook 

beperkte gegevens en kennis over de feitelijke waarden die 

zij de lokale gemeenschappen bieden. 

Begunstigden in lokale gemeenschappen van Weg naar Zee 

zijn onder anderen vissers en zij die betrokken zijn bij de 

krabbenvangst, boeren (d.w.z. kippenkwekers), jagers en de 

lokale gemeenschap die haar identiteit, culturele en 

esthetische voordelen of milieubaten zoals schone lucht en 

schoon water, aan de mangrove ontlenen. Personen 

betrokken bij, of participerend in, toerisme waren ook 

geïdentificeerd als een groep lokale begunstigden daar deze 

groepen vaak doen aan vogelspotten, jagen of andere 

vrijetijdsactiviteiten in of nabij mangroven. Deze lokale 

gemeenschappen ervaren minder overstromingen en 

kusterosie vanwege de recente inspanningen tot herstel van mangrovebossen die zijn gedaan in het 

gebied. Wat visserij betreft, werd door de lokale gemeenschappen van Weg naar Zee een duidelijke 

beschrijving gegeven van het verband tussen mangroven en visvangst. Zoals zij het beschrijven, 

fourageren garnalen en vissen tussen de wortels en keren vervolgens terug naar de diepe zee waar ze 

worden opgegeten door grotere vissen. Dus, vanuit hun perspectief oefenen de mangroven direct 

invloed uit op kleine vissen en garnalen en indirect hebben ze invloed op grotere vissen.  

“Mangrove is een prioriteit” 

Mangrove breekt de golven. Soms 

[komen] de golven helemaal tot hier 

waar we [staan]. 

Mangrovebossen bieden meer: 

bossen, krabben, vogels, vissen. [...] 

Ook filteren ze zout water en 

produceren dan zoet water. Garnalen 

komen ook hier eten. 

Lid van de lokale gemeenschap van Weg 

naar Zee, Suriname 

April 2019 
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Voordat het herstel begon, was de mangrovebedekking aan het afnemen en bijgevolg was de schade aan 

percelen groter en werd de visvangst steeds kleiner. Ook, naarmate de mangrove aan het afnemen was, 

kregen veel landbouwers te maken van vernietigende overstromingen en velen moesten hun 

oorspronkelijke werk en traditionele bestaansmiddelen helemaal laten varen. Met betrekking tot de 

inspanningen tot herstel, gaven de lokale gemeenschappen langs Weg naar Zee de wens te kennen dat 

dit werk zou worden voortgezet en dat ze hoopvol waren dat verschillende organisaties deze 

inspanningen verder zouden ondersteunen.  

In de regio Commewijne werden jagers, vissers en ondersteunende werkers, en werkers in de 

bouwindustrie geïdentificeerd als begunstigden, naast de leden uit de lokale gemeenschap die 

milieuvoordelen halen uit mangroven, inclusief zuurstof, kustbescherming, of verkoelende effecten die 

het wonen langs de kust tot een groter genot maken. Deze groep begunstigden, in haar geheel, is zich 

bewust van de ecosysteemdiensten van mangroven, zoals voedselvoorziening, visserijondersteuning, 

beperking van erosie van de kust, waterkwaliteit, recreatie, habitat voor biodiversiteit, culturele en 

sociale functies.   

In de regio Coronie werden imkers, touroperators, 

landbouwers, houtskoolproducenten, werknemers in de 

bouw, vissers en werknemers voor het verwerken en roken 

van vis, landbouwers en recreanten, zoals vogelaars, 

geïdentificeerd. Ook werd vermeld dat mangroven de 

gemeenschappen langs de kust bescherming bieden tegen 

harde winden en dat de houtskool gemaakt van het hout 

gebruikt kan worden voor het koken of roken van vis. 

Daarnaast werd de toepassing van mangrove genoemd in 

verband met de bouwsector waar het meerdere functies 

vervult.  

Mangrove wordt ook geacht een sleutelrol te spelen, alsmede de gemeenschap te begunstigen, bij het 

beheer van de kustwateren, waaronder begrepen de bescherming van kustpercelen, beheer van zout en 

zoetwater, en kwesties verband houdende met de zeespiegelstijging. Voordelen ten aanzien van de 

waterkwaliteit werden expliciet genoemd als een van de belangrijkste baten geboden door mangroven; 

andere waren culturele en sociale waarden, habitat voor mariene biodiversiteit en habitat voor vogels. 

Ter illustratie van de nauwe samenhang tussen lokale gemeenschappen en mangroven, beschreef een 

lokale begunstigde de mangroven als van belang “voor al het leven in Coronie”. Als een collectieve 

reactie op deze afhankelijkheid, gaven leden van de lokale gemeenschap uiting aan het verlangen het 

“Bouw” 

[...] De vissers kappen ze meestal en 

ook mensen die een huis bouwen. Ze 

gebruiken de jonge als versterking in 

de bouw.  

Dus wanneer je het kapt, kap je niet 

zomaar een stukje. [...] Je kan selectief 

kappen. 

Lid van de lokale gemeenschap in 

Coronie, Suriname 

April 2019 
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beheer van de mangrovebossen in het gebied voort te zetten in hun eigen belang alsook in het belang 

van anderen.  

In Nickerie werden alle kustbewoners die kustbeschermende baten ontlenen, benaderd, behalve het 

vissersvolk en de werkers in ondersteunende baantjes, marktverkopers en producenten van houtskool. 

Vissers vangen meerdere soorten, waaronder  koepila, lompoe, tilapia en grangmorgu, om er enkele te 

noemen, die vaak worden gedroogd met gebruikmaking van houtskool gemaakt van mangrove. Verder 

maken ze gebruik van de bomen voor 'jagi jagi” ter ondersteuning van de netten, terwijl weer anderen 

de langere takken gebruiken voor “djoek”, een andere vorm van steun, maar nu moeten ze een boete 

betalen als ze een boom omhakken. 

Het nut van mangrove voor kustbescherming, recreatie, waterkwaliteit en sociale en culturele waarden 

wordt alom erkend door de begunstigden in de lokale gemeenschappen. Een lid van een lokale 

gemeenschap beschreef het belang van mangroven voor de visserij, ook voor de vangst van krabben, 

garnalen en vinvis, alsook voor het beperken van de erosie van de kust. Grotere gemeenschappen zijn 

van mening dat ze baat hebben bij de dienst die de mangrove bewijst als stabilisatie van de kustlijn, door 

het stabiliseren van modderbanken die drijven langs de kustlijn. Ook geloven ze dat mangrovebomen 

beter zijn dan kunstmatige “dammen” en dat “het goed is dat er een dijk is én mangrove”. De wortels 

van mangrovebomen staan bekend als “waterzuiverend, zodat het water niet al te zout wordt of te zoet 

in de regentijd. Een soort van natuurlijk filtersysteem.” 

Op grond van de gegevens verzameld tijdens interviews en in de focusgroepen in Suriname, hebben wij 

een model voor ecosysteemdiensten ontwikkeld, dat de begunstigden in de lokale gemeenschap koppelt 

aan de ecosysteemdiensten waaraan zij baten ontlenen. Na de koppelingen via Ground Truth getoetst te 

hebben en via het netwerk van regionale en nationale stakeholders in Suriname gevalideerd te hebben, 

legden wij de laatste hand aan het model en het resultaat was de kaart die hieronder is opgenomen 

(Figuur 8). 



  

41 
 

Figuur 8: Model van mangrove-ecosysteemdiensten met begunstigden in de lokale gemeenschap, in 

Suriname 

 

Bron: (Ommer et al. 2011; Liquete et al. 2013; Patil et al. 2016; Mason et al. 2017) en primaire gegevens 

verzameld tijdens veldbezoeken in Suriname 
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Vanuit het perspectief van de begunstigden in de lokale gemeenschappen in Guyana en Suriname, zijn de 

ecosysteemdiensten waaraan zij baten ontlenen, samengevat in de onderstaande tabel en gerangschikt 

naar belangrijkheid, op grond van de interviews en focusgroepen (Tabel 4). Inheemse volkeren, vissers 

en ondersteunende werkers, personen die nabij de kust wonen en vrouwen die participeren in de 

visserijtoeleveringsketen, zijn sterk afhankelijk van de ecosysteemdiensten geboden door mangrove, wat 

inhoudt dat indien de stromen van ecosysteemdiensten veranderen onder invloed van veranderingen in 

de gezondheid van het mangrove-ecosysteem, deze groepen bijzonder kwetsbaar zijn. 

 

Tabel 4: Belang van stromen van ecosysteemdiensten naar begunstigde groepen in de lokale 

gemeenschap 

Groep in de lokale 

gemeenschap 

Ecosysteemdiensten Belang 

Vissers en ondersteuning Overvloed aan vis (commercieel en 

levensonderhoud) 

Hoog 

Guyanezen en Surinamers die 

wonen nabij de kust 

Esthetica, cultuur, erfgoed en sociale waarden, 

gezondheid, bosbijproducten, beperking van schade 

aan langs de kust gelegen terreinen, houtproducten  

Hoog 

Inheemse volkeren Esthetica, cultuur, erfgoed en sociale waarden, 

houtproducten 

Hoog 

Vrouwen Overvloed aan vis (commercieel en 

levensonderhoud) 

Hoog 

Imkers Bosbijproducten  Middelmatig 

Eco-touroperators Esthetica, voortbestaan van soorten Middelmatig 

Landbouwers Beperking overstromingsschade Middelmatig 

Bouwindustrie Houtproducten Middelmatig 

Alle Guyanezen en Surinamers  Klimaatmatiging, beperking van schade aan langs de 

kust gelegen terreinen, bescherming van 

aangrenzende veengronden, recreatief 

Middelmatig 
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Samenvatting en toepassing 

Beoordeling van begunstigden in lokale gemeenschappen 

De inwoners van de lokale gemeenschappen die hebben meegedaan met de focusgroepen in zowel 

Guyana als Suriname, zijn over het algemeen goed geïnformeerd en heel goed op de hoogte van de 

ecosysteemdiensten die de mangrove hen biedt.  In beide landen zijn lokale gemeenschapsgroepen 

geïdentificeerd die disproportioneel getroffen kunnen raken door het toekomstige verlies van 

mangroven. Ten eerste, ambachtelijke kustvissers en de arbeiders die hun operaties ondersteunen in 

beide landen, zijn sterk afhankelijk van mangrove voor hun broodwinning daar alternatieven beperkt zijn. 

Ten tweede, vrouwen die deelnemen aan de leveringsketen van de visserij, worden mogelijk ook zwaar 

getroffen door mangroveverlies, zou dit zich vertalen in een geringere visvangst. Ten derde, inheemse 

gemeenschappen in Guyana ontlenen significante culturele en sociale waarden plus middelen van bestaan 

aan de ecosysteemdiensten van de mangrove en voor vele van deze waarden schijnt er geen vervanging 

te zijn.  

Ten vierde, de focusgroepen van de lokale gemeenschappen wonende nabij de kust hebben grote 

voordelen opgegeven, zoals de beperking van kusterosie, de waterkwaliteit en de diensten voor 

bescherming tegen overstromingsschade die alleen vervangen kunnen worden door grijze infrastructuur. 

Ze hechten ook waarde aan de indirecte sociale voordelen geboden door mangroven tijdens de 

jaarlijkse modderkraboogst, die door de focusgroepen in beide landen algemeen wordt beschouwd als 

een van de hoogtepunten van het jaar. Ten slotte, de bredere nationale en regionale gemeenschappen 

hebben baat bij de ecosysteemdienst van klimaatmatiging die deze ecosystemen bieden. Andere groepen 

in de lokale gemeenschappen ontlenen ook voordelen aan mangrove-ecosystemen, maar voor de 

waarden die zij ontlenen, kunnen lokaal beschikbare substituten zijn, waardoor de afhankelijkheid van 

mangrove minder is. Zonder de richting en het tempo van de verandering in mangrovebedekking in de 

loop van de tijd te weten, blijft de omvang van de verandering in de levering van deze 

ecosysteemdiensten onzeker.  

Eigendomsvraagstukken ten aanzien van mangroven en stakeholders in Guyana zijn geanalyseerd in een 

recent rapport van (Johnson-Bhola 2018). Een recent rapport over institutionele en juridische kwesties 

in verband met mangrovebeheer heeft ook dienst gedaan als een belangrijke bron (Government of 

Guyana 2013). Het rapport  “Stakeholder Analysis for Suriname”  heeft de achtergrond verschaft voor 

de analyse van lokale gemeenschappen en hoe zij relateren aan mangroven in Suriname. Er schijnen 

weinig barrières te zijn in de twee landen voor het ontlenen van voordelen aan de ecosysteemdiensten 

van de mangrove. Met uitzondering van de hulpbronnen direct geoogst uit deze bossen, zijn 
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ecosysteemdiensten geboden door mangroven beschikbaar voor alle leden van de lokale gemeenschap. 

Het grootste deel van de mangroven in Guyana en Suriname staan op domeingrond en bieden voordelen 

aan de totale gemeenschap. Regels inzake het gebruik van mangrove zijn een combinatie van nationale 

wetgeving en gebruiken en gewoonten. Bijvoorbeeld, een vergunning is verplicht voor het omhakken van 

mangrove in Guyana, maar niet in Suriname. Waar mangroven staan op particuliere gronden, zoals 

eigendomsgrond of erfpachtgrond, is de nationale wetgeving nog steeds van toepassing, maar de 

eigenaars kunnen de toegang tot de mangrovekavels beperken, en zo de overige leden van de 

gemeenschap verbieden profijt te trekken uit de stromen van ecosysteemdiensten in die gebieden. 

Grondstoffen gewonnen uit mangroven, zoals hout, honing, tannine of brandhout, kunnen beperkt 

toegankelijk zijn, vooral in Guyana waar het kappen van mangroven illegaal is zonder een vergunning. 

Sommige van deze grondstoffen hebben een hoge relatieve waarde en belang voor groepen in de lokale 

gemeenschappen, en hun doorlopende toegang tot deze diensten kan geprioriteerd worden in de 

toekomst, om te garanderen dat het welzijn van deze groepen niet onnodig wordt beperkt. Alternatieve 

toekomstige scenario's voor mangrovebeheer zoals geen nettoverlies, mangroveherbebossing, zouden 

gebruik moeten maken van de resultaten van deze analyse om de effecten op de verspreiding van de 

geboden ecosysteemdiensten in tijd en ruimte te voorspellen (Koch et al. 2009). Veranderingen in de 

spreiding van de ecosysteemdiensten in tijd en ruimte zijn eveneens van invloed op de duurzaamheid van 

de mangrove SES en zijn van wezenlijk belang voor de duurzaamheid en aanpassing aan snelle 

wereldwijde en lokale veranderingen (Janssen et al. 2007).  

Gebieden van toepassing 
De onderhavige analyse voorziet in vier gebieden van toepassing bij het ontwikkelen of bijwerken van 

plannen inzake mangrovebeheer. Ten eerste, het conceptueel kader dat is ontwikkeld voor NBS-

mangrove, SES, helpt bij het bepalen van de gevolgen van veranderingen in beleid en beheer voor de 

hoeveelheid van verschillende dienstenstromen van het mangrove-ecosysteem die relevant zijn voor 

Guyana en Suriname. Ten tweede, de aan Ground Truth getoetste lijst van de begunstigden in de lokale 

gemeenschap en hun waarnemingen helpen bij het bepalen van de gevolgen met betrekking tot de 

spreiding die uitgaan van veranderingen in mangrovebeheer en legt het accent op de lokale groepen 

begunstigden die het sterkst afhankelijk zijn van de mangrove. Ten derde, het gebruik van economische 

waarden geschat voor de ecosysteemdienst van visserijondersteuning kan worden aangewend ter 

verbetering van beheersbesluiten met betrekking tot mangroven, door verdedigbare, positieve waarden 

te bieden voor het beter bepalen van de relatieve kosten en baten van, en tradeoffs onder alternatieve 

toekomstige scenario's. Ten vierde, ter vergemakkelijking van toekomstig onderzoek naar mangrove op 

het NBS, worden economische waardebepalingsmethoden voorgesteld voor de ecosysteemdiensten die 

relevant zijn voor Guyana en Suriname. Waardebepaling van mangrove-ecosysteemdiensten naast 

visserij-ondersteuning kan een vollediger beeld bieden van de totale waarden van dit ecosysteem, wat 
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het op zijn beurt mogelijk maakt om goed geïnformeerde beslissingen te nemen ten aanzien van 

potentiële winsten of verliezen voor het welzijn welke verwachtbaar zijn in de alternatieve 

beheersscenario's. 
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Bijlage 1: Lijst van onderzoeken gebruikt bij de meta-analyse ter ondersteuning van het 

verband tussen mangrove en visserij 
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Abdul et al. (2015) 

 

The Correlation between Mangrove and 
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Farming Products in Coastal Waters (The 
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Waters) 

 

Indonesië 

 

Vinvis, schaal- en 

schelpdieren 

Bassirou et al. 

(2016) 

The role of mangrove for the French 

Guiana shrimp 

fishery 

 

Frans-Guyana 

 

Schaal- en 

schelpdieren 

Cesar Vasquez-

Gonzalez 

(2015) 

Trade-offs in fishery yield between wetland 

conservation and land conversion on the 

Gulf of Mexico 

 

 

Mexico 

 

 

 

Vinvis, schaal- en 

schelpdieren 

 

Barbier (2003) Habitat Fishery Linkages and Mangrove 

Loss in Thailand 

 

Thailand 

 

Vinvis, schaal- en 

schelpdieren 

Manson et al. 

(2005) 

A broad-scale analysis of links between 

coastal fisheries production and mangrove 

extent: A case-study for northeastern 

Australia 

 

Australië 

 

Schaal- en 

schelpdieren 

Gatot Yulianto et 

al. 

(2016) 

The role of mangrove in support of coastal 

fisheries in Indramayu Regency, West Java, 

Indonesia 

 

Indonesië Vinvis, schaal- en 

schelpdieren 

Gilbert and Janssen Use of environmental functions to Filipijnen Schaal- en 
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schelpdieren 

Joseph E. Serafy 
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Lavanya et al. 
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Mauricio 
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Henao et al. (2013) 
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Mexico Schaal- en 

schelpdieren 
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(2004) 
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et al. (2007) 

Mangroves in the Gulf of California increase 

fishery yields 

 

Mexico Schaal- en 

schelpdieren 
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(1996) 

The relationship between shrimp yields and 

intertidal vegetation (mangrove) areas: A 
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fish production in the coastal zone. 

 

Mexico Onbekend 

Barbier (1998) Valuing Mangrove-Fishery Linkages 

 

Mexico Schaal- en 

schelpdieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
 

Bijlage 2: Literatuur onderzocht op de waardebepaling van de kustbeschermende 

ecosysteemdienst 

Badola, R., & Hussain, S. (2005). Valuing ecosystem functions: an empirical study on the storm 

protection function of Bhitarkanika mangrove ecosystem, India. Environmental conservation 32(1): 85-

92. 

Barbier, E.B. 2015. Valuing the storm protection service of estuarine and coastal ecosystems. Ecosystem 

Services 11: 32-38. 

Barbier, Edward B., Georgiou, Ioannis Y., Enchelmeyer, Brian., Reed, Denise J. (2013). The value of 

wetlands in protecting southeast Louisiana from hurricane storm surges. PLoS One 8(13):e58715. 

Costanza, R., Farber, S., & Maxwell, J. (1989) Valuation and management of wetlands ecosystems. 

Ecological Economics, 1(4), 335-361. 

Costanza, R., Perez-Maqueo, O., Martinez, M., Sutton, P., Anderson, S., & Mulder, K. (2008). The value 

of coastal wetlands for hurricane protection. Ambio, 37(4), 241-248. 

Curtis, I. (2004). Valuing ecosystem services: a new approach using a surrogate market and the 

combination of a multiple criteria analysis and a Delphi panel to assign weights to the attributes. 

Ecological Economics, 50(3-4), 163-194. 

Curtis, I. (2004). Valuing ecosystem services: a new approach using a surrogate market and the 

combination of a multiple criteria analysis and a Delphi panel to assign weights to the attributes. 

Ecological Economics, 50(3-4), 163-194. 

Das, S., Crepin, A-S. (2013). Mangroves can provide protection against wind damage during storms. 

Estuarine, Coastal and Shelf Science 134: 98-107. 

Farber, S. and Costanza, R. (1987) The economic value of wetlands systems. Journal of Environmental 

Management 24: 41-51. 

Gupta, T., & Foster, J. (1975) Economic criteria for freshwater wetland policy in Massachusetts. 

American Journal of Agricultural Economics, 57(1), 40-45. 

Hall, D., Hall, J., and Murray, S. (2002). Contingent valuation of marine protected areas: Southern 

California rocky intertidal ecosystems. Natural Resource Modeling, 15(3):335-368. 

Roberts, L., & Leitch, J. (1997). Economic valuation of some wetland outputs of mud lake, Minnesota-

South Dakota. Agricultural Economics Report 381, 1-24. 



  

55 
 

Thibodeau, F. R., & Ostro, B. D. (1981). An economic analysis of wetland protection. Journal of 

Environmental Management, 12, 19-30. 

Tong, C., Feagin, R.A., Lu, J., Zhang, X., Zhu, X., Wang, W., & W. He. (2007). Ecosystem service values 

and restoration in the urban Sanyang wetland of Wenzhou, China. Ecological Economics, 29(3), 249-258. 

Whitehead, John C., Poulter, Ben, & Bin, Okmyung. (2009). Measuring the Economic Effects of Sea Level 

Rise on Beach Recreation: National Commission on Energy Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 
 

Bijlage 3: Andere relevante wetenschappelijke en grijze literatuur  

ABS Suriname. 2018. Bruto Binnenlands Product 2013-2017. 

Alder D, van Kuijk M. 2009. A baseline assessment of forest carbon in Guyana. 

Anon. 2018a. Formulation of a national mangrove strategy. 

Anon. 2018b. Overview of mangrove forest area by SBB. 

Anthony EJ. 2015. Assessment of peri-urban coastal protection options in Paramaribo-Wanica, 

Suriname. Aix en Provence, France. 

Anthony EJ, Gratiot N. 2012. Coastal engineering and large-scale mangrove destruction in Guyana, 

South America: Averting an environmental catastrophe in the making. Ecological Engineering. 47:268–

273. 

Bank of Guyana. 2017. Bank of Guyana Statistical Bulletin. 

Burke L, Ding H. 2016. Valuation of Coastal Protection near Paramaribo, Suriname. WWF Guianas. 

Cadee GC. 1975. Primary production off the Guyana coast. Netherlands Journal of Sea Research. 

9(1):128–143. 

Cete C, Haage S, Hardwarsing, Vishay, Kalloe, Sudarshini, Ma-Ajong A. 2018. Mangrove project 

Suriname. Report No.: CIE4061- 09. 

Conservation International. 2018. State of mangroves in Guyana: An analysis, research gaps, and 

recommendations: A synthesis report. 

Da Silva P. 2015a. Exploring a community’s knowledge and use of a coastal mangrove resource: The case 

of Wellington Park, Guyana. International Journal of Science, Environment and Technology. 4(3):759–

769. 

Da Silva P. 2015b. Mutual benefits from mangrove reserves in Guyana: Coastal protection and avifaunal 

habitats. International Journal of Science, Environment and Technology. 4(4):924–933. 

Dookram K, Jaikishun S, Ansari AA, Seecharran D. 2017. A Comparison of the Effects of Mangrove 

Ecosystems (Disturbed and Undisturbed) on the Populations of Birds and Fishes at Hope Beach, East 

Coast Demerara, region 4, Guyana. International Journal of Agricultural Technology. 13(3):331–342. 

Environmental Resources Management, Environmental Management Consultants. 2018. Enhanced 

Coastal Sensitivity Mapping—Ecosystem Services (Regions 1−4). 

Erftemeijer P, Teunissen P. 2009. ICZM Plan Suriname - Mangrove Report. 



  

57 
 

Evans IJ. 1998. The restoration of mangrove vegetation along the coastal belt of Guyana. [Aberdeen, 

UK]: University of Aberdeen. 

FAO. 2014. Securing fish for the Caribbean. Report No.: Issue brief #10. 

FAO. 2019. FAO FishStat J. 

Government of Guyana. 2010. National mangrove management action plan 2010-2012. 

Government of Guyana. 2013. Institutional and legal rewiev of mangrove management in Guyana. Report 

No.: 290921. 

Guyana Department of Environment. 2018. Report on the state of Guyana’s coastal landscape. 

Guyana Forestry Commission. 2015. Guyana REDD+ Monitoring and Verification System. 

Johnson-Bhola L. 2018. Land tenure issues as a constraint to the sustainable management of Guyana’s 

mangroves. 

OEC. 2018a. Guyana Exports. 

OEC. 2018b. Suriname Exports. 

Pelling M. 1999. The political ecology of flood hazard in urban Guyana. Geoforum. 30(3):249–261. 

Persaud H. 2011. Guyana Mangrove Restoration Project: Report on the mapping and inventory of 

coastal zone forests in Guyana, South America. 

Proisy C, Mougin E, Fromard F. 1996. Investigating correlations between radar data and mangrove 

forests characteristics. In: Geoscience and Remote Sensing Symposium, 1996. IGARSS’96.’Remote 

Sensing for a Sustainable Future.’, International. Vol. 1. IEEE. p. 733–735. 

Rovai AS, Riul P, Twilley RR, Castañeda-Moya E, Rivera-Monroy VH, Williams AA, Simard M, Cifuentes-

Jara M, Lewis RR, Crooks S. 2016. Scaling mangrove aboveground biomass from site-level to continental-

scale. Global ecology and biogeography. 25(3):286–298. 

SBB, CELOS, CATIE, NZCS. 2017. State-of-the-art study: Best estimates for emission factors and 

carbon stocks for Suriname. Paramaribo, Suriname: SBB. 

Ter Steege H. 1999. Biomass estimates for forests in Guyana and their use in carbon offsets. 

Georgetown, Guyana: International Centre for Rain Forest Conservation and Development. 

Tjon K, Wirjosentono J, Sabajo R, Jubitana H, Sewotaroeno M, Mol J, Babb Y, Evans G, Gangadien C, 

Parahoe M, et al. 2009. Biodiversity and Economic Valuation of Bigi Pan MUMA 2004-2007. 



  

58 
 

Toorman EA, Anthony E, Augustinus PG, Gardel A, Gratiot N, Homenauth O, Huybrechts N, Monbaliu 

J, Moseley K, Naipal S. 2018. Interaction of Mangroves, Coastal Hydrodynamics, and Morphodynamics 

Along the Coastal Fringes of the Guianas. In: Threats to Mangrove Forests. Springer. p. 429–473. 

Turner RE. 1977. Intertidal vegetation and commercial yields of penaeid shrimp. Transactions of the 

American Fisheries Society. 106(5):411–416. 

Vaughn SE. 2017. Disappearing Mangroves: The Epistemic Politics of Climate Adaptation in Guyana. 

Cultural Anthropology. 32(2):242–268. 

Waite R, Burke L, Gray E. 2014. Coastal Capital: Ecosystem Valuation for Decision Making in the 

Caribbean. Washington, DC: World Resources Institute. 

Willems T, De Backer A, Kerkhove T, Dakriet NN, De Troch M, Vincx M, Hostens K. 2016. Trophic 

ecology of Atlantic seabob shrimp Xiphopenaeus kroyeri: Intertidal benthic microalgae support the 

subtidal food web off Suriname. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 182:146–157. 

Wilson R. 2017. Impacts of climate change on mangrove ecosystems in the coastal and marine 

environments of Caribbean small island developing states (SIDS). Caribbean Climate Change Report 

Card: Science Review. 2017:60–82. 

Winrock International, Sylvan Acres, Conservation International Guyana. 2019. Guyana REDD Strategy 

Draft 1. 

Wortel V. 2018. Mangrove ecosystem in Bigi Pan MUMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 
 

Bijlage 4: Achtergrondinformatie over methoden voor economische waardebepaling 

Voor de meeste ecosysteemdiensten is er geen markt en dus wordt er geen rekening gehouden met hun 

waarde bij het beheren van de interacties van de mens met de natuur, of bij het verzuimen zodanig 

beheer te voeren. Economische waardebepaling of waardering is erop gericht nauwkeurige en 

verdedigbare waarden te bieden voor deze diensten, om te helpen de tradeoffs explicieter te stellen 

(Champ et al. 2003). Er bestaan twee groepen primaire economische waardebepaling: 'revealed' en 

'stated preference'-methoden. 'Revealed preference'-methoden maken een schatting van de 

economische waarde op basis van het gedrag van personen die gebruikmaken van ecosysteemdiensten; 

deze methoden omvatten marktprijs, op kostprijs gebaseerd (d.w.z. vermeden schade, 

vervangingskosten of plaatsvervangende kosten), hedonische prijsstelling en reiskostenmethoden. De 

meer complexe en hulpbronnenintensieve 'stated preference'-methoden zijn onder andere de 

contingente waarderingsmethode en keuze-experimenten. Batenoverdracht is een alternatief voor de 

primaire waardebepalingsmethoden en gebruikt bestaande waarden, elders geschat met behulp van 

primaire methoden en aangepast voor overeenstemming met de omstandigheden in het 

aandachtsgebied. De keuze van de methode hangt af van de doelstellingen van het onderzoek, het 

onderzoeksgebied en de betrokken populatie, hulpbron en tijd beschikbaar, en het bestaan van, of de 

toegang tot bestaande gegevens. 

Op basis van een beoordeling van de literatuur over economische waardebepaling (Garrod and Willis 

1999; Bateman et al. 2002; De Groot et al. 2002; Champ et al. 2003; Wilson and Hoehn 2006; Bockstael 

and McConnell 2010; Carson 2012, onder anderen), geven we een evaluatie van de sterke en zwakke 

punten van elke methode, alsook bijzonderheden over hun toepassing om te helpen richting te geven 

aan verdere inspanningen voor het beheren van de toepassingen van mangrove-ecosystemen in Guyana 

and Suriname.  

'Revealed preference'-methoden 

Meten de economische voordelen van op de markt gebrachte ecosysteemdiensten zoals hout of 

bosbijproducten, op basis van de heersende marktprijzen. Deze methoden worden gebruikt om de 

drempelwaarde te berekenen van veranderingen in de hoeveelheid of de kwaliteit van de geleverde 

diensten. De sterke punten van de benadering zijn de beschikbaarheid van prijsgegevens voor 

waargenomen transacties en dus individuele voorkeuren, en dat economische standaardbeginselen 

worden gehanteerd. Enkele van de cruciale zwakke punten van de marktprijsmethoden zijn dat over het 

algemeen prijzen slechts beschikbaar zijn voor maar een paar op de markt gebrachte 

ecosysteemdiensten, en dat de waarde van andere factoren nodig voor de productie van 

ecosysteemproducten niet wordt afgetrokken van de raming, wat leidt tot overwaardering van het 

ecosysteemvoordeel dat heeft bijgedragen aan hun productie. 
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Deze methoden worden gebruikt voor het waarderen van de verbeterde milieukwaliteit (bijv. van water, 

van de lucht) geboden door de natuur middels het schatten van de kosten van de schade aan eigendom 

of menselijk leven vermeden als gevolg van hun aanwezigheid, de kosten voor het vervangen van 

ecosystemen die ze produceren, of de kosten om te voorzien in hun plaatsvervangers. Als zodanig 

wordt vaak naar deze methoden verwezen als de methode van kosten van vermeden schade, 

vervangingskosten of plaatsvervangende kosten, respectievelijk.  De sterke punten van deze methoden 

zijn dat ze gemakkelijk zijn te schatten, niet data-intensief zijn en vaak wel gebruikt kunnen worden 

wanneer andere methoden ongeschikt zijn. De zwakke plekken zijn dat de nauwkeurigheid van de 

schattingen afhangen van de gelijkaardigheid van de te meten ecosysteemdienst en de door de mens 

vervaardigd equivalent, vervanging of substituut hiervan. 

Deze methode wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het schatten van de waarde van economische diensten 

verband houdende met de kwaliteit van het milieu (bijv. lucht, water) of met esthetica. Hedonische 

prijsstelling veronderstelt dat het prijsverschil tussen twee goederen (bijv. percelen) afhangt van hun 

kenmerken, waaronder milieufactoren. De voornaamste sterke punten van deze methode zijn de 

gemakkelijk verkrijgbare gegevens over perceeldocumenten, en geschatte economische waarden zijn 

gebaseerd op feitelijke markttransacties of voorkeuren. De belangrijkste zwakke plekken van de 

methode zijn de beperking tot met huisvesting verbonden milieukenmerken zoals waargenomen door 

mensen, en de hulpbronnen- en data-intensieve aard ervan.   

Deze methode wordt doorgaans gebruikt voor het schatten van waarden in verband met de recreatie-

gebonden voordelen uitgaande van de veronderstelling dat de totale kosten van een andere dan 

zakenreis de bereidheid van de mensen weerspiegelt om te betalen voor de ecosysteemdiensten 

geleverd aan de bestemming. Reiskosten gebaseerd op waardebepaling kunnen grotendeels afhangen van 

primaire (bijv. enquête) of secundaire (bijv. toegangsprijs tot een park) gegevens en zijn vergelijkbaar 

met de marktprijsmethode vanwege het feit dat ook deze methode zich verlaat op de feitelijke prijs 

betaald voor een dienst. De sterke punten van de methode zijn de geringe behoeften aan hulpbronnen, 

en de betrouwbaarheid van geschatte waarden vanwege het vertrouwen op 'revealed preferences' van 

personen. De belangrijkste zwakke punten van de methode is haar beperking tot geschatte waarden die 

alleen op huidige omstandigheden zijn gebaseerd. 

'Stated preference'-methoden 

Een op een enquête-gebaseerde methode, contingente waardebepaling, vraagt mensen rechtstreeks over 

hun bereidheid te betalen voor een bepaalde verbetering in een milieukwaliteit of -kenmerk, of hun 

bereidheid om compensatie te ontvangen voor hun verlies of degradatie. Vragenlijsten van enquêtes 

kunnen zodanig geformuleerd zijn dat zij gegevens verschaffen over de vermeende waarden van de 

volledige reeks ecosysteemdiensten, waaronder die waarmee de respondent niet direct mee interageert. 
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De sterkte van deze methode is dat hypothetische veranderingen in de waarde van milieudiensten 

kunnen worden bemerkt, en dat andere relevante gegevens kunnen worden verzameld tijdens de 

enquête die helpen bij het interpreteren van de resultaten. De voornaamste zwakte van deze methode is 

het risico van hoogst bevooroordeelde reacties die leiden tot onnauwkeurige waardeschattingen. 

Voorts, de ontwikkeling van de vragenlijst, de administratie van de enquête, en gegevensanalyse zijn 

uiterst hulpbronnenintensief.  

Een op een enquête-gebaseerde waardebepalingsmethode, keuze-experimenten trachten de waarde van 

milieudiensten te bepalen door  respondenten diverse alternatieve scenario's die beschreven worden 

met diverse kenmerken, te laten  rangschikken. Respondenten worden verondersteld de alternatieven te 

rangschikken op basis van hun positieve impact daarop, waarbij ruimte wordt gelaten voor de schatting 

van relatieve waarden van ecosysteemdiensten De sterke punten en de zwakke punten van keuze-

experimenten komen overeen met het perspectief van toepassing. 

Bijlage 5: Vragenlijst gebruikt voor het beoordelen van de mangrove-ecosysteemdiensten 

aan de lokale gemeenschap 

Paragraaf 1: Achtergrond 

1. Indien u werkt, bij wat voor soort organisatie werkt u?  

Zelfstandig, Overheidsinstantie/ministerie, Subnationaal overheidsniveau (bijv. lokale autoriteit, district, 

enz.), Private Sector, Onderzoeksinstelling, Academische wereld, Niet-gouvernementele organisatie, 

Organisatie zonder winstoogmerk, Ander (a.u.b. specificeren) 

2. Oefent u een bepaald beroep uit, of haalt u uw broodwinning uit een van deze baten? 

Klimaatregeling/koolstofopslag, Grondstoffen, Voordelen verband houdend met  maricultuur, 

Visserij/Viskwekerij-habitats, Recreatie bijv. recreatievisserij, duiken, fotografie, Zorgen voor habitat ten 

behoeve van natuurlijke biodiversiteit en beschermde soorten, Kustbescherming/sedimentstabilisatie, 

Regulering waterkwaliteit (bijv. ziekten, nutriëntencyclus), Betrokkenheid bij een plaats en culturele 

banden, Spirituele waarde, Ander (a.u.b. specificeren) 

3. Hoeveel van uw werk of broodwinning houdt verband met mangroven?  

Minder dan 25%, Meer dan 25% maar minder dan 59%, Meer dan 50% maar minder dan 75%, Meer dan 

75%, Ander (a.u.b. een schatting maken) 

4. Geef a.u.b. zoveel mogelijke details in relatie tot uw aan mangrove gerelateerde beroep of 

broodwinning bedoeld in de vorige vraag.   

Plek / Regio: 
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Locaties:   

 

Paragraaf 2: Mangroven en hun voordelen  

1a. Welke waarden worden geboden door mangroven in uw regio aan u of de gemeenschap in haar 

geheel? (open vraag)  

 

1b. Geef a.u.b. aan welke waarden worden geboden door mangroven in uw regio aan u of de 

gemeenschap in haar geheel?  

Grondstoffen, Aquacultuur (bijv. garnalenvijvers), Visserij/Viskwekerij-habitats, Recreatie bijv. 

recreatievisserij, duiken, fotografie, Zorgen voor habitat ten behoeve van belangrijke soorten, natuurlijke 

biodiversiteit en beschermde soorten, Kustbescherming/sedimentstabilisatie, Waterfiltering en 

regulering waterkwaliteit (bijv. ziekten, nutriëntencyclus), Betrokkenheid bij een plaats en culturele 

banden, Spirituele waarde, Ander (a.u.b. specificeren) 

2. Hoeveel van uw broodwinning hangt af van mangrove-ecosystemen?  

Minder dan 25%, Meer dan 25% maar minder dan 59%, Meer dan 50% maar minder dan 75%, Meer dan 

75%, Ander (a.u.b. een schatting maken) 

3. A.u.b. aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over de voordelen u 

geboden door de mangroven in uw regio:  

  Sterk mee oneens  Mee oneens  Niet mee eens of oneens  Mee eens  Sterk mee eens 

 Onzeker  

Mangroven zijn belangrijk voor de voedselvoorziening.        

Mangroven bieden voedsel en bescherming aan jonge vissen.        

Mangroven kunnen helpen erosie van de kust te voorkomen.        

Mangroven bieden belangrijke habitats voor zeedieren enz.      

Mangroven verbeteren de waterkwaliteit       

Mangroven zijn belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de samenleving.    

Mangroven vormen een waardevol milieu voor recreatie en toerisme.     
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Mangroven zijn belangrijk als inspiratie voor cultuur, kunst en vormgeving.     

  

Mangroven zijn belangrijk voor het gevoel van betrokkenheid met een plaats.     

   

4. Zijn er andere diensten of voordelen die worden geboden door mangroven maar niet hier worden 

genoemd? Zo ja, vermeld a.u.b. de details hieronder en geef een indicatie van hun belang aan de hand 

van dezelfde schaal als gebruikt in de vorige vraag.  

 

Paragraaf 3: Mangroven en hun beheer  

1. Naar uw mening, wat zijn volgens u de belangrijkste bedreigingen voor de mangroven in de regio waar 

u woont of werkt? Maak a.u.b. een rangschikking en zeg waarom. 

2. Zijn er regels voor het gebruiken van de mangroven? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor de 

handhaving daarvan? 

3. Wat zijn de belangrijkste dingen die negatieve invloed uitoefenen op de mangroven in uw regio? 

Bijvoorbeeld: traditie, beleid, financiële middelen. 

 

4. Over het geheel genomen, hoe zou u de effectiviteit van het mangrovebeheer in uw regio 

beoordelen? Bijvoorbeeld: Gaan er mangroven verloren of niet? Is de aan mangrove-gerelateerde 

visvangst aan het veranderen en zo ja, hoe? Worden de kustgebieden getroffen door stormwinden of 

golven vanwege mangroven? A.u.b. uw antwoord toelichten. 

Niet effectief, Enigszins effectief, Niet effectief maar ook niet ineffectief, Effectief, Zeer effectief 
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Bijlage 6: Initiële lijst van variabelen gebruikt in de meta-analyse van visserij-ondersteuning 

 

Translation: drs. Patricia van Aerde - Milzink (sworn translator – conference interpreter)                          

Tel: [597] 497638/438692/0880 0610  e-mail: patsy@sr.net 

 

 

 

Variabele Beschrijving van variabelen 

Afhankelijk Elasticiteit (In) 

Vinvis Dummyvariable voor vinvis (aanwezigheid van vinvis =1; afwezigheid van 

vinvis =0) 

Schaal- en 

schelpdieren 

Dummyvariable voor schaal- en schelpdieren (aanwezigheid van schaal- en 

schelpdieren =1; afwezigheid van schaal- en schelpdieren =0) 

Locatie op 

open zee 

Dummyvariabele voor vangstlocatie (vangstlocatie op open zee= 1; 

vangstlocatie niet op open zee=0) 

Observaties Aantal observaties in de meta-analyse 

Verbeterend 

Visbestand 

Percentage van het bestand dat zich herstelt of ontwikkelt 


