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1 Samenvatting 

Dit rapport geeft een samenvatting van de huidige inzichten in de fysieke processen, hydrodynamische 

mechanismen en antropogene activiteiten die invloed uitoefenen op de gesteldheid van de mangrove en 

het geassocieerde overstromingsrisico op het Groot mariene ecosysteem van het Noord-Braziliaans Plat 

(NBS-LME), in het bijzonder in Guyana en Suriname. Een kader betreffende de kwetsbaarheid van en 

aanpassing in kustgebieden wordt gepresenteerd om technische ondersteuning te bieden bij het 

opbouwen van de weerbaarheid van de gemeenschappen in het kustgebied en de aangelegde 

infrastructuur, terwijl tevens aandacht wordt besteed aan de instandhouding of de versterking van 

natuurlijke ecosystemen.  

De dynamische kustvlakte van het NBS-LME wordt gestuwd door de migratie van enorme modderbanken 

die in noordwestelijke richting stromen als traag bewegende golven langs de kust van de Amazone, 

Brazilië, naar de Orinoco, Venezuela. Mangroven groeien aan de zeezijde waar modderbanken passeren 

en de moddervlakten eroderen. Landinwaarts vanuit de kustlijn kent de kustvlakte een relatieve stabiliteit. 

Het omzetten van land in landbouwgrond en bouwterrein gebeurt heel intensief in Guyana, met een 

geleidelijk afnemende intensiteit in Suriname, Frans-Guyana en Brazilië. Gronden die zijn ontwaterd voor 

woongebied en de geassocieerde economische, sociale en mobiele infrastructuur, zijn vaak gelegen 

onder de zeespiegel, waardoor afwateringskanalen en dijken nodig zijn voor bescherming tegen rivier- en 

kustoverstromingen. Uitgestrekte arealen landbouwgrond zijn verlaten vanwege overstromingen en zure 

bodem. Voortgaande discussies over het beheer van de kustvlakte erkennen het belang van ecologisch 

behoud, de vraag naar het omzetten van land in landbouwgrond en bouwterrein, alsmede de 

toenemende frequentie en schaal van overstromingen door de zeespiegelstijging.  

Mangrovegebieden (zilte, beboste overstromingsgebieden) en kustzwampen (zoetwater, beboste 

waterrijke gebieden) zijn onderling verbonden componenten van het landschap van de kustvlakte die zich 

op of net boven de zeespiegel bevinden. De aanwezigheid van vegetatie helpt bescherming bieden tegen 

de golfenergie die erosie veroorzaakt, en het zachte sediment binden, hoewel het vermogen van de 

mangroven om sedimenten te binden beperkt is tot de bovenste waarden van het getijverschil (en dus 

zijn ze gevoelig voor snel stijgende zeeniveaus). De bestaande vegetatie zorgt ook voor enige afzwakking 

van een stormvloed langs de kust die landinwaarts wijdverspreide overstromingen kan veroorzaken, 

waarbij hoge snelheden van overstroming afnemen en schadeveroorzakend puin wordt vastgehouden.  

In het dynamisch modderbankmilieu worden mangrove onderworpen aan periodes van erosie en 

aanslibbing met het voorbijstromen van moddergolven. Infrastructuur aangelegd binnen de dynamische 

rand van het mangrovegebied wordt onderworpen aan periodieke erosiedreiging wanneer voorbijgaande 

dalen van moddergolven de hoogte van de kustlijn van de moddervlakte verlagen.  Bestaande “grijze” 

vervaardigde structuren (d.w.z. dijken en zeeweringen) verergeren de erosie nog verder door de 

versterking van de golfenergie en verhindering van sedimentatie op aangrenzende moddervlakte. Het 

inzetten van natuurvriendelijke oplossingen (d.w.z. groene infrastructuur, aanpassing op basis van het 

ecosysteem, op het ecosysteem gericht governancebeleid) kan zorgen voor een evenwicht tussen 

kustbescherming tegen gevaren voor aangelegde structuren in het land en behoud van een natuurlijke 

kuststrook die de ecologische rijkdom van het NBS-LME ondersteunt. Een resultaat van dit onderzoek is 
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een kader betreffende de kwetsbaarheid van en aanpassing in kustgebieden, een instrument voor het 

identificeren van segmenten van de kustlijn die kwetsbaar zijn voor kustgevaren en de mogelijke gevolgen 

van deze gevaren voor gemeenschappen en de gebouwde omgeving (een resultaat van het kader 

betreffende de kwetsbaarheid van en aanpassing in kustgebieden is een Index van de gevolgen van de 

kwetsbaarheid van de kust waarin deze informatie is geaggregeerd). De  Index Kwetsbaarheid Kust - 

Gevolgen staat een diepe duik in de kwetsbaarheid en de gevolgen voor elk segment van de kustlijn toe 

en belicht kwetsbaarheid mogelijk op regionale schaal waarvoor planning van een 

rechtsgebiedoverschrijdende aanpassingsstrategie vereist zou  kunnen zijn.  

Natuurvriendelijke oplossingen kunnen variëren over het totale spectrum van 100 procent groen naar 

hybride groengrijze oplossingen die meer kunstmatig zijn. Het selecteren van de passende oplossing kan 

worden bepaald door de typologie van de bestaande kustlijn, bijvoorbeeld kustlijnen met aangrenzende 

aangelegde infrastructuur kunnen meer kunstmatige oplossingen vereisen dan kustlijnen met 

woongebieden die verder van de kustlijn af zijn gevestigd. In bepaalde gevallen kan het naar achteren 

verplaatsen van infrastructuur helpen om ruimte te creëren om mangrovegebied te versterken of in stand 

te houden. De NBS-LME-regio is rijk aan sediment; waarschijnlijk daarom kunnen mangroven verticaal 

groeien om zichzelf in stand te houden tegenover een sterke zeespiegelstijging. Het is echter 

waarschijnlijk dat mangroven zich verder zullen terugtrekken landinwaarts met de zeespiegelstijging. 

Waar maatregelen bestaan voor het kunstmatig beschermen van de kust tegen overstroming, zal de trek 

van de mangrove in landinwaartse richting worden gedrukt tussen een stijgend waterpeil en harde 

infrastructuur. Met een zorgvuldige planning kunnen herstel en versterking van de mangrove een 

belangrijk component vormen van natuurvriendelijke oplossingen voor aanpassing aan het klimaat, 

vermindering van het risico van overstroming en het voortbestaan van het ecosysteem.  
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2 Inleiding 

2.1 Achtergrond van het project 

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

the North Brazil Shelf LME (NBS-LME)” betreffende het leggen van de fundering voor een nettoverlies van 

nul van de mangroven die het welzijn van de mens in het groot mariene ecosysteem op het Noord-

Braziliaans Plat in stand houden (hierna genoemd “het NBS-Mangrovepoject”), is een één jaar durend 

voorbereidend project dat bijdraagt aan het vaststellen van een gedeeld en multinationaal proces voor 

geïntegreerd kustbeheer in het NBS-LME. Het project erkent de prevalentie, het sociale en ecologische 

belang en verband van mangroven bij het behouden en het genereren van essentiële 

ecosysteemdiensten (visserij, kustbescherming, waterkwaliteit, blauwe koolstof, enz.) waar de 

gemeenschappen in de NBS-LME-landen profijt van trekken. Dit project bouwt voort op, en biedt 

ondersteuning voor, de antecedenten en fundamentele elementen van de regionale overeenkomst 

aangegaan in het kader van het CLME+ SAP voor de NBS-LME-regio. 

 De doelstellingen van het NBS-Mangrovepoject zijn als volgt: 

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

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

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

2. Het ondersteunen van de ontwikkeling van grensoverschrijdende coördinatiemechanismen voor 

Guyana, Suriname, Frans-Guyana en Brazilië (de staat Amapá) in het belang van beter 

geïntegreerd kustbeheer van de uitgestrekte, een ecologische eenheid vormende doch kwetsbare 

mangrovehabitat van de NBS-LME-regio. 

2.2 Doel van dit rapport 

Natuurlijke ecosystemen bieden een diversiteit aan baten aan lokale gemeenschappen en nationale 

economieën en kunnen, bij een correct beheer, ook bescherming bieden bij kustoverstromingen tegen 

schadeveroorzakende golfslag en gevaren veroorzaakt door de golven. Dit verslag bouwt de kennisbasis 

voor het ondersteunen van een succesvolle implementatie van natuurvriendelijke oplossingen in de NBS-

LME-regio binnen een regionaal kader. Belangrijke onderwerpen die in dit verslag worden gepresenteerd, 

zijn onder andere:  

1. Een overzicht van de scenario's van zeespiegelstijging waarmee rekening moet worden 

gehouden;  

2. Een uiteenzetting en kwantificering van de invloed van geomorfologie en samenstelling van 

mangrovesoorten op het afzwakken van stormvloed en het stabiliseren van sediment; en  

3. Een evaluatie van bekende milieu- en antropogene factoren die invloed uitoefenen op de 

gesteldheid van de mangrove en het geassocieerde overstromingsrisico. 
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4. Een overzicht van een Kader betreffende de kwetsbaarheid van en aanpassing in kustgebieden 

en Index Kwetsbaarheid Kust - Gevolgen voor het identificeren van kwetsbaarheid voor 

kustgevaren op lokale en regionale schaal.  

5. Kwantificering van geologische en kustprocessen die leiden tot kwetsbaarheid van de kust:  

6. Een overzicht van natuurvriendelijke (groene) en kunstmatige (grijze) oplossingen;  

7. Een kostprijscalculatie en bespreking van de kosten-baten van het implementeren van 

natuurvriendelijke oplossingen;  

8. Bestaande instrumenten en modellen voor het ondersteunen van gedetailleerde analyses van de 

kust ter ondersteuning van natuurvriendelijke oplossingen voor de kustlijn met het oog op 

bescherming van de kust; en  

9. Identificatie van gegevenslacune en volgende stappen ter completering van het kader betreffende 

de kwetsbaarheid van en aanpassing in kustgebieden voor het NBS-LME. 
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3 Scenario's voor zeespiegelstijging 

3.1 Kernboodschappen 

• Begrijpen hoe zeespiegels historisch zijn gestegen, en hoe ze naar verwachting zullen stijgen in 

de loop van de tijd, is cruciaal bij het plannen en het implementeren van kustbeschermings-

structuren die door de tijd heen kunnen worden aangepast en verstevigd. 

• Op basis van de modellering van de wereldwijde zeespiegel, varieert de historische 

zeespiegelstijging in de NBS-LME-regio van 1992 tot 2017 van 3,5 tot 3,8 mm/jr. Er zijn 

diverse evaluaties geweest van de historische zeespiegelstijging waarbij gebruik is gemaakt 

van waarnemingen van de getijden nabij Georgetown, Guyana, met zwakke consensus over 

de resultaten. 

• Aanpassingsprojecten (of nieuwe ontwikkelingen) moeten de verwachte zeespiegelstijging aan 

het einde van de looptijd van het project, in aanmerking nemen. 

• Verwachte zeespiegelstijging voor tijdshorizon 2050 en 2100 wordt gepresenteerd in paragraaf 

3.3 voor twee scenario's van klimaatverandering. 

3.2 Historische zeespiegelstijging 

Eerdere studies waarbij gebruik is gemaakt van waarnemingen van het getijdenstation nabij Georgetown, 

Guyana, rapporteerden een brede reeks snelheden van historische zeespiegelstijging in de loop van de 

tijd, variërend van 10,2 mm/jr van 1951 tot 1979 (Ruh Ali 2016), 5,1 mm/jr van 1960 tot 1981 (Dalrymple 

and Pulwarty 2006), 4,7 mm/jr van 1960 tot 2010 (Ruh Ali 2016), en 3,8 m/jr van 1992 tot 20171. Voor de 

NBS-LME-regio schijnt de historische zeespiegelstijging (1992-2017) consistent te zijn, blijkbaar zonder 

trend over de kustlijn (zie Tabel 1).  

Tabel 1. Historische relatieve zeespiegelstijging (in mm/jr) voor de regio NBS-LME van 1992 tot 2017 

Land Administratieve regio 

Historische zeespiegelstijging 

(mm/jr) 

Guyana Barima_Waini 3,5 

Guyana Demerara-Mahaica (Georgetown) 3,8 

Guyana Mahica Berbice 3,9 

Suriname Nickerie 3,7 

 

1Schattingen zijn beschikbaar van een trendanalyse van rastergegevens (ongeveer 18,5 km spreiding van de rasters) ontwikkeld door NASA 

gebruik makend van satellietwaarnemingen van afwijkingen van het zeeoppervlak ten opzichte van het gemiddelde zeeniveau. Deze informatie is 

beschikbaar via NASA’s Making Earth System Data Records for Use in Research Environments program. Toegang daartoe verkregen via  NASA 

Sea Level Change Data Analysis Tool: https://sealevel.nasa.gov/data-analysis-tool/ 
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Suriname Coronie/Saramacca 3,6 

Suriname Paramaribo 3,8 

Suriname Commewijne/Marowijne 3,8 

Bron: NASA 2019 

Historische snelheden van zeespiegelstijging in de NBS-LME-regio stijgen uit boven de mondiale 

gemiddelden van 3,3 mm/jr2. Naarmate het zeeniveau stijgt, raken waarschijnlijk de 

kustbeschermingsstructuren overstroomd, wat kan resulteren in een overstroming landinwaarts.  Hoewel 

vele mangrovebestanden gelijk zijn op gegaan met de historische zeespiegelstijging, kunnen de 

toenemende snelheden van zeespiegelstijging invloed uitoefenen op het vermogen van de mangroven om 

stand te houden. 

3.3 Regionale toekomstige zeespiegelstijging 

Prognoses van de wereldwijde zeespiegelstijging zijn gebaseerd op mondiale temperatuurstijgingen 

veroorzaakt door de emissie van broeikasgassen. Deze veroorzaken de thermische expansie van 

zeewater en het smelten van de ijskappen, uitmondend in het stijgen van de zeespiegel. Prognoses voor 

regionale zeespiegelstijging gaan uit van de mondiale processen, terwijl ze ook lokale factoren zoals 

oceanografisch proces en verticale landbeweging (bijv. bodemdaling en verhoging) in aanmerking 

nemen.  

De paar komende decennia bieden de prognoses voor klimaat en zeespiegelstijging een hoge mate van 

zekerheid, maar na het midden van de eeuw, worden de veranderingen moeilijker te voorspellen en sterk 

afhankelijk van de hoeveelheid broeikasgassen die wereldwijd wordt uitgestoten en van de gevoeligheid 

van het klimaat van de Aarde voor die emissies(Wuebbles et al. 2017). In 2014 heeft het 

intergouvernementeel panel inzake klimaatverandering (IPCC) goedkeuring gehecht aan een serie van 

vier trajecten van broeikasgasconcentraties, bekend als“representatieve concentratiescenario's,” of 

RCP's (IPCC. 2014):  

• RCP 8.5 veronderstelt dat wereldwijde antropogene broeikasgasemissies zullen blijven stijgen 

gedurende de volgende eeuw (d.w.z. er zijn geen significante inspanningen voor het beperken of 

verminderen van de uitstoot) 

• RCP 6.0 veronderstelt dat de wereldwijde antropogene broeikasgasemissies een piek zullen 

bereiken in 2080 en vervolgens zullen afnemen 

• RCP 4.5 veronderstelt dat de wereldwijde antropogene broeikasgasemissies een piek zullen 

bereiken in 2040 en vervolgens zullen afnemen 

• RCP 2.6 veronderstelt strenge emissiereducties, met wereldwijde antropogene emissies 

afnemend met ongeveer 70 % tussen 2015 en 2050, tot nul rond 2080, en minder dan nul daarna 

(d.w.z. mensen zullen meer broeikasgassen absorberen uit de atmosfeer dan zij uitstoten).  

 

2 https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/key-indicators/global-mean-sea-level bekeken mei 2019 
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RCP's worden gedefinieerd door hun totale stralingsforcering (Watts per vierkante meter) rond 2100 wat 

een cumulatieve waarde van broeikasgasemissies ten gevolge van menselijke activiteiten 

vertegenwoordigt. RCP 8.5 is het aanbevolen bovengrensscenario voor het schatten van de toekomstige 

zeespiegelstijging. RCP 8.5 wordt aanbevolen omdat wereldwijde broeikasgasemissies dit traject tot nog 

toe hebben gevolgd, en omdat het een conservatieve benadering van risicobeheer ondersteunt. Echter, 

mondiale inspanningen om emissies te beteugelen en mechanismen te ontwikkelen voor het vastleggen 

van koolstof uit de atmosfeer (zoals herstel van wetlands en herbebossing) zijn gaande. Indien deze 

mondiale inspanningen succesvol blijken, zal zich ergens in de toekomst een geleidelijke afbuiging van 

RCP 8.5 en wel naar een lager scenario voordoen. Derhalve zou RCP 4.5 een mogelijk realistisch 

toekomstig traject kunnen vertegenwoordigen. Het realiseren van RCP 2.6 zou significante maatregelen 

op wereldschaal vereisen om neutrale en uiteindelijke negatieve emissies te bereiken na 2050, terwijl het 

realiseren van RCP 4.5 maatregelen vereist op de schaal bepaald door de overeenkomsten van Parijs 

(Strauss and Kulp 2018). 

Op zijn minst zou rekening gehouden moeten worden met tendensen in zeespiegelstijging voor 

tijdshorizon 2050 en 2100. Een tijdshorizon 2050 ondersteunt een typische planningshorizon van 20 tot 

30 jaar. Een tijdshorizon 2100 ondersteunt de langere-termijnplanning, met inbegrip van beslissingen ten 

aanzien van landgebruik en de timing van de implementatie bij behoeften inzake grootschalige 

klimaataanpassing. Als de verwachte looptijd van een project bekend is, moet de zeespiegelstijging 

verwacht aan het eind van de looptijd van het project worden gebruikt, ook al zou dit na het einde van de 

eeuw vallen.  

Tabel 2 presenteert schattingen van de regionale zeespiegelstijging voor de NBS-LME-regio voor het 

midden van de eeuw (2050) en het eind van de eeuw (2100) in RCP 2.6 en RCP 8.5. Deze schattingen 

zijn gebaseerd op een zeespiegelstijging en analyse van de kustgevaren voor het Caribisch gebied door 

Strauss en Kulp (2018), waarbij gebruik is gemaakt van waarden ontleend aan Kopp et al. (2017) op een 

getijdenstation in Belem, Brazilië. Het tweede dichtstbij zijnde getijdenstation in Puerto Plata, 

Dominicaanse Republiek, heeft schattingen die overeenkomen met die van het station in Belem (Strauss 

and Kulp 2018). Voor het gemak worden alleen de prognoses inzake de zeespiegelstijging voor RCP 2.6 

en RCP 8.5 gepresenteerd in Tabel 2. Samenvattend, de zeespiegel zal blijven stijgen en naar 

verwachting versnellen. Hoe snel en met hoeveel zal afhangen van de mondiale inspanningen om de 

uitstoot van broeikasgas te beteugelen. 

Tabel 2. Geprojecteerde relatieve zeespiegelstijging (in meters) voor de regio NBS-LME 

 Rond 2050 Rond 2100 

Scenario Mediaan Mediaan 

RCP 2,6 0,23 0,53 

RCP 8,5 0,30 1,50 

Bron: Strauss and Kulp (2018) 
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4 Afzwakking van stormvloeden 

4.1 Kernboodschappen 

• Stormvloeden zijn gering binnen de NBS-LME-regio, met het waterpeil voor de kust gestegen met 

0,4 m of minder in Suriname (World Bank Group 2017).  

• Hoewel de stormvloeden relatief gering zijn, worden er significante woningbouw- en economische 

activiteiten ontplooit in de laagliggende gebieden binnen de gevarenzone in de kuststrook. 

• Een breder mangrovebos is [eerder] nodig om het waterpeil dat door de stormvloed omhoog 

gestuwd wordt te verminderen dan om de golfgevaren te beperken. 

• De fysieke en ruimtelijke kenmerken van mangroven (bijv. luchtworteldiameter en 

populatiedichtheid) spelen een rol bij de efficiëntie in het verminderen van de stormvloed. 

• De landwaartse breedte van mangroven kan zorgen voor een significante vermindering van het 

stormvloedpeil; ongeveer 3 km mangrove is nodig om het stormvloedpeil te verlagen met 

maximaal 50 procent. 

Kustoverstroming is een zorgpunt in de lager gelegen kuststreken, vooral wanneer gebieden landinwaarts 

onder de zeespiegel liggen. Deze laaggelegen gebieden nabij de kustlijn, met landelijke woongebieden en 

landbouwgronden, worden al bedreigd door overstromingen met springtij. Hoewel directe effecten van 

orkanen momenteel geen zorgpunt vormen, kunnen lage-druksystemen de lokale waterniveaus van de 

oceaan doen stijgen en omstandigheden van stormvloed creëren die resulteren in overstromingen in het 

land. In de NBS-LME-regio zijn de meeste stormvloeden klein en in Suriname stijgt het waterpeil voor de 

kust met 0,4 m of minder(World Bank Group 2017). Maar er kunnen zich meer extreme gevallen 

voordoen, en de kans op een stormvloed van 2,5 m in een jaar is 1% (Burke and Ding 2016). Hoge 

winden die tegelijk optreden met stormvloed kunnen de overstromingen binnen het land en kusterosie 

door toename in de golfenergie verergeren (World Bank Group 2017). Georgetown (gemiddeld 2 m 

onder de zeespiegel) en de oostkust van Demerara zijn vooral kwetsbaar. Begin 2005 zorgde een 

extreme regenval gepaard gaande met een stormvloed voor overstroming van de zeewering en de 

beschermende dam, resulterend in een vernietigende, grootschalige overstroming. Geschat wordt dat de 

overstromingen van 2005 voor een schade van US$465 miljoen (GYD$98 miljard; SRD$3.5 miljard) 

hebben gezorgd, wat gelijk staat aan 59% van het Bruto Binnenlandsproduct van Guyana3. 

Hoewel mangroven effectief zijn voor het verminderen van golfenergie en golfhoogten (zie bespreking in 

paragraaf 0), zijn mangroven minder effectief voor het verlagen van het stormvloedpeil. Door stormvloed 

kan het waterpeil voor de kust stijgen gedurende een langere periode (meetbaar in uren tot dagen), 

terwijl golven veroorzaakt door de wind of deining van de oceaan van kortere duur zijn (meetbaar in 

 

3 http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/articles/2015/12/04/widespread-floods-affect-livelihoods-in-guyana.html 

bekeken in mei 2019 

http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/articles/2015/12/04/widespread-floods-affect-livelihoods-in-guyana.html
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seconden tot minuten). Daarom zou een substantieel breder mangrovebos nodig zijn om het waterpeil 

dat door de stormvloed omhoog gestuwd wordt te verminderen dan nodig zou zijn om de golfgevaren te 

beperken. Empirische studies en inspanningen voor numerieke modellering schatten een vermindering 

van de stormvloed met 4 tot 48 cm per km mangrovebreedte (Krauss et al. 2009, Zhang et al. 2012). 

Zhang et al. (2012) hebben vastgesteld dat de grootste snelheid van afzwakking van stormvloed optreedt 

aan de zeewaartse rand van mangroven, met afnemende efficiëntie verder landinwaarts. Diverse factoren 

dragen bij aan de snelheid van afzwakking van de stormvloed door mangrovebossen, waaronder:   

• Karakteristieken van mangrovevegetatie (bijv. breedte van het bos, dichtheid van de bomen en 

structurele complexiteit (wortels, stammen, takken en gebladerte) van de dominante soort of de 

mix van soorten) 

• Fysieke kenmerken (bijv. aanwezigheid van kanalen en plassen) 

• Topografie en dieptemeting (bijv. helling en oppervlakteruwheid) 

• Stormkenmerken (bijv. hoogte en voorwaartse snelheid stormvloed) 

De getijdestroom gebruikend als proxy voor stormvloed, heeft uitgewezen dat mangroven invloed 

uitoefenen op zowel vloed als eb, en dat vegetatie en bodemmodder een factor spelen in het toe- en 

afnemen van snelheden.  Dit effect kan ook worden waargenomen bij vallend water. Wanneer de 

mangrovebomen overspoeld zijn, trekt het water door de ruwheid van de oppervlakte langzaam weg, 

terwijl het waterpeil in de kreken sneller afneemt.  

De samenstelling van de mangrovesoorten en de dichtheid spelen een belangrijke rol bij het afzwakken 

van de stormvloed. Volgens waarnemingen hebben de mangrovesoorten Rhizophora spp. en Bruguiera 

spp. (met luchtwortels – bijv. steltwortels, kniewortels, of pneumatoforen4) grotere invloed op vloed en eb 

dan bijvoorbeeld jonge Kandelia-mangroven(Mazda and Magi 1997, McIvor et al. 2012) die geen 

luchtwortels hebben.  Figuur 1 wijst de verschillende soorten wortels van mangroven.  

 

Bron: World Bank 2016 

Figuur 1. (a) Steltwortels (Rhizophora spp.) (b) Pneumatoforen (Avicennia spp.) (c) Kniewortels (Bruguiera spp.)  

               (d) Geen luchtwortels (Kandelia spp.) 

 

een gespecialiseerde wortel van de mangrove die naar boven toe aftakt, boven de grond uit rijst en gas uitwisselt met de atmosfeer. 
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De dichtheid van de mangrovevegetatie en de diameter van de luchtwortels en stammen dragen bij aan 

de efficiëntie van de mangrove bij het verminderen van het stormvloedpeil (Alongi 2008, Krauss et al. 

2009). Er zijn echter weinig gegevens beschikbaar om deze veronderstelling te bevestigen. Zhang et al. 

(2012) hebben aangetoond dat de landwaartse breedte van mangrove kan zorgen voor significante 

vermindering van het stormvloedpeil; ongeveer 3 km mangrove is nodig om het stormvloedpeil te 

verlagen met wel 50%, zoals afgebeeld in Figuur 2. Krauss et al. (2009) hebben verminderingen in de 

piek van waterstanden gevonden van 4,2 tot 9,4 cm per 1 km mangrovebos (in reactie op orkanen die 

aanlanden op de zuidoostelijke kust van de Verenigde Staten).  

 

Bron: World Bank 2016 

Figuur 2. Beperking van de hoogte van de stormvloed door mangroven (Golfkust - Verenigde Staten) 
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5 Afzwakken van golven 

5.1 Kernboodschappen 

• Golfgevaren leveren de grootste bijdrage aan erosie langs de NBS-kustlijn.  

• Mangrovebossen kunnen doeltreffend golfenergie verminderen en kuststroken stabiliseren, met 

diverse factoren die bijdragen aan de snelheid van het afzwakken van de golfhoogte (bijv. type 

soort en dichtheid, leeftijd, kenmerken topografie en storm). 

• Gebleken is dat mangroven de hoogte van de golven kunnen beperking met 13-66 procent per 

100 m. 

• Het kan nuttig zijn om een paar mangrovesoorten meer aanwezig te hebben om de 

golfafzwakking te maximaliseren voor de stijgende waterstanden; vanwege de ruwheid geboden 

door verschillende soorten op verschillende hoogtes. 

Mangrovesoorten met dichte luchtwortels zijn vooral effectief voor golfafzwakking. De soort Rhizophora 

spp., bijvoorbeeld, vormt een dicht bovengronds systeem van steltwortels die snel de golfhoogten kunnen 

verminderen naarmate de golf zich voortplant door het mangrovebestand.  

Bij hogere getijdenwaterstanden bieden de mangrovenstammen boven het wortelsysteem minder 

obstructie voor het afzwakken van golfenergie. Daarom zijn mangroven met steltwortelsystemen beter in 

het afzwakken van golven bij lagere waterdiepten, en naarmate de waterdiepte toeneemt, verliezen ze 

aan efficiëntie bij het afzwakken van golven. Interessant is dat de pneumatoforen van  Sonneratia spp. en 

Avicennia spp. golven effectiever kunnen afzwakken dan Rhizophora spp. op geringe diepte, omdat ze 

smallere steltwortels hebben die een grotere totale oppervlakte bieden voor het beperken van stromen.  

 

Bron: McIvor et al. 2012 

Figuur 3. Belangrijke factoren die bijdragen aan golfafzwakking 
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Over het algemeen, wanneer het waterpeil stijgt, neemt de effectiviteit voor het afzwakken van golven af 

totdat het waterpeil de hoogte bereikt van de dikke takken en bladeren en opnieuw een hogere mate van 

effectiviteit wordt bereikt. Soorten zoals Kandelia spp. zonder luchtwortels bieden beperkt vermogen tot 

afzwakking van golven (vergeleken met andere mangrovesoorten) bij lagere waterstanden maar kunnen 

golven afzwakken bij hogere waterstanden wanneer de takken en bladeren overspoeld zijn.  

Mazda en Magi (1997) hebben bevestigd dat de leeftijd van de mangroveboom ook samenhangt met de 

beperking van de hoogte van de golven. Jongere soorten, met een geringere omvang en dichtheid, 

bieden de minste wrijving aan de onderkant voor het afzwakken van golfhoogtes. In vergelijking, oudere 

soorten bieden grotere afzwakking omdat ze beter ontwikkelde takken en bladeren hebben die extra 

wrijving kunnen verschaffen.  

Dus, de afmeting van de mangrove kan helpen het vermogen van bestaande mangrovebossen voor het 

afzwakken van golven te kwantificeren. De hoogte, omvang en dichtheid van de stam,  en de hoogte en 

omvang van het gebladerte moeten deel uitmaken van de afmetingen. Aangezien verscheidene factoren 

een rol spelen in de mate van golfafzwakking tot stand gebracht door mangroven, is het nuttig om een 

bos te hebben dat is samengesteld uit verschillende typen van de soorten voor het bereiken van 

maximale afzwakking over een reeks van waterdiepten (Tanaka et al. 2007). 

Error! Reference source not found. presenteert de beperking van de golfhoogte door Kandelia spp. per 

mangrovebosbreedte (Barbier et al. 2008). Bijna 0,4 km mangrovebos van Kandelia spp. is nodig om 

golfhoogten met 50 procent te doen afnemen, en 1 km is vereist om golfhoogten met 90 procent te doen 

afnemen (Barbier et al. 2008). Andere onderzoeken hebben beperking van golfhoogten van 13-66 

procent genoemd per 100 m mangrove (McIvor et al. 2012, Spalding et al. 2014).  
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Bron: Barbier 2008 

Figuur 4. Beperking van golfhoogte door mangroven halverwege het keren van het tij (Kandelia spp.)  

6 Sedimentstabilisatie   

6.1 Kernboodschappen 

•  Hoewel de soorten wortels (d.w.z. luchtwortels, steltwortels) verschillen tussen de 

mangrovesoorten, zijn de wortelstelsels van de mangrove over het algemeen doeltreffend voor 

het vasthouden van sedimenten. 

• Pneumatoforen (ademwortels) zijn over het algemeen effectiever voor het vasthouden van 

sedimentophopingen dan steltwortels. 

Mangrovewortels zijn effectief voor het vasthouden van sediment en het beperken van kusterosie door 

het creëren van stabiele banken (Thom 1967, McIvor et al. 2012, Flemming 2012). Echter, het kan zijn 

dat het sediment onder de mangrovewortels niet gestabiliseerd is. Ondermijning van de wortels kan 

leiden tot een significant verlies van mangroven en daaropvolgend krimpende kuststrook. Mangroven 

bestaan over het algemeen op de bovenste helft van het getijverschil en kenmerkend is dat de wortels 

oppervlakkig zijn (hoewel het van de soort afhangt hoe diep de wortels reiken). 

Sommige soorten  (Avicennia germinans enLaguncularia racemosa) hebben dichter vervlochten wortels 

(bijv. vergeleken met Rhizophora mangle) en zijn beter in staat de kuststrook te stabiliseren. Hogere 

snelheden van aanslibbing van sediment zijn waargenomen onder soorten met steltwortels (Rhizophora 

spp.) in vergelijking met soorten met pneumatoforen (Sonneratia alba) (Krauss et al. 2003). Toch zijn 

steltwortels niet zo succesvol voor de instandhouding van sedimentverheffingen in de loop van de tijd in 

vergelijking met pneumatoforen,  

Pneumatoforen, ademwortels die vanuit de grond naar boven toe vertakken, hebben misschien wel 

minder invloed op het algehele proces van sedimentafzetting, maar spelen een rol bij het binden en 

vasthouden van sedimenten (Krauss et al. 2003). Gesuggereerd is dat draadalgen in combinatie met 

mangrovewortels helpen bij het vasthouden van ertsdeeltjes en mineraalfragmenten (Mckee 2011). 

Gleason en Ewel (2006) hebben vastgesteld dat de wortelgroei het grootst was in pneumatofoor-

wortelzones vergeleken met wortelzones van steltwortels of kniewortels. 
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7 Antropogene en milieufactoren 

Dit onderdeel handelt over de antropogene en milieufactoren die afbraak van mangroven veroorzaken of 

de groei van mangroven beperken, invloed uitoefenen op de efficiëntie van mangroven bij het 

beschermen van de kust. Milieufactoren, zoals hoogwater en sterke wind, die reeds bijdragen aan het 

overstromingsrisico in de NBS-LME-regio, zullen verder worden verscherpt door klimaatverandering. 

Stijgende zeespiegels en verhoogde golfenergie door mogelijk intensere tropische en Noord-Atlantische 

stormen zullen resulteren in versnelde erosie van de kuststrook en kunnen de algehele 

sedimentdynamiek van het unieke NBS-systeem aantasten. Bovendien is er het potentieel voor 

toegenomen schade aan de mangroven zelf door ontbladering of volledige vernietiging (Gilman et al. 

2008). De verwachting is dat zowel antropogene invloeden als veranderende milieuomstandigheden de 

modderbankdynamiek tussen de migrerende modderbanken en interbanken (d.w.z. de niveau-afstand 

tussen modderbanken) zullen verstoren, met als gevolg een vergroot overstromingsrisico.  

7.1 Kernboodschappen 

• Kunstmatige kustverdedigingstructuren (bijv. zeewering) bevorderen reflectie van de golf en 

erosie van de aangrenzende kustgebieden.  Dit omvat tevens de mangroven die grenzen aan de 

kuststrook. 

• Het golfmilieu in de NBS-LME-regio wordt zwaar beïnvloed door modderbank- en 

interbankdynamiek; migrerende modderbanken verspreiden de golfenergie (d.w.z. de golfhoogte 

verdwijnt bij interactie met de moddervlakte en breed intergetijdengebied) en laten moddervlakten 

aangroeien. Kustlijnen bij interbankgebieden tussen de modderbanken staan bloot aan hogere 

golfenergie en snelle erosie. 

• Snelle kolonisatie van mangroven kan optreden wanneer modderbanken aanwezig zijn en zorgen 

voor het uiteengaan van de golven. 

• Beheer van landgebruik (bijv. activiteiten gericht op waterbehoud) buiten de kustzone speelt een 

rol bij de gezondheid van mangroven door het beperken van zoetwater-plussen en het verhogen 

van het zoutgehalte in getijdenkreken.  

• 'Inklemming van de kust' ten gevolge van de verstedelijking tegen de kustlijn aan verhindert dat de 

mangrove zich landinwaarts kan uitbreiden en/of landinwaarts kan migreren om de 

zeespiegelstijging bij te houden.  

7.2 Geomorfologische factoren  

Het continentaal plat strekt zich uit over ongeveer 300 km vanaf de NBS-kust. Het nearshore-plat strekt 

zich uit over ongeveer 30 km, met waterdiepten van 0 tot 20 m (Allison and Lee 2004). Het in ondiep 

water liggend plateau maakt het mogelijk voor grotere stormvloedhoogten om de kustlijn te bereiken dan 

het geval is in nearshore-gebieden met steilere hellingen. 
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In de NBS-LME-regio wordt de golfenergie sterk beïnvloed door de aanwezigheid van grote 

modderbanken. De migratie van modderbanken langs de NBS-kust is een dynamisch proces dat het 

voortdurend circuleren van grote hoeveelheden sediment tussen de kustlijn en de nearshore-zone 

inhoudt. Modderbanken kunnen een diepte bereiken van wel 20 m (tot 30 km voor de kust) en in 

westelijke richting migreren langs de kust met een gemiddelde snelheid van 0,5 - 1,5 km/jr (Anthony et al. 

2008). 

Wanneer een modderbank langs de kust voortbeweegt, beschermt hij de kuststrook door de golfenergie 

te verstrooien  (d.w.z. dat de hoogte van de golven afneemt in de interactie tussen de golven en de 

moddervlakten en brede intergetijdengebieden) en maakt hij aanslibbing van moddervlakten mogelijk. De 

mate van de afzwakking van golven wordt beheerst door de lokale geomorfologie van de kuststrook en 

de hydrodynamica van de kust (d.w.z., modderbankcyclus, golfrichting en waterdiepte). Indien de 

golfenergie verstrooid wordt voordat de kuststrook is bereikt, kan een snelle kolonisatie van mangroven 

zich voordoen om de kuststrook verder te stabiliseren. In interbankgebieden tussen aangroeiende 

modderbanken, wordt de kuststrook onderworpen aan golfaanvallen en snelle erosie totdat de volgende 

modderbank aankomt. Mangroven op deze locaties, in het bijzonder mangroven die zich net goed 

gehecht hebben, lopen een verhoogd risico van erosie  (Allison and Lee 2004). Figuur 5 illustreert de 

typische beweging van modderbanken westwaarts langs de NBS-kustlijn. Figuur 6  presenteert 

verschillen in kuststrookprofiel op locaties op de modderbank en interbank. 

De aanwezigheid van strandruggen kan ook helpen de golfenergie te verstrooien (Anthony et al. 2019). 

Strandruggen zijn kammen van zand en schelpen die 2 tot 4 m boven het gemiddelde zeeniveau kunnen 

uitsteken en zich gewoonlijk vormen in gebieden met hoge golfenergie (zoals interbankgebieden bijv.) in 

staat sedimenten te transporteren met grotere partikelgroottes (bijv. zand, schelpen of grind). Figuur 7 

illustreert een systeem van strandruggen in Suriname, met actieve strandruggen aangegeven met het 

getal 5 (strandruggen in de achterrand van een interbank) en het getal 6 (strandruggen in de achterrand 

van een interbank die actief erodeert). Het getal 7 in Figuur 7 geeft een oudere landinwaartse strandrug 

aan die is gevormd tijdens eerdere interbankperioden, nu naar achteren gelegen vanuit de kuststrook 

nadat modderbankgolven zijn voorbijgegaan. 
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Bron: Anthony 2016 

Figuur 5. Typische modderbankdynamiek 

 

Bron: Anthony et al. 2013, Anthony et al., 2010 

Figuur 6. Modderbank naar interbank voorbeeld (links); modderbank naar interbank-kustlijnprofielen (rechts) 

Oceaan 

Kust 
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Bron: Anthony et al. 2019 

Figuur 7. Regime van strandruggen in Suriname 

7.3 Verharde kustverdedigingstructuren 

Gevolgen of antropogene activiteiten zijn duidelijk langs de kust van Guyana waar ongeveer 250 km van 

de kuststrook is verhard met kunstmatige kustverdedigingstructuren (Anthony and Gratiot 2012). Deze 

structuren hebben historische mangrovebossen uitgeschakeld en verhinderen dat mangrove zich vestigt 

op de binnenkomende modderbanken door de mangrovepropagulen te isoleren zodat ze zich niet 

zeewaarts kunnen verspreiden (Anthony and Gratiot 2012). Kunstmatige kustverdedigingstructuren zoals 

zeewering zorgen niet voor het verspreiden van golven. Integendeel kunnen deze structuren 

erosieproblemen creëren die resulteren in het ondermijnen van de structuur en uiteindelijk in de instorting 

van de structuur (zie Figuur 8). Golven slaan af van de verharde structuur, bevorderen nearshore-

turbulentie en erosie van de fundering van de structuur en de zeebodem voor de structuur. Verhoogde 

nearshore-turbulentie kan ook de ophoping van sediment tegengaan, zo het risico van vloeibaarmaking 

van de modderbank vergrotend en uiteindelijk de dynamiek van het systeem van modderbank en 

interbank verstorend. Dit kan leiden tot meer aanhoudende erosie van de interbank kuststrook.  
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Bron: Winterwerp et al. 2013 (links); USACE 20195 (rechts) 

Figuur 8. Uitvallen van verharde kustverdedigingstructuren in Guyana  

7.4 Beheer van landgebruik 

Hoewel mangroven zouttolerant zijn, zijn ze het best geschikt voor brakwater (dat is een mengsel van 

ziltig en zoetwater) en hebben ze periodiek behoefte aan toevoer van zoetwater voor een optimale 

gezondheid en voortbestaan. Antropogene activiteiten, waaronder het indammen of indijken van 

stroomopwaartse afwateringsgebieden voor wateropslag, kunnen de aanvoer van zoetwater naar 

getijdenkreken beperken, met nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mangroven. Verminderde 

zoetwaterstromen kunnen ook resulteren in zoute bodems langs de kust en in laaggelegen kustgebieden, 

met een opeenvolging van consequenties en gevolgen voor de gezondheid van de mangroven. De 

aanwezigheid van zout kan de groei en diversiteit van mangroven remmen, met als gevolg een 

verminderde productie van organisch materiaal en afname van het vermogen sediment vast te houden. 

Aantasting van de groei, dichtheid of dekking van mangrove verlaagt het vermogen van de mangrove om 

golfenergie te verstrooien en het overstromingsrisico voor oevergebieden in het land te beperken.  

Bodemverzakkingen beïnvloeden eveneens het vermogen van mangrove-ecosystemen om zich aan te 

passen aan de zeespiegelstijging omdat hierdoor de hoogte verkregen door het natuurlijk vermogen van 

de mangrove om sediment vast te houden, kan worden beperkt of geëlimineerd. Bodemverzakkingen 

komen het vaakst voor als gevolg van grondwaterwinning, oliewinning, afwateringskanalen en ontbossing.  

'Inklemming van de kust' doet zich voor wanneer er aan de landzijde onvoldoende ruimte is voor 

mangroven om landinwaarts te migreren naarmate de zeespiegel stijgt. Migratie van mangrovebossen 

 

5Bekeken: https://www.reuters.com/investigates/special-report/waters-edge-the-crisis-of-rising-sea-levels/ 
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wordt vaak ingeperkt door landgebruik in het land, zoals ontwikkelde stedelijke gebieden, 

plattelandsgebieden, landbouwgronden of aquacultuur. Wanneer de mangroven niet landinwaarts kunnen 

migreren, kan de breedte van het mangrovebos smaller en smaller worden naarmate de zeespiegel stijgt, 

totdat de mangroven uiteindelijk verdwijnen. Het behouden van nearshore-gebieden voor 

mangrovemigratie kan de totale veerkracht van het mangrovebos verhogen en zijn vermogen tot het 

verlagen van het overstromingsrisico in stand houden ten bate van de ontwikkeling in het land. 
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8 Instrumenten voor het beoordelen van het overstromingsrisico en 

onderbouwen van de aanpassing 

8.1 Kernboodschappen 

• Een kader betreffende de beoordeling van de kwetsbaarheid van de kust (Kader) voor de 

NBS-LME-regio kan helpen duurzame lokale en regionale aanpassingsplanning te 

ondersteunen welke overgaat van reactief naar proactief (bijv. aanpassing in reactie op 

omstandigheden van sterke erosie tegenover aanpassingsplanning voordat effecten zich 

voordoen). 

• Het Kader, en het aanleggen van een kwetsbaarheidsindex, kan helpen bij het identificeren 

van de kuststrooksegmenten die het kwetsbaarst zijn voor bestaande en toekomstige 

kustgevaren. 

• Een index van de kwetsbaarheid van de kust, gekoppeld aan een kuststrookafbakening, 

kan regionale kwetsbaarheden naar voren halen. Dat kan samenwerking tussen meerdere 

rechtsgebieden en stakeholders bevorderen bij de ontwikkeling van een 

aanpassingsstrategie. 

8.2 Kader betreffende kwetsbaarheid en aanpassing in kustgebieden 

Indexgebaseerde kaders worden algemeen gebruikt voor het beoordelen van de kwetsbaarheid voor 

kustgevaren (Gornitz, V.; Beaty, T., Daniels 1997, McLaughlin et al. 2010, Balica et al. 2012, Ruh Ali 

2016, Pantusa et al. 2018). Ze zijn nuttig bij het ondersteunen van kustbeheer- en planningsbesluiten op 

meerdere geografische schalen (van lokaal tot regionaal), en ze kunnen gemakkelijk worden gewijzigd 

om nieuwe en verder verfijnde gegevens op te nemen wanneer die beschikbaar komen (inclusief 

monitoringsgegevens van afgeronde aanpassingsprojecten), zodat kwetsbare punten in de kuststrook 

opnieuw kunnen worden bekeken en het vorderen van de aanpassingen kan worden gevolgd. Figuur 9 

presenteert een overzicht van de stappen binnen een typisch Kader.  
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Figuur 9. Essentiële stadia in het kader betreffende kwetsbaarheid en aanpassing in kustgebieden 
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De volgende paragrafen bieden additionele bijzonderheden voor de stappen betreffende het opsporen en 

ontwikkelen van gegevens en de beoordeling van de kwetsbaarheid van de kust, welke worden 

weergegeven in Figuur 9. 

8.3 Opsporen en ontwikkelen van gegevens 

Het samenstellen van een solide Kader vereist identificerende indicatoren die staan voor de relevante 

geologische en fysieke processen welke voor het aandachtsgebied de evolutie en kwetsbaarheid van de 

kust aandrijven  (Pendleton et al. 2004, 2010). Geologisch indicatoren kunnen zijn geomorfologie van de 

plek, landgebruik in de kuststrook, sedimentatiesnelheid, snelheid waarmee de kuststrook verandert, 

kusthelling en kusthoogte. Indicatoren van fysieke processen zijn onder andere golfklimaat/energie (bijv., 

significante golfhoogten, golfperiode), getijverschil, en historische en toekomstige zeespiegelstijging.  

De fase van gegevensopsporing betreft het identificeren van relevante indicatoren van kwetsbaarheid van 

de kust en het verzamelen van beschikbare ruimtelijk variërende informatie voor het kwantificeren van de 

bijdrage van elke indicator aan de kwetsbaarheid van een segment van de kustlijn. Voor dit onderzoek 

zijn de gegevens voornamelijk opgespoord middels documentaire analyse van direct beschikbare 

gegevens en gegevensbronnen, waaronder wetenschappelijke literatuur en rapporten (al dan niet 

collegiaal getoetst). Gegevens zijn verzameld over bestaande condities ter plekke en kustgevaren op 

diverse locaties langs de NBS-kuststrook. Verzamelingen van ruimtelijk variërende gegevens (bijv. 

golfhoogten op diverse locaties) zijn noodzakelijk voor het differentiëren van kwetsbare punten langs de 

kuststrook. Waar mogelijk werd voorkeur gegeven aan de gegevensverzamelingen opgemaakt voor input 

in de software voor het Geographic Information System (GIS). Online gegevensverzamelingen 

verschaften informatie omtrent golfkenmerken, administratieve regio's, topografie en dieptemeting. 

Aanvullende informatie werd verstrekt door Conservation International en lokale partners (bijv. National 

Agricultural Research & Extension Institute).  

Tabel 3 presenteert de gegevensbronnen gebruikt voor het definiëren van de relevante indicatoren, 

gegroepeerd op thema (bijv. morfologie van de plek, golfklimaat, landgebruik). Resterende 

gegevenslacunes worden gepresenteerd in paragraaf 11. 
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Tabel 3. Gegevensbronnen   voor Kader inzake kwetsbaarheid van de kust 

Onderwerp Thema Indicator Beschrijving Gegevensbron 
G

e
o

lo
g

is
c

h
 

Morfologie van de 

plaats 

Kusthoogte 

Laagliggende kuststroken (ten 

opzichte van bij eb droogvallende 

bodemverheffingen) zijn het meest 

kwetsbaar voor overstroming en 

zeespiegelstijging 

NASA Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) Version 3.0 Global 1 

arc second (~30 meters) topographic 

digital elevation model. Datum van 

oorsprong: februari 2000 Bekeken: 

https://earthexplorer.usgs.gov 

Kusthelling 
Vertegenwoordigt kwetsbaarheid 

voor overstroming en potentieel  
Niet beschikbaar 

Snelheid verandering 

kuststrook 

Bevordert inzicht in erosie of 

aanslibbing van de kuststrook 
Niet beschikbaar 

Geomorfologie van 

kuststrook 

Verschillende soorten kuststroken 

hebben verschillende niveaus van 

vatbaarheid voor erosie of vermogen 

tot aangroeien met het stijgen van de 

zeespiegel.  

Gedefinieerd met gebruikmaking van 

aerial imagery layer en ondersteunende 

informatie van Ruh Ali (2016) and 

Environmental Services Limited (2018). 

Blootstelling aan golven 

Vertegenwoordigt beschikbaar 

overstromingsgebied en mogelijke 

kenmerken die kunnen zorgen voor 

verdrijving van storm 

Gedefinieerd met gebruikmaking van 

aerial imagery layer en ondersteunende 

informatie van Ruh Ali (2016) and 

Environmental Services Limited (2018). 

Strandbreedte 

Overvloed of beperking van 

sedimentaanvoer voor het 

bevorderen van progradatie of het 

behouden van stabiliteit kuststrook 

Niet beschikbaar 
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Onderwerp Thema Indicator Beschrijving Gegevensbron 

F
y
si

e
k
 

Sedimentdynamiek Sedimentaanvoer 

De gemiddelde golfhoogte van ten 

hoogste een derde van de 

golfhoogten binnen een golfspectrum 

en periode. Hoge significante 

golfhoogten bevorderen kusterosie. 

Niet beschikbaar 

F
y
si

e
k
 

Golfklimaat / 

Golfenergie1 

Significante golfhoogte 

Richtinggevoeligheid van 

binnenkomende golven geeft vorm 

aan de kuststrook door erosie en kan 

sediment in dezelfde richting 

verplaatsen 

DHI MIKE21 Spectral Wave Model 

bekeken via DHI Metocean Data Portal 

(https://www.metocean-on-

demand.com/#/main). Aanvullende 

informatie omtrent golfklimaat uit 

(World Bank Group 2017, Cete. C., 

Haage, S.; Hardwarsing, V., Kalloe, S.; 

Ma-ajong 2018) 

Golfrichting 

Langere golfperiodes (bijv. 

zeedeining) worden altijd 

geassocieerd met krachtigere 

golfenergie dan kortere golfperiodes 

(windgolven) 

DHI MIKE21 Spectral Wave Model 

bekeken via DHI Metocean Data Portal 

(https://www.metocean-on-

demand.com/#/main). Aanvullende 

informatie omtrent golfklimaat uit 

(World Bank Group 2017, Cete. C., 

Haage, S.; Hardwarsing, V., Kalloe, S.; 

Ma-ajong 2018) 

Golfperiode  

Geeft aan de mogelijke omvang van 

kuststrookbreedte beïnvloed door 

dagelijkse inundatie (en/of golven). 

Kuststroken met grote 

getijverschillen hebben 

getijdenstromen die bijdragen aan 

erosie en sedimententransport. 

DHI MIKE21 Spectral Wave Model 

bekeken via DHI Metocean Data Portal 

(https://www.metocean-on-

demand.com/#/main). Aanvullende 

informatie omtrent golfklimaat uit(World 

Bank Group 2017, Cete. C., Haage, S.; 

Hardwarsing, V., Kalloe, S.; Ma-ajong 
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Getijverschil bepaalt ook geschikte 

habitattype voor natuurvriendelijke 

oplossingen. 

2018)  

Getijverschil Getijverschil 

Omvang van stormvloed ondersteunt 

evaluatie van hoge waterstanden. De 

omvang van de 25 jaar-stormvloed 

was geselecteerd omdat het typisch 

de ontwerpstandaard voor 

bestaande natuurvriendelijke 

projecten in de NBS-LME-regio 

overschrijdt.  

(Prevedel 1997, United States Army 

Corps of Engineers 1998, Ruh Ali 

2016, Anthony et al. 2019) 

F
y
si

e
k
 

Stormvloed 25 jaar-stormvloed 

Mangroven kunnen verticaal bouwen 

met zeespiegelstijging, mits met de 

juiste sedimentaanvoer, maar slechts 

tot een bepaald niveau van 

zeespiegelstijging. 

Reeksen aangepast naar Burke en 

Ding (2016). Lokale schattingen niet 

beschikbaar. 

Verandering 

zeespiegel 

Historische 

zeespiegelstijging  

Hogere mate van zeespiegelstijging 

kan vegetatiegroei overtreffen. Hoge 

snelheden van zeespiegelstijging 

verlagen ook de bescherming van de 

bestaande kustverdedigings-

infrastructuur, waardoor aanpassing 

sneller nodig zal zijn. 

Guyana Regions 2, 3, and 4 (Ruh Ali 

2016) 

Toekomstige 

zeespiegelstijging 

Reflecteert type ontwikkeling achter 

kuststrook. Kunstmatige kuststroken 

met ontwikkelingen begrenzen de 

ruimte waarbinnen 

aanpassingsoplossingen 

Strauss and Kulp 2018 
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geïmplementeerd kunnen worden. 

     

L
a

n
d

g
e

b
ru

ik
 

Landgebruik 

Typologie van de kust 

Sommige kuststrookgebieden zijn 

reeds voorzien van beveiliging (bijv. 

zeewering, steunmuren, waterdichte 

afscheidingen), die, mits in goede 

staat, de kwetsbaarheid voor 

stormen verminderen.  

Niet beschikbaar 

Verbondenheid 

Landgebruik/Landbedekking 

Identificeert mogelijk gemak van het 

implementeren van 

aanpassingsstrategieën achter een 

segment van de kuststrook 

gebaseerd op beschikbare omvang 

van toepasselijk 

landgebruik/landbedekking en de 

gedeelde grenslengte waar 

deelgebieden verbonden zijn.  

Niet beschikbaar.  

Bevolking 
Bevolking woonachtig achter het 

gebied van de kuststrook 
Niet beschikbaar 

Landgebruik 

BBP per capita 

Maatregel van mogelijk financieel 

effect van blootstelling aan 

kustgevaar. Totale BBP per capita 

binnen hydrologisch verbonden 

gebied achter segment van de 

kuststrook. 

Niet beschikbaar 

L
a

n
d

g

e
b

ru
ik

 

Cruciale faciliteiten 
Cruciale faciliteiten (bijv., 

ziekenhuizen, scholen, 
Niet beschikbaar 
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brandweerdiensten, politiestations) 

beïnvloed door blootstelling aan 

kustgevaren. 

Kosten infrastructuur 

Kosten van cruciale infrastructuur en 

cruciale faciliteiten (bijv., wegen, 

ziekenhuizen, 

behandelingsinstallaties). Biedt 

inzicht in de mogelijke consequenties 

van klimaatgevolgen 

Niet beschikbaar 

Aanwezigheid kunstmatige 

kuststrook 

De vegetatiebuffer beschikbaar 

achter de rand van de kuststrook 

zorgt voor het afzwakken van 

stormvloed en golfhoogten; grotere 

vegetatiebreedte biedt grotere mate 

van stormafzwakking  

Niet beschikbaar 

Breedte van de vegetatie 

Beschikbare natuurlijke buffer om te 

zorgen voor afzwakking van storm en 

bescherming tegen erosie. 

Niet beschikbaar 

Opmerkingen: 1 Golfklimaat/energie in dit onderzoek wordt gekenmerkt door statistieken van golfhoogte and golfperiode. Hoge golfhoogten met lange 

periode worden geassocieerd met hoge golfenergie met waarschijnlijk potentiële schade aan kuststructuren.   
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Een geospatiale kuststrookafbakening is een belangrijk onderdeel van het stadium van Opsporing en 

Ontwikkeling van gegevens. Het ondersteunt zowel de classificatie van de kuststrook in de verschillende 

typologieën van de kuststrook,. als de visualisaties van de resultaten van het Kader. Een aaneengesloten 

kuststrookafbakening werd digitaal opgeslagen voor de kust van Guyana en Suriname met de ESRI's 

ArcMap software, waarbij primair gebruik werd gemaakt van de referentie- en 

topografische/dieptemetingsgegevens op luchtfoto's van ERSI’s World Imagery voor het traceren van de 

overgang van open water naar landwaartse topografie waar er een duidelijke verandering is in de 

kusthelling. De kuststrookafbakening werd afgerond op een geografische schaal van :20.000 meter.  

De kuststrook werd onderverdeeld in afzonderlijke segmenten van ongeveer 10 kilometer lang6. De 

kuststrook van Guyana werd verdeeld in 32 afzonderlijke kustsegmenten, weergegeven in Figuur 10. De 

kuststrook van Suriname werd verdeeld in 45 afzonderlijke kustsegmenten, weergegeven in Figuur 11. 

Elk kustsegment kreeg een unieke naam (bijv., S_R3_4), bestaande uit een landencode (bijv., S voor 

Suriname), regionummer (bijv., R3 voor Regio 3), en segmentnummer (bijv., 4). De namen van alle 

afzonderlijke kustsegmenten zijn opgenomen in Bijlage A en B, respectievelijk.  

De kustsegmenten werden afgebakend zonder toepassing van politieke grenzen om onderbrekingen 

tussen segmenten aan te geven. Kustgevaren doen zich voor zonder acht te slaan op politieke grenzen, 

en uiteindelijk moeten aanpassingsstrategieën misschien wel rechtsgebieden overschrijden. De huidige 

segmentatie van de kuststrook ondersteunt de identificatie van mogelijke rechtsgebiedoverschrijdende 

kwetsbaarheden.  

 

6 Regio 2 – 4 in Guyana werd verdeeld in segmenten van ongeveer 5 kilometer, volgens de bestaande kuststrookafbakening door Ayat (2016).  
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Figuur 10. Afbakening kustlijn voor Guyana 
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Figuur 11. Afbakening kustlijn voor Suriname 

8.4 Beoordeling van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering 

8.4.1 Kwetsbaarheid  

Klimaatkwetsbaarheid meet de mate waarin een gemeenschap vatbaar is voor, en niet in staat is om te 

gaan met, de negatieve effecten van klimaatverandering, met inbegrip van klimaatvariabiliteit en 

klimaatextremen (IPCC 2007). Dit wordt uitgedrukt als een functie van de gevoeligheid, de blootstelling 

en het aanpassingsvermogen van de ecosystemen en de menselijke gemeenschappen daarin. De drie 

belangrijkste componenten van kwetsbaarheid zijn: 

• Blootstelling - aard en mate van fysieke interactie van een systeem en/of een gevaar met een 

vermogensobject. Een indicator van blootstelling in de NBS-LME-regio omvat tevens de 

golfhoogten die de kuststrook bereiken tijdens een storm (bijv., grotere golfhoogten zijn een 

indicator van grotere blootstelling).  
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• Gevoeligheid - de mate waarin een systeem wordt beïnvloed, hetzij nadelig of gunstig, door een 

gevaar. Dit kan tevens een menselijke/sociale dimensie omvatten. Een indicator van gevoeligheid 

in de NBS-LME-regio is de geomorfologie van de kuststrook (bijv., kustlijnen met stranden zijn 

gevoelig voor golfaanval).  

• Aanpassingsvermogen - het inherente vermogen van een systeem om zich aan te passen aan 

een effect zonder dat een significante interventie of modificatie nodig is, en/of de bestaande 

flexibiliteit of redundantie binnen een systeem waardoor het systeem blijft functioneren wanneer 

het onder spanning staat. Een indicator van aanpassingsvermogen in de NBS-LME-regio is the 

aanvoer van sediment (bijv., gebieden in de kuststrook met een geringe aanvoer van sediment 

hebben minder aanpassingsvermogen om te herstellen van door golven veroorzaakte erosie). 

Het evalueren van een systeem aan de hand van de drie belangrijkste componenten van kwetsbaarheid 

helpt de meest kwetsbare aspecten van een systeem te identificeren, zodat aanpassingsstrategieën 

kunnen worden uitgewerkt voor het matigen of beperken van de effecten geassocieerd met 

klimaatverandering. Over het algemeen verminderen strategieën de blootstelling aan en/of gevoeligheid 

voor klimaatgevaren, ofwel ondersteunen ze de opbouw van het vermogen tot aanpassing aan 

toekomstige gevaren. De evaluatie van de kwetsbaarheid van de kust in de NBS-LME-regio steunt op een 

catalogus van afzonderlijke kwetsbaarheidsindicatoren vallende onder elk van de drie componenten van 

kwetsbaarheid, weergegeven in paragraaf 8.4.3.  

8.4.2 Risico 

Klimaatgevaren die invloed uitoefenen op de NBS-kuststrook, kunnen resulteren in een hele reeks 

gevolgen, van directe gevolgen voor infrastructuur en voorzieningen, tot indirecte gevolgen voor mobiliteit 

en maatschappij. In de praktijk wordt een kwalitatieve risicobeoordeling vaak gedefinieerd als Risico = 

Gevolg × Waarschijnlijkheid. Gevolg wordt gedefinieerd als de omvang of het niveau van het effect (bijv., 

kosten geassocieerd met overstromingsschade of totale bevolking getroffen), en waarschijnlijkheid is de 

kans dat het specifieke gevolg optreedt. Hoe hoger de kans op een “erger” gevolg, hoe groter het 

risiconiveau. Bij een risicobeoordeling met betrekking tot klimaatverandering kunnen gevolgen worden 

gedefinieerd en gekwantificeerd voor een gegeven klimaatgevolg of -gevaar door het selecteren van risk 

metrics ofwel risicomaatstaven die de geanticipeerde gevolgen definiëren, meten en kwantificeren. Maar 

het definiëren van de waarschijnlijkheid van een specifiek gevolg van klimaatverandering vormt een 

grotere uitdaging. De risicovergelijking (t.w. Risico = Gevolg × Waarschijnlijkheid) wordt vaak toegepast 

op specifieke voorvallen, of schokken, die zich zouden kunnen voordoen, zoals een aardbeving of 

gebreken in de constructie van een brug of gebouw. Klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn geen 

“schokken” maar eerder langzame, chronische stressors die voortschrijden in de loop van de tijd.  

Het Risicokader neemt de potentiële timing en de omvang van het gevolg in overweging. Timing geeft een 

indicatie van de urgentie van het potentieel risico (m.a.w. hoe gauw zou het gevolg zich kunnen 

voordoen?), terwijl de omvang van het gevolg aangeeft hoe groot het risico geografisch binnen een 

gemeenschap is (bijv., hoeveel mensen of hoeveel bedrijven zouden getroffen kunnen worden?). De 

combinatie van urgentie en omvang kan zorgen voor context voor projectprioritering en beslissingen 

inzake aanpassing.  
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• Gevolg - Het resultaat of effect van de gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving, 

equity, de economie, en de gebouwde omgeving en de natuurlijke omgeving. Gevolgen kunnen 

kwantitatief of kwalitatief zijn.  Voor het definiëren, meten en kwantificeren van risico (d.w.z., 

gevolg), worden zowel fysieke gevolgen op landwaartse infrastructuur als de mogelijke 

maatschappelijke gevolgen voor de gemeenschap in haar geheel geëvalueerd. Fysieke effecten 

kunnen zijn functionele of operationele gevolgen voor de gemeenschap of de regio wegens 

fysieke schade of een vermindering van de dienstverlening. Sociale gevolgen, zoals 

maatschappelijke ontwrichting, kunnen gemeten worden als het mogelijk getroffen aantal 

inwoners en bedrijven, en het aantal cruciale faciliteiten (bijv,. ziekenhuizen, scholen, 

spoedhulpvoorzieningen) binnen het getroffen gebied.  

• Waarschijnlijkheid - De kwalitatieve risicovergelijking wordt vaak toegepast op specifieke 

voorvallen, of schokken, die zich zouden kunnen voordoen, zoals een jaarlijkse kans van 1 

procent (dat is 100 jaar) op een kustoverstroming. In dit geval is de waarschijnlijk dat het voorval 

zich voordoet 1 procent in een gegeven jaar. Echter, met klimaatgerelateerde effecten zoals SLR, 

is het gevaar een langzame, chronische progressie van stijgende waterstanden die in de loop van 

de tijd zullen verergeren, gekoppeld aan periodieke schokken (bijv. door neerslag veroorzaakte 

overstromingen, kustoverstromingen). Bovendien, de chronische gevaren (bijv., SLR) zullen de 

frequentie en ernst van mogelijke schokken (bijv., kustoverstroming) doen toenemen, en kunnen 

ook andere gevaren (bijv., stijgend grondwaterpeil) verscherpen. De toekomstige frequentie en 

kans op het zich voordoen van een klimaatgevaar laat zich moeilijk kwantificeren in een niet-

stationair klimaat, en de uitdagingen worden groter wanneer secundaire klimaatgevaren ook in 

aanmerking worden genomen. Om deze reden beschouwt deze beoordeling gevolg als de 

primaire benadering voor de evaluatie van Risico. 

8.4.3 Beoordeling van kwetsbaarheid van de kust en gevolg 

Tabel 4 presenteert een samenvatting van de relevante kustindicatoren voor de NBS-LME-regio. De 

indicatoren zijn gegroepeerd onder de drie hoofdcomponenten van kwetsbaarheid (blootstelling, 

gevoeligheid en aanpassingsvermogen) en het ene hoofdcomponent van risico (gevolg). Elk 

hoofdcomponent van kwetsbaarheid en risico bestaat uit diverse indicatoren. Elke indicator kan een 

beoordelingscijfer (score) (en equivalente rating) krijgen die worden opgeteld om de algemene 

kwetsbaarheid of het gevolg in het algemeen van een afzonderlijk kustsegment voor kustgevaren weer te 

geven.  

Tabel5 presenteert de waardenreeksen voor 21 afzonderlijke indicatoren, op basis van de ratings van 

zeer gering (score =0), gering (score = 1), matig (score = 2), groot (score = 3), en zeer groot (score = 4). 

De reeksen weerspiegelen eerdere onderzoeken en zijn aangepast aan lokale omstandigheden volgens 

oordeel naar beste vermogen. Door toekenning van een score (en rating) aan elke indicator, kan de 

relatieve bijdrage van elke indicator aan de kwetsbaarheids- en risicocomponenten, alsmede de 

algemene kwetsbaarheid van de kust of het gevolg in het algemeen, voor elk kustsegment worden 

geëvalueerd (zie Tabel 6). Deze informatie ondersteunt ook de samenvoeging van deze indicatoren in 

een algemene kwetsbaarheidsscore (en equivalente rating) en evenzo een algemene risicoscore (en 

equivalente rating) door het optellen van de scores op basis van de sleutel in Tabel 7.  



 

 

MANGROVEPROJECT OP HET NOORD-BRAZILIAANS PLAT | NATUURVRIENDELIJKE 

OPLOSSINGEN 
PAG. |  33 

 

Tot slot kan een samengestelde Index Kwetsbaarheid Kust - Gevolgen (IKK-G) worden toegewezen aan 

elk kustsegment, gebruikmakend van de matrix getoond in Tabel 8. Het doel van de IKK-G is een 

overzicht op hoog niveau te bieden van waar er grote behoefte bestaat aan aanpassingsoplossingen om 

kustgevaren te beperken of te verzachten. Wanneer er verscheidene aangrenzende kustsegmenten zijn 

met een vergelijkbare IKK-G-score (en vergelijkbare scores voor kwetsbaarheids- en gevolgindicatoren), 

dan is mogelijk een aanpassingsinterventie op grotere schaal vereist.  

Het Kader kan ook gebruikt worden voor het gericht onderzoeken van mogelijke aanpassingsoplossingen 

voor een specifiek segment of combinatie van segmenten ten aanzien waarvan blootstelling, gevoeligheid 

of aanpassingsvermogen moet worden aangepakt. Dit biedt de mogelijkheid om aanpassingsoplossingen 

te evalueren teneinde te garanderen dat de oplossingen de juiste onderliggende kwetsbare punten 

aanpakken.  

Samenvattend, binnen dit Kader kunnen vier niveaus van kwantitatieve beoordelingen worden vergeleken 

voor de gehele NBS-kuststrook, wat helpt om de meest kwetsbare segmenten van de kuststrook en de 

geassocieerde effecten te identificeren: 

1. Indicatorscores/ratings (bijv., blootstelling aan golven of kusthoogte) – zie Tabel5. 

• Ratings voor afzonderlijke indicatoren worden toegekend voor een reeks kwantitatieve 

waarden (gebruikmakend van literatuurverwijzingen en oordeel naar beste vermogen) met 

een resolutie die onderscheid kan maken tussen kustsegmenten. Ratings variëren van 

zeer gering (score = 0) tot zeer groot (score = 4). Indien een blootstellingsindicator de 

rating 'zeer groot' krijgt, speelt deze indicator waarschijnlijk een belangrijke rol in de 

algemene kwetsbaarheidsscore. De beschikbaarheid van afzonderlijke indicatorratings op 

dit gedetailleerd niveau biedt het vermogen te evalueren hoe afzonderlijke indicatoren 

bijdragen aan blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen en/of gevolg met 

betrekking tot kustgevaren. 

2. Scores/ratings voor blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen en gevolg (som van 

afzonderlijke indicatoren) - zie Tabel 6. 

• Ratings voor blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen en gevolg zijn de som van 

de afzonderlijke indicatorscores voor elk desbetreffend component. Bijvoorbeeld, de 

blootstellingsrating van een kustsegment is gebaseerd op het totaal van de afzonderlijke 

indicatoren bij blootstelling (bijv., significante golfhoogte, getijverschil, toekomstige 

zeespiegelstijging, etc.). De opgetelde score definieert dan een algemene  rating voor 

blootstelling. Elk kustsegment heeft een unieke combinatie van afzonderlijke 

indicatorratings die worden opgeteld voor de respectieve algemene ratings voor 

blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen en gevolg. 

3. Scores/Ratings voor kwetsbaarheid (som van blootstelling, gevoeligheid en 

aanpassingsvermogen) en risico (gevolg) – zie Tabel 7. 

• Scores en ratings voor kwetsbaarheid zijn het totaal van de scores en ratings voor 

blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen, en gevolg. Dit biedt een 

vereenvoudigde momentopname van de kustsegmenten die het meest kwetsbaar zijn of 

die de grootste gevolgen ondervinden bij blootstelling aan kustgevaren. 
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Index Kwetsbaarheid Kust - Gevolgen (integratie van kwetsbaarheids- en gevolgratings) – zie Tabel 6. 

Score voor blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen en gevolg 

 Indicatorrating 
Zeer 

gering 
Gering Matig Groot 

Zeer 

groot 

Kwetsbaar 

Blootstelling 0-2 2-6 7-11 12-15 16-20 

Gevoeligheid 0-5 6-11 12-19 20-26 27-32 

Aanpassingsvermogen 0-3 4-7 8-10 11-13 14-16 

Risico 

Gevolg 0-3 4-7 8-10 11-13 14-16 

 

Tabel 7. Score voor algemene kwetsbaarheid (som van blootstelling, gevoeligheid, 

aanpassingsvermogen) en risico (gevolg) 

Algemene 

kwetsbaarheidsscore 

Algemene 

risico(gevolg)score Kwetsbaarheids- / Gevolgrating 

0 - 12 0 - 1 Zeer gering 

15 - 27 2 - 5 Gering 

28 - 42 6 - 10 Matig 

43 - 56 11 - 14 Groot 

57 - 68 14 - 16 Zeer groot 
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4. Tabel 8. 

• De IKK-G combineert de kwetsbaarheids- en risicoratings in een enkele index om een 

totaaloverzicht te geven van de kustsegmenten met de grootste aanpassingsbehoefte.  

Gewoonlijk worden wegingen niet gebruikt voor het aanpassen van het niveau van beïnvloeding of 

belangrijkheid van de afzonderlijke indicatoren. De toekenning van wegingsfactoren vereist over het 

algemeen de input van stakeholders en projectpartners om de verschillende wegingsschema's en hun 

effect op de resultaten te beoordelen. Wegingen zouden pas moeten worden toegepast wanneer de 

Kaderresultaten volledig geëvalueerd zijn en het belang van elke indicator op de resultaten is beoordeeld.  

Figuur 12 geeft een samenvatting van het proces voor de toekenning van scores/ratings voor het 

identificeren van de IKK-G voor elk kustsegment.  

 

Figuur 12. Definiëren van Index Kwetsbaarheid Kust - Gevolgen  

Bijlage A presenteert de ondersteunende informatie voor het Kader voor Guyana, waarin alle 

beschikbare, tot heden verzamelde gegevens zijn opgenomen. Bijlage B presenteert vergelijkbare 

informatie voor Suriname. In beide Bijlagen zijn de gegevenslacunes aangegeven.  
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Tabel 4. Beoordelingsfactoren voor kwetsbaarheid van de kust en gevolg (factoren vermeld in afnemende volgorde van belang)  

KWETSBAARHEID 

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

 

Thema Indicator Beschrijving 

Golfklimaat/energie Significante golfhoogte (m) De gemiddelde golfhoogte van het hoogste een derde van de golfhoogten binnen een golfspectrum en periode. Hoge significante golfhoogten bevorderen kusterosie. 

Stormvloed/Overslag 
25 jaar-stormvloeddiepte (m) boven hoogte van 

de kust  

Omvang van stormvloed ondersteunt evaluatie van hoge waterstanden. De omvang van de 25 jaar-stormvloed was geselecteerd omdat het typisch de 

ontwerpstandaard voor bestaande natuurvriendelijke projecten in de NBS-LME-regio overschrijdt.  

Getijverschil Getijverschil (m) 
Geeft aan de mogelijke omvang van kuststrookbreedte beïnvloed door dagelijkse inundatie (en/of golven). Kuststroken met grote getijverschillen hebben 

getijdenstromen die bijdragen een erosie en sedimententransport. Getijverschil bepaalt ook geschikte habitattype voor natuurvriendelijke oplossingen. 

Verandering zeespiegel Toekomstige zeespiegelstijging (mm/jr) 
Hogere mate van zeespiegelstijging kan vegetatiegroei overtreffen. Hoge snelheden van zeespiegelstijging verlagen ook de bescherming van de bestaande 

kustverdedigingsinfrastructuur, waardoor aanpassing sneller nodig zal zijn. 

Verandering zeespiegel Historische zeespiegelstijging (mm/jr) Mangroven kunnen verticaal bouwen met zeespiegelstijging, mits met de juiste sedimentaanvoer, maar slechts tot een bepaald niveau van zeespiegelstijging. 

 
   

G
e

v
o

e
lig

h
e

id
  

Thema Indicator Beschrijving 

Morfologie van de 

plaats 
Blootstelling aan golven Vertegenwoordigt beschikbaar overstromingsgebied en mogelijke kenmerken die kunnen zorgen voor verdrijving van storm 

Morfologie van de 

plaats 
Geomorfologie van kuststrook Verschillende soorten kuststroken hebben verschillende niveaus van vatbaarheid voor erosie of vermogen tot aangroeien met het stijgen van de zeespiegel.  

Morfologie van de 

plaats 
Hoogte kust (m) - boven gemiddeld zeeniveau Laagliggende kuststroken (ten opzichte van bij eb droogvallende bodemverheffingen) zijn het meest kwetsbaar voor overstroming en zeespiegelstijging 

Morfologie van de 

plaats 
Breedte van de vegetatie (m) Beschikbare natuurlijke buffer om te zorgen voor afzwakking van storm en bescherming tegen erosie. 

Morfologie van de 

plaats 
Snelheid verandering kustlijn (m/jr) Bevordert inzicht in erosie of aanslibbing van de kuststrook 

Landgebruik Aanwezigheid kunstmatige kuststrook 
De vegetatiebuffer beschikbaar achter de rand van de kuststrook zorgt voor het afzwakken van stormvloed en golfhoogten; grotere vegetatiebreedte biedt grotere 

mate van stormafzwakking 

Morfologie van de 

plaats 
Kusthelling (%) Vertegenwoordigt kwetsbaarheid voor overstroming en potentiële snelheid terugtrekking kuststrook  

Morfologie van de 

plaats 
Breedte van het strand (m) Overvloed of beperking van sedimentaanvoer voor het bevorderen van progradatie of het behouden van stabiliteit kuststrook 

 
   

A
a

n
p

a
ss

i

n
g

sv
e

rm
o

g
e

n
 Thema Indicator Beschrijving 

Landgebruik Typologie van de kust Kuststrook aangrenzen of naar achter gelegen (gemengd stedelijk, aquacultuur/landbouw, schaarse woningbouw, geen ontwikkeling) 
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Sedimentdynamiek Sedimentaanvoer Overvloed of beperking van sedimentaanvoer voor het bevorderen van progradatie of het behouden van stabiliteit kuststrook 

Landgebruik 
Verbondenheid Landgebruik/Landbedekking 

(verhouding gedeelde grens) 

Identificeert mogelijk gemak van het implementeren van aanpassingsstrategieën achter een segment van de kuststrook gebaseerd op beschikbare omvang van 

toepasselijk landgebruik/landbedekking en de gedeelde grenslengte waar deelgebieden verbonden zijn . Gekwantificeerd als de verhouding gedeelde grenslengte tot 

totaal gebied beschikbaar met geschikt(e) landgebruik/landbedekking. Een hoge gedeelde grens: gebied-verhouding doet zich voor wanneer een kleiner totaal gebied 

beschikbaar is met mogelijk complexe verbindingen tussen deelgebieden. 
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RISICO 

G
e

v
o

lg
 

Thema Indicator Beschrijving 

Landgebruik Bevolking (Percentiel van totaal voor land) Waardemeting van mogelijke bevolking getroffen door blootstelling aan kustgevaren. Gemeten binnen hydrologisch verbonden gebieden achter kustsegment.  

Landgebruik 
Bruto Binnenlandsproduct (BBP) per capita 

(Percentiel van totaal voor land) 
Waardemeting van mogelijk financieel effect van blootstelling aan kustgevaren. Gemeten binnen hydrologisch verbonden gebieden achter kustsegment.  

Landgebruik 
Cruciale faciliteiten (Percentiel van totaal voor 

land) 

Cruciale faciliteiten (bijv., ziekenhuizen, scholen, brandweerdiensten, politiestations) binnen zone van blootstelling aan kustgevaren. Gemeten binnen hydrologisch 

verbonden gebieden achter kustsegment.  

Landgebruik 
Infrastructuur - Herstel-/Vervangingskosten 

(Percentiel van totaal voor land) 

Kosten van cruciale infrastructuur en cruciale faciliteiten (bijv., wegen , ziekenhuizen, behandelingsinstallaties) binnen hydrologische gebieden achter 

kuststrooksegment. 

 

Tabel5. Kwantificering van factoren die bijdragen aan kwetsbaarheid van de kust in de NBS-LME-regio 

KWETSBAARHEID 

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

 

Thema Indicator Beschrijving Ratingschaal: Zeer gering (0) Gering (1) Matig (2) Groot (3) Zeer groot (4) 

Golfklimaat/energie 
Significante 

golfhoogte (m) 

De gemiddelde golfhoogte van het hoogste een 

derde van de golfhoogten binnen een 

golfspectrum en periode. Hoge significante 

golfhoogten bevorderen kusterosie. 

Hogere golfhoogten resulteren in grotere chronische 

erosie en/of episodische erosie of schade aan 

kuststructuren. 

0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 >2,0 

Stormvloed/Oversla

g 

25 jaar-

stormvloeddiepte (m) 

boven hoogte van de 

kust  

Omvang van stormvloed ondersteunt evaluatie 

van hoge waterstanden. De omvang van de 25 

jaar-stormvloed was geselecteerd omdat het 

typisch de ontwerpstandaard voor bestaande 

natuurprojecten in de NBS-LME-regio 

overschrijdt.  

Grotere overslagdiepten resulteren in mogelijk grotere 

omvang van landwaartse overstromingen 
0 0 - 0,25 0,25 - 1,0 1,0 - 2,0 >2,0 

Getijverschil Getijverschil (m) 

Geeft aan de mogelijke omvang van 

kuststrookbreedte beïnvloed door dagelijkse 

inundatie (en/of golven). Getijverschil bepaalt ook 

geschikte habitattype voor natuurvriendelijke 

oplossingen. 

Kuststroken met grote getijverschillen hebben 

getijdenstromen die bijdragen een erosie en 

sedimententransport.  

>3,25 2,5 - 3,25 1,75 - 2,5 1,0 - 1,75 <1,0 

Verandering 

zeespiegel 

Toekomstige 

zeespiegelstijging 

(mm/jr) 

Grotere omvang van zeespiegelstijging kan de 

vegetatiegroei overtreffen / Grotere 

zeespiegelstijging kan zich sneller voltrekken dan 

vegetatiegroei. Hoge snelheden van 

zeespiegelstijging verlagen ook de bescherming 

van de bestaande kustverdedigingsinfrastructuur, 

waardoor aanpassing sneller nodig zal zijn. 

Grotere lokale snelheden van zeespiegelstijging wegens 

lokale bodemverzakking, veranderingen in 

zoetwaterinputs, of regionale oceaanstromingen zullen 

resulteren in eerdere en/of frequentere toekomstige 

overstromingen. 

<2,0 2,0 - 2,5 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 >3,5 
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Verandering 

zeespiegel 

Historische 

zeespiegelstijging 

(mm/jr) 

Mangroven kunnen verticaal bouwen met 

zeespiegelstijging, mits met de juiste 

sedimentaanvoer, maar slechts tot een bepaald 

niveau van zeespiegelstijging. 

Grotere lokale snelheden van zeespiegelstijging wegens 

lokale bodemverzakking, veranderingen in 

zoetwaterinputs, of regionale oceaanstromingen geven 

gebieden aan die in de toekomst eerder en/of frequenter 

aan overstroming blootgesteld kunnen worden. 

<2,0 2,0 - 2,5 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 >3,5 
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Thema Indicator Beschrijving Ratingschaal: Zeer gering (0) Gering (1) Matig (2) Groot (3) Zeer groot (4) 

Morfologie van de 

plaats 

Blootstelling aan 

golven 

Vertegenwoordigt beschikbaar 

overstromingsgebied en mogelijke kenmerken 

die kunnen zorgen voor verdrijving van storm 

Blootgestelde kuststroken zijn het meest vastbaar voor 

golfschade. 
Goed beschermd Beschermd 

Half 

beschermd 

Half 

blootgesteld 
Blootgesteld 

Morfologie van de 

plaats 

Geomorfologie van 

kuststrook 

Verschillende soorten kuststroken hebben 

verschillende niveaus van vatbaarheid voor 

erosie of vermogen tot aangroeien met het 

stijgen van de zeespiegel.  

Zachte, begroeide kuststroken zijn doorgaans gevoeliger 

(d.w.z., zeer vatbaar voor schade) voor kustgevaren, 

terwijl rotsachtige/kliffenkusten minimaal reageren. 

Rotsachtige/ 

Kliffenkust 

Gemiddelde 

kliffen, grillige 

kust 

Zand, keien, 

rotsblokken 

Kiezel- & 

zandstranden 

Moddervlakte

n, mangroven 

Morfologie van de 

plaats 

Hoogte kust (m) - 

boven gemiddeld 

zeeniveau 

Waardemeting van gemiddelde hoogte van 

kuststrook. 

Laagliggende kuststroken (ten opzichte van bij eb 

droogvallende bodemverheffingen) zijn over het algemeen 

het meest kwetsbaar voor overstroming en 

zeespiegelstijging omdat ze routes vormen voor het water 

om in het land gelegen gebieden te bereiken. 

>12,0 9,0 - 12,0 6,0 - 9,0 3,0 - 6,0 <3,0 

Morfologie van de 

plaats 

Breedte van de 

vegetatie (m) 

De vegetatiebuffer beschikbaar achter de rand 

van de kuststrook zorgt voor het afzwakken van 

stormvloed en golfhoogten; biedt tevens 

bescherming tegen erosie. 

Een grotere vegetatiebuffer op de kuststrook vermindert 

de gevoeligheid van de kuststrook voor kustgevaren, door 

stormafzwakking en erosiebescherming tijdens stormen. 

>1000 500 - 1000 100 - 500 50 - 100 >50 

Morfologie van de 

plaats 

Snelheid verandering 

kustlijn (m/jr) 

Bevordert inzicht in erosie of aanslibbing van de 

kuststrook 

Negatieve snelheden van verandering in kuststrook 

(krimpende kuststrook) duiden op een grote 

erosiesnelheid en deze gebieden zijn vatbaarder voor 

effecten tijdens zware stormen. 

>2,0 1,0 - 2,0 (-) 1,0 - 1,0 (-) 2,0 - 1,0 < (-) 2,0 

Landgebruik/Landb

edekking 

Aanwezigheid 

kunstmatige 

kuststrook 

De aanwezigheid van een verharde kuststrook 

kan bescherming bieden tegen kustgevaren, 

maar de huidige gesteldheid (d.w.z. nieuwe of 

slechte staat) is een belangrijke factor wat betreft 

de effectiviteit van de kuststrook.   

De aanwezigheid van een verharde kuststrook vermindert 

de gevoeligheid van de kuststrook voor kustgevaren, 

maar alleen als hij in een redelijke tot goede staat 

verkeerd.  

Ja (in goede 

staat) 
- 

Ja (in redelijke 

staat) 
- 

Ja (in slechte 

staat); Geen 

bescherming 

Morfologie van de 

plaats 
Kusthelling (%) 

Vertegenwoordigt kwetsbaarheid voor 

overstroming en potentieel  

Een hoge kusthelling vermindert het effect van de 

zeespiegelstijging, terwijl een zwakke helling kan zorgen 

voor mogelijk wijdverspreide landwaartse overstromingen 

tijdens een storm. 

>1,5 1,0 - 1,5 0,5 - 1,0 0,5 – 0,3 <0,3 

Morfologie van de 

plaats 

Breedte van het 

strand (m) 
Meting van strandbreedte 

Groter strandbuffer vermindert gevoeligheid voor 

kustgevaren. 
>100 50 - 100 25 - 50 43763 <10 
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 Thema Indicator Beschrijving Ratingschaal: Zeer groot (0) Groot (1) Matig (2) Gering(3) Zeer gering(4) 

Landgebruik/Landb

edekking 
Typologie van de kust 

Kuststrook aangrenzend of naar achter gelegen 

(gemengd stedelijk, aquacultuur/landbouw, 

schaarse woningbouw, geen ontwikkeling) 

Landgebruik met een grotere infrastructuurdichtheid 

(gebouwen, wegen, structuren) aangrenzend aan de 

kuststrook, hebben een gering aanpassingsvermogen 

Aangrenzende 

kust - Gemengd 

stedelijk 

Naar achteren 

gelegen - 

Gemengd 

Aangrenzende 

kust - Schaars 

bebouwd, 

- 
Geen 

ontwikkeling 
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(grote kwetsbaarheid) tot aanpassen bij blootstelling aan 

kustgevaren of wanneer ze herstellend zijn van effecten. 

Commerciële/residentiële ontwikkeling en 

mobiliteitsroutes hebben geringe redundantie (groot 

aanpassingsvermogen).  

stedelijk; 

Aangrenzend

e kust - 

Aquacultuur/ 

Landbouw 

woongebied; 

Naar achteren 

gelegen - 

Aquacultuur/ 

Landbouw 
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Landgebruik/ 

Landbedekking 

Aanwezigheid 

kunstmatige 

kuststrook 

De aanwezigheid van een verharde kuststrook 

kan bescherming bieden tegen kustgevaren, 

maar de huidige gesteldheid (d.w.z. nieuwe of 

slechte staat) is een belangrijke factor wat betreft 

het vermogen van de kuststrook om zich aan te 

passen aan een hevigere storm.  

Verharde kuststroken hebben weinig 

aanpassingsvermogen (grote kwetsbaarheid) om zich te 

voegen naar toenemende kustgevaren. Verharde 

kuststroken in slechte staat hebben het minste 

aanpassingsvermogen (grootste kwetsbaarheid). 

Natuurlijke kuststroken hebben over het algemeen groter 

aanpassingsvermogen om te reageren op kustgevaren. 

Ja (in slechte 

staat) 
- 

Ja (in redelijke 

staat); Geen 

bescherming 

(natuurlijk) 

- 
Ja (in goede 

staat) 

Sedimentdynamiek Sedimentaanvoer 

Overvloed of beperking van sedimentaanvoer 

voor het bevorderen van progradatie of het 

behouden van stabiliteit kuststrook 

Een krimpende kust in een kustregime met geringere 

sedimentaanvoer heeft minder aanpassingsvermogen 

(grotere kwetsbaarheid) tot aanpassing na effecten van 

kustgevaren. 

Krimpende kust - Stabiele kust - Prograde kust 

Landgebruik/ 

Landbedekking 

Verbondenheid 

Landgebruik/ 

Landbedekking 

(verhouding gedeelde 

grens tot gebied) 

Identificeert mogelijk gemak van het 

implementeren van aanpassingsstrategieën 

achter een segment van de kuststrook 

gebaseerd op beschikbare omvang van 

toepasselijk landgebruik/landbedekking en de 

gedeelde grenslengte waar deelgebieden 

verbonden zijn. Gekwantificeerd als de 

verhouding gedeelde grenslengte tot totaal 

gebied beschikbaar met geschikt(e) 

landgebruik/landbedekking. Een hoge gedeelde 

grens:gebied-verhouding doet zich voor wanneer 

een kleiner totaal gebied beschikbaar is met 

mogelijk complexe verbindingen tussen 

deelgebieden.  

Een lagere verhouding gedeelde grens:gebied kan 

aangeven dat een groter totaal aan geschikt land 

beschikbaar is met minder obstakels (bijv. scheiding door 

hoge grond) tussen deelgebieden, wat inhoudt een groter 

aanpassingspotentieel (geringere kwetsbaarheid). 

Kleinere totalen geschikt landgebruik/landbedekking 

bieden grotere obstakels voor aanpassing, wat inhoudt 

gering aanpassingsvermogen (grotere kwetsbaarheid). 

Een lagere verhouding gedeelde perimeter tot totaal 

gebied is de meest wenselijke en representatieve van een 

mindere complexiteit in de geografische kenmerken van 

beschikbare deelgebieden.  

<0,2 0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8 >0,8 

          

RISICO 

G
e

v
o

lg
 

Thema Indicator Beschrijving Ratingschaal: Zeer gering (0) Gering (1) Matig (2) Groot (3) Zeer groot (4) 

Landgebruik/ 

Landbedekking 

Bevolking (Percentiel 

van totaal voor land) 

Waardemeting van mogelijke bevolking getroffen 

door blootstelling aan kustgevaren. Totale 

bevolking binnen hydrologisch verbonden gebied 

achter kustsegment, als percentiel van totale 

bevolking in algemene 25 jaar-

stormblootstellingszone. 

Een hoger percentiel van bevolking binnen een 

blootstellingszone heeft groter gevolg. 
<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 

Landgebruik/ 

Landbedekking 

Bruto 

Binnenlandsproduct 

(BBP) per capita 

(Percentiel van totaal 

voor land) 

Maatregel van mogelijk financieel effect van 

blootstelling aan kustgevaar. Totale BBP per capita 

binnen hydrologisch verbonden gebied achter 

kustsegment, als percentiel van totale bevolking in 

algemene 25 jaar-stormblootstellingszone. 

Een blootgesteld gebied met hoger BBP per capita 

vergeleken met andere blootgesteld gebieden resulteert 

in groter gevolg voor gemeenschappen. 

<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 
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Landgebruik/Landbe

dekking 

Cruciale faciliteiten 

(Percentiel van totaal 

voor land) 

Cruciale faciliteiten (bijv., ziekenhuizen, scholen, 

brandweerdiensten, politiestations) beïnvloed door 

blootstelling aan kustgevaren. Gemeten binnen 

hydrologisch verbonden gebieden achter 

kustsegment.  

Groter aantal cruciale faciliteiten blootgesteld aan 

kustgevaren resulteert in groter gevolg voor 

gemeenschappen. 

<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 

G
e

v
o

lg
 

Landgebruik/Landbe

dekking 

Infrastructuur - 

Herstel-

/Vervangingskosten 

(percentiel van totaal 

voor land) 

Kosten van herstel/vervanging van cruciale 

infrastructuur (bijv., wegen , ziekenhuizen, 

behandelingsinstallaties) ten gevolge van 

blootstelling aan kustgevaren. Kosten van 

herstel/vervanging binnen hydrologisch verbonden 

gebied achter kustsegment, als percentiel van 

totale kosten van herstel/vervanging infrastructuur 

in algemene 25 jaar-stormblootstellingszone. 

Grotere kosten van herstel/vervanging van 

infrastructuur blootgesteld aan kustgevaren resulteert in 

groter gevolg voor gemeenschappen. 

<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 

 

 

 

 

 



 

 

MANGROVEPROJECT OP HET NOORD-BRAZILIAANS PLAT | NATUURVRIENDELIJKE 

OPLOSSINGEN 
PAG. |  44 

 

Tabel 6. Score voor blootstelling, gevoeligheid, aanpassingsvermogen en gevolg 

 Indicatorrating 
Zeer 

gering 
Gering Matig Groot 

Zeer 

groot 

Kwetsbaar 

Blootstelling 0-2 2-6 7-11 12-15 16-20 

Gevoeligheid 0-5 6-11 12-19 20-26 27-32 

Aanpassingsvermogen 0-3 4-7 8-10 11-13 14-16 

Risico 

Gevolg 0-3 4-7 8-10 11-13 14-16 

 

Tabel 7. Score voor algemene kwetsbaarheid (som van blootstelling, gevoeligheid, 

aanpassingsvermogen) en risico (gevolg) 

Algemene 

kwetsbaarheidsscore 

Algemene 

risico(gevolg)score Kwetsbaarheids- / Gevolgrating 

0 - 12 0 - 1 Zeer gering 

15 - 27 2 - 5 Gering 

28 - 42 6 - 10 Matig 

43 - 56 11 - 14 Groot 

57 - 68 14 - 16 Zeer groot 
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Tabel 8. Matrix Index Gevolgen - Kwetsbaarheid Kust 

 

Rating Gevolgen 

Zeer gering Gering Matig Groot Zeer groot 

R
a

ti
n

g
 K

w
e

ts
b

a
a

rh
e

id
 

Zeer gering Zeer gering Gering Matig Groot Groot 

Gering Gering Gering Matig Groot Groot 

Matig Gering Matig Matig Groot Groot 

Groot Gering Matig Groot Groot Zeer groot 

Zeer groot Gering Matig Groot Zeer groot Zeer groot 

 

Een IKK-G van zeer gering duidt erop dat een kustsegment veerkrachtig is met betrekking tot 

kustgevaren. Ofwel is er zeer geringe kwetsbaarheid wegens lage blootstelling, gevoeligheid of 

aanpassingsvermogen met betrekking tot kustgevaren, of er zijn geringe gevolgen bij blootstelling en is 

derhalve geen actie vereist op dit tijdstip. Grote kwetsbaarheid zou geassocieerd kunnen zijn met grote 

golfenergie, geringe kusthoogte en weinig of geen mangrovebuffer. Geringe gevolgen duiden op 

schaarse bevolking met minimale infrastructuur of infrastructuurwaarde. Wanneer de IKK-G toeneemt tot 

zeer groot, stijgt de behoefte aan aanpassingsinterventie. De IKK-G voor elk kustsegment weerspiegelt 

de gecombineerde beoordeling van de 21 verschillende indicatoren, en de afzonderlijke indicatoren 

kunnen worden onderzocht voor een beter inzicht in de IKK-G-ratings en als basis voor mogelijke 

aanpassingsoplossingen die de kwetsbare punten kunnen reduceren of anders de mogelijke gevolgen. 

8.5 Toepassing Kader in Guyana  

Wegens bestaande gegevenslacunes kon de beoordeling van de kwetsbaarheid van de kust en gevolgen 

niet worden toegepast op de totale kuststrookafbakening in Guyana. Wel is gebruik gemaakt van een 

kustsegment om het nut van het Kader te benadrukken. Figuur 13 toont de locatie van het 

voorbeeldsegment (G_R4_3) dat ongeveer 5 km beslaat langs de kuststrook van Guyana. Dit gebied 

omvat delen van de plaatsjes Lusignan, North Mon Repos en Buxton in Demerara-Mahaica (Regio 4) en 

wordt gekenmerkt door een dichte stedelijke ontwikkeling (voornamelijk wonen en commercieel) in het 

kustoverstromingsgebied. Kostgrondjes zijn verder landinwaarts gelegen. De ontwikkeling is gesitueerd 

achter een afwateringskanaal dat naar achteren vanuit de kuststrook is geplaatst en achter kunstmatige 

kustbeschermingsstructuren (bijv. losgestorte rots en aarden dam). Sommige kusttrajecten (langs North 

Mon Repos) hebben langs de voorzijde ook een smalle mangrovebuffer. 
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Gegevenslacunes voor dit segment werden ingevuld met behulp van ArcGIS-hulpmiddelen en deskundig 

oordeel op basis van beschikbare gegevens en luchtfoto's. Deze gegevens moeten beschouwd worden 

als voorlopig en verder worden verfijnd naarmate gegevens beschikbaar worden7.  

Tabel9 presenteert de reeksen voor dit kustsegment geassocieerd met elk van de 21 indicatoren, en 

Tabel 10 geeft een samenvatting van de rating en scoring. Tabel 12 laat zien hoe de scores van de 

kwetsbaarheids- en gevolgindicator zich verhouden tot de ratings die gebruikt kunnen worden voor het 

definiëren van de CV-CI gebruikmakend van de matrix in Tabel 13. Gebruikmakend van Tabel 12 en 

Tabel 13, kreeg kustsegment G_R4_3 een kwetsbaarheidsscore van 56 (rating 'Groot'), een gevolgscore 

van 16 (rating 'Zeer groot'), wat zich vertaalt in een IKK-G van 'Zeer groot'.  

Dit segment is uiterst kwetsbaar voor kustgevaren wat hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan de 

geringe hoogte van het segment, de zwakke helling, de aan golfenergie blootgestelde locatie, minimale 

natuurlijke buffer beschikbaar voor verdrijving van storm en verwachte stijgende zeespiegels. Delen van 

deze kuststrook zijn kunstmatig aangelegd, wat op de korte termijn zijn kwetsbaarheid vermindert, maar 

de staat van de structuur is onbekend, en de natuurlijke infrastructuur (mangrovebuffer) langs de 

kuststrook is kwetsbaar voor kustgevaren. Indien de landwaartse gebieden achter de kuststrook worden 

blootgesteld aan kustgevaren, zijn de gevolgen voor de gemeenschap, de economie, de mobiliteit en het 

milieu zeer groot. Een kustsegment met een IKK-G van 'Zeer groot' moet geprioriteerd worden voor 

aanpassingsinterventie. Binnen het regionale kader moeten de aangrenzende kustsegmenten en andere 

kustsegmenten in aanmerking worden genomen. Een evaluatie van de afzonderlijke 

indicatorscores/ratings voor andere kustsegmenten in de nabijheid is nodig om de omvang en schaal van 

een gepaste aanpassingsinterventie te bepalen. 

De grote kwetsbaarheid van de kust in dit gebied is gevalideerd middels bestaande documentatie van de 

gesteldheid van de plek. Het Jaarverslag voor 2016 van NAREI documenteerde het grote-

golfenergiemilieu aan de kuststrook van Lusignan. Eerdere inspanningen in 2014 om kuststrookerosie in 

dit gebied tot een minimum te beperken door zaailingen te gebruiken, mislukten en een dam van bamboe 

kreupelhout werd in 2016 aangelegd voor het ondersteunen van de verhoging van de kuststrook en de 

aanplant van mangrove en slijkgras. 

 

7Om de gegevenslacunes in te vullen voor alle andere segmenten, zijn meer tijd en inspanning (en toepasbare omvang) nodig. 
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Figuur 13. Locatie kuststrooksegment (G_R4_3) nabij Lusignan en Buxton, Guyana 

Tabel9. Kader Kwetsbaarheid Kust – toegepast op kuststrooksegment G_R4_3, Guyana 

KWETSBAARHEID 

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

 

Indicator Zeer gering (0) Gering (1) Matig (2) Groot (3) Zeer groot (4) 

Significante 

golfhoogte (m) 
0,0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 >2,0 

25 jaar-

stormvloeddiepte 

(m) boven hoogte 

van de kust  

0 0 - 0,25 0,25 - 1,0 1,0 - 2,0 >2,0 
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KWETSBAARHEID 

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

 

Getijverschil (m) >3,25 2,5 - 3,25 1,75 - 2,5 1,0 - 1,75 <1,0 

Toekomstige 

zeespiegelstijging 

(mm/jr) 

<2,0 2,0 - 2,5 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 >3,5 

Historische 

zeespiegelstijging 

(mm/jr) 

<2,0 2,0 - 2,5 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 >3,5 

       

G
e

v
o

e
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h
e
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Indicator Zeer gering (0) Gering (1) Matig (2) Groot (3) Zeer groot (4) 

Blootstelling aan 

golven 

Goed 

beschermd 
Beschermd 

Half 

beschermd 

Half 

blootgesteld 
Blootgesteld 

Geomorfologie van 

kuststrook 

Rotsachtige/ 

Kliffenkust 

Gemiddelde 

kliffen, grillige 

kust 

Zand, keien, 

rotsblokken 

Kiezel- & 

zandstranden 

Moddervlakten, 

mangroven 

Hoogte kust (m) - 

boven gemiddeld 

zeeniveau 

>12,0 9,0 - 12,0 6,0 - 9,0 3,0 - 6,0 <3,0 

Breedte van de 

vegetatie (m) 
>1000 500 - 1000 100 - 500 50 - 100 >50 

Snelheid 

verandering kustlijn 

(m/jr) 

>2,0 1,0 - 2,0 (-) 1,0 - 1,0 (-) 2,0 - 1,0 < (-) 2,0 

Aanwezigheid 

kunstmatige 

kuststrook 

Ja (in goede 

staat) 
- 

Ja (in redelijke 

staat) 
- 

Ja (in slechte 

staat); Geen 

bescherming 

Kusthelling (%) >1,5 1,0 - 1,5 0,5 - 1,0 0,5 - 0,3 <0,3 

Breedte van het 

strand (m) 
>100 50 - 100 25 - 50 43763 <10 
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Indicator Zeer gering(4) Gering(3) Matig (2) Groot (1) Zeer groot (0) 

Typologie van de 

kust 

Aangrenzende 

kust - 

Gemengd 

stedelijk 

Naar achteren 

gelegen - 

Gemengd 

stedelijk; 

Aangrenzende 

kust - 

Aquacultuur/ 

Landbouw 

Aangrenzende 

kust - Schaars 

bebouwd, 

woongebied; 

Naar achteren 

gelegen - 

Aquacultuur/ 

Landbouw 

- 
Geen 

ontwikkeling 

Aanwezigheid 

kunstmatige 

kuststrook 

Ja (in slechte 

staat) 
- 

Ja (in redelijke 

staat); Geen 

bescherming 

(natuurlijk) 

- 
Ja (in goede 

staat) 

Sedimentaanvoer 
Krimpende 

kust 
- Stabiele kust - Prograde kust 

Verbondenheid 

Landgebruik/Landb

edekking 

(verhouding 

gedeelde grens tot 

gebied) 

<0,2 0,2 – 0,4 0,4 – 0,6 0,6 – 0,8 >0,8 

       

RISICO 

G
e

v
o

lg
 

Indicator Zeer gering (0) Gering (1) Matig (2) Groot (3) Zeer groot (4) 

Bevolking 

(Percentiel van 

totaal voor land) 

<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 

Bruto 

Binnenlandsproduc

t (BBP) per capita 

(Percentiel van 

totaal voor land) 

<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 

Cruciale faciliteiten 

(Percentiel van 

totaal voor land) 

<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 
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Infrastructuur - 

Herstel-

/Vervangings-

kosten (percentiel 

van totaal voor 

land) 

<1 % 1 - 5 % 5 - 10 % 10 - 15 % 15 - 20 % 

Opmerkingen:  

1. Gearceerde ratings zijn gebaseerd op voorlopige gegevens of oordeel naar beste vermogen en moeten nader 

gevalideerd worden.  

2. Indien meerdere ratings voor een indicator naar voren komen, wordt de hoogste score genomen. Meerdere ratings 

komen voor wanneer het kuststrooksegment gedefinieerd wordt door meer dan één kenmerk.  

Tabel 10. Samenvatting van scores voor kwetsbaarheid kuststrook van Guyana G_R4_3 

KWETSBAARHEID  

B
lo

o
ts

te
lli

n
g

 

Thema Indicator Rating Blootstelling Score Blootstelling 

Golfklimaat/energie Significante golfhoogte Zeer groot 4 

Stormvloed/Overslag 

25 jaar-

stormvloeddiepte 

boven hoogte van de 

kust 

Matig 2 

Getijverschil Getijverschil Matig 2 

Verandering zeespiegel 
Toekomstige 

zeespiegelstijging 
Zeer groot 4 

Verandering zeespiegel 
Historische 

zeespiegelstijging 
Zeer groot 4 

   Algemene blootstellingsscore 16 (Zeer groot) 

     

G
e

v
o

e
lig

h
e

id
 

Thema Indicator Rating Gevoeligheid Score Gevoeligheid 

Morfologie van de plaats Blootstelling aan golven Zeer groot 4 

Morfologie van de plaats 
Geomorfologie van 

kuststrook 
Zeer groot 4 

Morfologie van de plaats Kusthoogte Zeer groot 4 

Morfologie van de plaats 
Breedte van de 

vegetatie 
Matig 2 
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Morfologie van de plaats 
Snelheid verandering 

kuststrook 
Zeer groot 4 

Landgebruik/Landbedekking 
Aanwezigheid 

kunstmatige kuststrook 
Zeer groot 4 

Morfologie van de plaats Kusthelling Zeer groot 4 

Morfologie van de plaats Strandbreedte Zeer groot 4 

   Algemene gevoeligheidsscore 30 (Zeer groot) 
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A
a

n
p

a
s
s
in

g
s
v
e

rm
o

g
e

n
 

Thema Indicator 
Rating 

Aanpassingsvermogen 

Score 

Aanpassingsvermogen 

Landgebruik/ 

Landbedekking 
Typologie van de kust Zeer gering 4 

Landgebruik/ 

Landbedekking 

Aanwezigheid 

kunstmatige kuststrook 
Zeer gering 4 

Sedimentdynamiek Sedimentaanvoer Zeer groot 0 

Landgebruik/ 

Landbedekking 

Verbondenheid 

Landgebruik/ 

Landbedekking 

(verhouding gedeelde 

grens tot gebied) 

Matig 2 

 

  

Algemene 

aanpassingsvermogen-

score 

10 (Matig) 

     

RISICO  

G
e

v
o

lg
 

Thema Indicator Rating risico Rating risico 

Landgebruik/Landbedekking 
Bevolking (Percentiel 

van totaal voor land) 
Zeer groot 4 

Landgebruik/Landbedekking 

Bruto 

Binnenlandsproduct 

(BBP) per capita 

(Percentiel van totaal 

voor land) 

Zeer groot 4 

Landgebruik/Landbedekking 

Cruciale faciliteiten 

(Percentiel van totaal 

voor land) 

Zeer groot 4 

Landgebruik/Landbedekking 

Infrastructuur - Herstel-

/Vervangingskosten 

(percentiel van totaal 

voor land) 

Zeer groot 4 
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   Algemene gevolgscore 16 
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Tabel 11. Kwetsbaarheid en gevolg equivalente scores en ratings voor Kuststrook G_R4_3 van Guyana 

Indicatorrating            

 

Segment 

G_R4_3 

Zeer 

gering 
Gering Matig Groot Zeer groot 

Blootstelling 16 0-2 2-6 7-11 12-15 16-20 

Gevoeligheid 30 0-5 6-11 12-19 20-26 27-32 

Aanpassingsvermogen 10 0-3 4-7 8-10 11-13 14-16 

Score kwetsbaarheid 56      

Gevolg 16 0-3 4-7 8-10 11-13 14-16 

Risicoscore  16      

 

Tabel 12. Score en ratings voor algemene kwetsbaarheid (som van blootstelling, gevoeligheid en 

aanpassingsvermogen) en risico (gevolg) 

Score 

Indicatoren 

kwetsbaarh

eid 

Score 

Indicatoren risico 

(gevolg)  

Rating 

Kwetsbaarheid / 

Gevolg 
Beschrijving 

0 - 12 0-1 Zeer gering - 

15 - 27 1-5 Gering - 

28 - 42 6-10 Matig - 

➔43 - 56 11-14 Groot 

Segment G_R4_3 heeft een Grote kwetsbaarheid 

wegens Zeer Grote blootstelling en gevoeligheid, met 

Matig aanpassingsvermogen tot aanpassing aan 

kustgevaren. Dit kan worden toegeschreven aan de 

geringe hoogte van het segment, de zwakke helling, de 

aan golfenergie blootgestelde locatie, minimale 

natuurlijke buffer beschikbaar voor verdrijving van storm 

en verwachte stijgende zeespiegels. Delen van deze 

kuststrook zijn kunstmatig aangelegd, wat op de korte 

termijn zijn kwetsbaarheid vermindert, maar de staat 

van de structuur is onbekend. 
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57 - 68 ➔14-16 Zeer groot 

Segment G_R4_3 heeft Grote gevolgen indien 

blootgesteld aan kustgevaren als gevolg van 

dichtbevolkte gebieden achter de kuststrook met 

gebouwde infrastructuur. 
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Tabel 13. Matrix Index Gevolgen - Kwetsbaarheid Kust 

 

Rating Gevolgen 

Zeer gering Gering Matig Groot Zeer groot 

R
a

ti
n

g
 K

w
e

ts
b

a
a

rh
e

id
 Zeer gering Zeer gering Gering Matig Groot Groot 

Gering Gering Gering Matig Groot Groot 

Matig Gering Matig Matig Groot Groot 

Groot Gering Matig Groot Groot Zeer groot 

Zeer groot Gering Matig Groot Zeer groot Zeer groot 
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9 Overzicht van groen-grijze oplossingen voor kustbescherming 

9.1 Kernboodschappen 

• Het integreren van groene en grijze strategieën om bescherming te bieden tegen 

kustgevaren, ondersteunt de versterkte duurzaamheid van zowel de ecologische als de 

gebouwde omgeving. 

• Diverse brede kuststrooktypologieën zijn geclassificeerd ter ondersteuning van de 

identificatie van geschikte groene en grijze strategieën. Deze typologieën leggen een 

verscheidenheid vast van kuststrooktypes met vergelijkbare fysieke processen, geologische 

kenmerken en landgebruik. Het identificeren van kuststrooktypologieën helpt bij het 

samengroeperen van groene en grijze oplossingen waar ze het meest van toepassing zijn.    

• Aanpassing van de bestaande natuurlijk omgeving met behulp van groene of groen-grijs 

hybride oplossingen voor het verminderen van kustgevaren en het stabiliseren van 

kuststroken biedt naar verwachting de optie met de laagste kosten en de hoogste flexibiliteit 

om de landinwaarts gelegen gemeenschappen te beschermen tegen overstromingen.  

9.2 Bestaande kustbeschermingsprojecten  

Grote golfenergie is een sleutelfactor voor kuststrookerosie en, in de loop van de tijd, kan het zorgen voor 

de lange-termijnaanwezigheid van vegetatie (bijv., mangrovebossen). Milieus met een grote golfenergie 

kunnen een convex (stabiel) kustprofiel omvormen tot een concaaf (eroderend) kustprofiel, resulterend in 

toenemende golfhoogten en snellere erosie. In sommige gevallen wordt het zachte sediment onder de 

mangrovewortels weggesneden wat leidt tot een snel en significant verlies van kuststrook en met 

mangrove bebost gebied. In Guyana en Suriname zijn kustbeschermingsprojecten toegespitst op 

gebieden met grote golfenergie met als doel onder andere het tot een minimum beperken van kusterosie, 

het bevorderen van aanslibbing, en het ondersteunen van de vestiging van mangroven(National 

Agricultural Reserach and Extension Institute 2015, 2016, 2017). Figuur 14 en Figuur 15 wijzen de 

locaties van bekende projecten in Guyana en Suriname. Ze zijn geïdentificeerd aan de hand van de 

jaarverslagen gepubliceerd door het National Agricultural and Research Extension Institute (NAREI) van 

2015 tot 2018. Alleen projecten in Guyana zijn gedocumenteerd in de jaarverslagen van het NAREI. 

Andere informatiebronnen waren onder meer gepubliceerde literatuur waarin bestaande projectlocaties 

werden gedocumenteerd (bijv. Interaction of Mangroves, Coastal Hydrodynamics, and Morphodynamics 

Along the Coastal Fringes of the Guianas). (Toorman et al. 2018a)).  
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Figuur 14. Locaties van bestaande kustbeschermingsmaatregelen in Guyana 

 



 

 

MANGROVEPROJECT OP HET NOORD-BRAZILIAANS PLAT | NATUURVRIENDELIJKE 

OPLOSSINGEN 
PAG. |  59 

 

Figuur 15. Locaties van bestaande kustbeschermingsmaatregelen in Suriname 

Momenteel beslaan de kustbeschermingsprojecten op basis van natuurlijke infrastructuur de volgende 

strategieën:  

Kokers van geotextiel (kribbe) en Aanplantingen op de kust 

• Kokers van geotextiel worden gevuld met zand en drijfmest en geplaatst op bamboevlotten. 

Tegen erosie beschermende matten van geotextiel kunnen tegen de kokers worden geplaatst. 

• De kokers verstrooien de golfenergie en helpen het sediment vangen, wat kusterosie vermindert. 

Naarmate sediment wordt vastgehouden, neemt de bodemverheffing in het intergetijdengebied 

toe en ondersteunt het de vestiging van mangroven wanneer de beoogde hoogten zijn bereikt.  

• Het beplanten van de kust (bijv., met Spartina brasiliensis spp.) kan gelijktijdig gebeuren met de 

geotextiele kokers om bodemverdichting te bevorderen. 

• Aanvullende activiteiten zijn onder andere het storten van zand om een op een strand gelijkend 

intergetijdengebied te creëren en het aanleggen van een op een vlot gelijkende structuur met 

ijzeren staven om de bodemstabiliteit te vergroten. 

Dammen van kreupelhout 

• Dammen van kreupelhout ondersteunen de stabilisatie van de kust en bevorderen de vestiging 

van mangrove door het vasthouden en consolideren van sediment. Ze zijn een goedkopere 

oplossing vergeleken met meer kunstmatige grijze structuren zoals steenophopingen in 

golfbrekers of kribben. 

• De dammen bestaan uit parallel lopende rijen opgestapeld hout of bamboe, waarbij vergelijkbaar 

materiaal wordt gebruikt voor dwarsverbindingen en vullingen tussen de rijen.   

• Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen waterstanden en golfhoogten die een kans van 10% 

per jaar hebben om zich voor te doen.  

• Ze hebben over het algemeen een levensduur van 3-7 jaar. 

Sedimentvallen 

• Sedimentvallen ondersteunen de stabilisatie van de kust door het oplossen van golven en kunnen 

de vestiging van mangrove bevorderen door het vasthouden en consolideren van sediment. Een 

deel van de golfenergie wordt verstrooid terwijl de golf door het hout gaat, en een deel van de 

golfenergie blijft bewaard om sediment te transporteren in de sedimentval zodat het 

vastgehouden wordt. Extra zeewaartse sedimentvallen worden gefaseerd toegevoegd terwijl de 

oorspronkelijke vallen sediment vasthouden en de kust helpen verhogen. 

• De vallen bestaan uit walabaposten met bamboe als vulmateriaal en zijn doorgaans rechthoekig 

van vorm. 

• Aanvullende activiteiten zijn onder andere plaatsing van sediment om de sedimentatie te 

versnellen; kunstmatige offshore strandruggen (bestaande uit matig tot grof zand) die de 

golfbescherming vergroten; drijvende offshore golfbrekers (bijv., betonnen bakken, 

bamboe, of banden) of geïntegreerde golfbrekers (bijv., bamboe of banden) om de 

golfbescherming in milieus met hoge energieniveaus te vergroten.  
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Al deze strategieën kunnen snel geïmplementeerd worden en de kosten zijn relatief laag. Deze 

strategieën hebben echter over het algemeen lage kruinshoogte en zijn niet ervoor gemaakt grotere, 

episodische stormen met grote golfhoogten en stormvloeden te weerstaan. Extreme voorvallen kunnen 

ze vernielen of beschadigen, resulterend in het verlies van de mangrove die zich vestigt en overstroming 

van de landinwaartse ontwikkeling.   

9.3 Natuurvriendelijke oplossingen - Groen-grijze oplossingen  

 Natuurvriendelijke oplossingen, gedefinieerd door de International Union for Conservation for Nature and 

Natural Resources (IUCN), zijn maatregelen voor het beschermen, duurzaam beheren en herstellen van 

natuurlijke of gemodificeerde ecosystemen die maatschappelijke uitdagingen effectief en adaptief 

aanpakken, waarbij tegelijkertijd wordt voorzien in welzijn van de mens en biodiversiteitsbaten (Cohen-

Shacham et al. 2016). Maatregelen kunnen zijn: oplossingen die een betere benutting van bestaande 

natuurlijke of beschermde ecosystemen betreffen; oplossingen gebaseerd op het ontwikkelen van 

protocollen en procedures van duurzaam beheer voor beheerde of herstelde ecosystemen; en 

oplossingen die het creëren van nieuwe ecosystemen inhouden (Cohen-Shacham et al. 2016). Groen-

grijze infrastructuur deelt kenmerken binnen al deze oplossingen. Groen-grijze infrastructuur combineert 

behoud en/of herstel van ecosystemen met het selectieve gebruik van conventionele technische 

benaderingen om mensen te voorzien van oplossingen die weerstand tegen klimaatverandering en 

aanpassingsvoordelen leveren. Door “groene” op behoud gerichte technieken te combineren met “grijze” 

technieken voor kunstmatige infrastructuur, kunnen gemeenschappen genieten van de voordelen van 

beide oplossingen terwijl de beperkingen van het afzonderlijk toepassen van of groene of grijze 

infrastructuur worden geminimaliseerd. De groen-grijze benadering van infrastructuurontwerp kan 

worden toegepast op kust-, zoetwater- en terrestrische settings.  

In beschut gelegen locaties met een lage golfenergie en flauwe hellingen in het intergetijdengebied, gaat 

de voorkeur uit naar “groene” of natuurvriendelijke kustbeschermingsstrategieën omdat deze een 

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

het bevorderen van het welzijn van de mens. Groene oplossingen kunnen gekoppeld worden aan 

habitatherstel om tegemoet te komen aan meerdere doelstellingen met betrekking tot soorten en 

gemeenschappen. In locaties met een grote golfenergie en steilere hellingen in het intergetijdengebied 

wordt vaker gebruik gemaakt van de meer traditionele “grijze” strategieën of strategieën van kunstmatige 

kustbescherming, vooral wanneer er sprake is van ontwikkeling van hoge waarde, met hoge dichtheid 

heel dichtbij de kustlijn gelegen. Grijze strategieën kunnen een grotere hoogwaterbescherming bieden 

dan groene strategieën, maar grijze strategieën hebben vaak gevolgen voor het ecosysteem, zoals 

verlies van habitat en gemeenschappen afsluiten van de kustlijn. Groene en grijze strategieën kunnen 

geïntegreerd worden om te komen tot oplossingen die de gevaren voor de kustlijn (bij hoogwater en 

golfslag), beperken, terwijl ook de gezondheid van de habitat wordt verbeterd. Bijvoorbeeld, door 

mangroven te herstellen en golfbrekers te installeren, worden het aanpassingsvermogen en de 

veerkracht van het milieu en de lokale gemeenschappen groter dan wanneer één van de technieken 

afzonderlijk zou zijn toegepast. Deze hybride “groen-grijze” natuurvriendelijke oplossingen kunnen ook 
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helpen om de band tussen hoger gelegen en aan de kust gelegen ecosystemen te bewaren en de 

toegang van de gemeenschap tot de oever te behouden.  

Figuur 16 presenteert een reeks groene tot grijze strategieën voor het verkleinen van het risico op 

kustoverstromingen met de respectieve geschikte omstandigheden ter plekke, vereiste 

constructiematerialen en de mogelijke voordelen en nadelen van elke strategie. Deze paragraaf gaat in 

op de wijze waarop deze strategieën kunnen worden toegepast op de brede typeringen van de 

kuststrook gevonden in de NBS-LME-regio. 
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Bron: Aangepast naar SAGE (2019) 

Figuur 16. Reeks groene tot grijze kustbeschermingsstrategieën  
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9.3.1 Typologieën Kuststrook  

Het classificeren van kuststrooktyperingen in de NBS-LME-regio biedt informatie voor de selectie van 

potentiële groen-grijze natuurvriendelijke oplossingen. Langs de NBS-kustlijn zijn er delen van 

modderbanken die zorgen voor verstrooiing van de golfenergie en het vestigen van mangroves 

bevorderen (zie paragraaf 7). Tussen de migrerende modderbanken zijn er interbank regio's die vatbaar 

zijn voor erosie als gevolg van golfaanvallen (zie Figuur 6). 

Landwaarts van de migrerende modderbank en interbank regio's is er over het algemeen een breed, 

laaggelegen overstromingsgebied langs de kust met verscheidene gradaties van landinwaarste 

ontwikkeling (bijv. schaarsbevolkt woongebied, dichtbevolkt woongebied/commercieel gebied (gemengd 

stedelijk) of (landbouw/aquacultuur). Landinwaartse ontwikkeling kan gevonden worden direct 

aangrenzend aan de kuststrook met ofwel een smalle gordel van mangroven die kustbescherming biedt 

of kunstmatige structuren die beschermen tegen overstroming. In andere gebieden is de ontwikkeling 

naar achteren gelegen ten opzichte van de kuststrook met bredere mangrovebossen die voor de 

kustbescherming zorgen.  

Figuur 17 presenteert een classificatie van de gebruikelijke kuststrooktypologieën gevonden in de NBS-

LME-regio. De overwegingen voor het koppelen van natuurvriendelijke oplossingen aan deze 

kuststrooktypologieën worden gepresenteerd in de volgende paragraaf. 
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Figuur 17. Classificatie van NBS-kuststrooktypologieën  

9.3.2 Overwegingen voor groen-grijze strategieën  

Gemengde stedelijke ontwikkeling (wonen/commercieel) - Aangrenzend aan kuststrook  

Voor gebieden met gemengde stedelijke ontwikkeling, waaronder dichtbevolkte woongebieden en 

commerciële/industriële gebieden, zullen innovatieve strategieën vereist zijn om de kustgevaren van grote 

golfenergie en stormvloed te verkleinen. Met stijgende zeespiegels, zullen wijdverspreide overstromingen 

over land zich vaker voordoen naarmate de hoge waterstanden over grote stukken kuststrook slaan.  

Vele van de meer ontwikkelde gebieden in Guyana en Suriname liggen nabij de kuststrook, beneden 

gemiddeld zeeniveau, en worden beschermd door een of andere grijze infrastructuur (bijv. zeewering of 

berm). In deze gebieden zijn mangrovebossen vaak minimaal aanwezig of non-existent. Grijze 

infrastructuur resulteert vaak in diepere kustwateren langs de kuststrook (bijv., door reflectie van de golf 

en versnelde erosie van aangrenzende kustgebieden, zie paragraaf 6.2), zo omstandigheden creërend 

die niet geschikt zijn voor de vestiging van mangroven en die de grijze strategieën kunnen doen 
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mislukken (Winterwerp et al. 2013). In sommige gevallen heeft de grijze structuur eerder gefaald of is ze 

slecht onderhouden, resulterend in verhoogd overstromingsrisico.  

Het aaneenschakelen van de bestaande grijze infrastructuur aan groene strategieën die de vestiging van 

mangroven kunnen helpen, zou ook de levensduur van de grijze infrastructuur kunnen verlengen, de 

onderhoudsbehoefte kunnen verlagen, en het niveau van kustbescherming geboden aan de 

gemeenschappen in het land verhogen. Deze groene strategieën zouden kunnen omvatten 

sedimentvallen of dammen van kreupelhout die sediment vasthouden en de bodemverheffing van het 

intergetijdengebied verhogen waardoor mangroven de kans krijgen zich te vestigen. In omgevingen met 

grote golfenergie, kunnen aanvullende grijze strategieën (bijv. offshore golfbrekers) vereist zijn. Het 

combineren van gelaagde groene en grijze strategieën zorgt voor meerdere linies van 

overstromingsbescherming, verkleint de kans van een falen in de overstromingsbescherming en verhoogt 

het vermogen om het systeem in de loop van de tijd aan te passen aan de zeespiegelstijging. 

Hoewel er potentieel voldoende sediment is in de NBS-LME-regio voor mangroven om verticaal te 

bouwen naarmate de zeespiegel stijgt, is ook geprojecteerd dat mangrovebossen zich terug trekken waar 

landinwaartse ruimte dat mogelijk maakt (Crooks et al. 2019). In gebieden waarin landinwaartse 

ontwikkeling een belemmering vormt, zullen mangrovebossen uiteindelijk verloren gaan tenzij de 

bestaande kuststrook ter plekke wordt beschermd. In deze gebieden waar ontwikkeling de landwaartse 

grens van natuurvriendelijke oplossingen beperkt, zal de koppeling van groene en grijze strategieën 

belangijker worden, en zullen eventueel meer substantiële grijze strategieën vereist zijn (bijv,. meer 

significante offshore golfbrekers of steunmuren voor de kuststrook om de golfgevaren te verminderen). Er 

moet een  kosten-batenanalyse worden gemaakt,  die rekening houdt met de behoeften op de korte en 

de lange termijn aan bescherming tegen overstroming, gelaagde groen-grijze strategieën, en beheerde 

terugtrekking.  

In modderbank- en interbanktrajecten langs de kuststrook kan een levende dijk geschikt zijn - dit soort 

groen-grijze strategie biedt een zwakkere helling dan een traditioneel ontwerp voor een dijk en omvat 

habitatovergangszones tussen hoogland en onderlopende vlakten. Een voorbeeld van een levende dijk 

met meerlagige groen-grijze strategieën is weergegeven in Figuur 18. Deze strategie zorgt voor 

habitatherstel en overstromingsbescherming en kan in de loop van de tijd worden aangepast aan hogere 

bodemverheffing bij zeespiegelstijging en verhoogde stormactiviteit. Deze maatregel vereist het 

kunstmatig uitbreiden van de natuurlijke kuststrook in de richting van de zee in gebieden waarin sprake is 

van inklemming van de kust. Het is daarbij dan ook nodig aandacht te besteden aan directe effecten 

(bijv., “sedimentverhongering” ofwel gebrek aan sediment) voor de aangrenzende kuststrookgebieden. In 

ontwikkelde gebieden achter modderbanken zou een levende dijk de zwakkere helling van het 

intergetijdengebied aanvullen. Op interbanklocaties met grotere golfenergie zou dit ontwerp waarschijnlijk 

het storten van sediment en meer constructiemateriaal nodig maken, wat zich laat omzetten in hogere 

aanlegkosten. In alle scenario's moeten ontwerpen voor kustbescherming in het dynamisch 

modderbankmilieu aandacht besteden aan de omstandigheden van een sterker golfklimaat (eroderende 

effecten) die zich voordoen in de interbankperioden.  
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Bron: H.T. Harvey & Associates (Accessed at https://www.greenfoothills.org/living-levees/ – 2019) 

Figuur 18. Voorbeeld van een levende dijk 

In gebieden met steilere hellingen van het intergetijdengebied en zeer grote golfenergie, kan een levende 

dijk te duur worden. Oplossingen neigend naar grijze strategieën kunnen vereist zijn (bijv., traditionele dijk 

of zeewering) om bescherming tegen kustoverstroming te bieden. Omdat grijze infrastructuur na verloop 

van tijd een beperkt aanpassingsvermogen heeft, moeten de fundamenten van structuren worden 

ontworpen met lange-termijnbescherming tegen overstroming en zeespiegelstijging in gedachten. De 

fundering is dan weliswaar te groot voor de initiële structuur, maar zou adaptief zijn (m.a.w. de 

mogelijkheid bieden om de structuur hoger te maken) zodat hogere snelheden van zeespiegelstijging 

geen probleem hoeven te vormen. Indien de fundering van een structuur niet berekend is het 

ondersteunen van geleidelijke modificaties, kan het nodig blijken de volledige structuur af te breken en te 

vervangen. Figuur 19 geeft nog een voorbeeld van meerlagige groen-grijze strategie die een grijze 

kunstmatige kuststrook (met steunmuur) koppelt aan groene strategieën (bijv., vegetatief en riffen). De 

groene strategieën maken het mogelijk voor een zandstrand om habitat en moderne 

stormenergiereductie te bieden, terwijl de steunmuur de aangrenzende verkeersweg beschermt tegen 

erosie.  

https://www.greenfoothills.org/living-levees/
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Bron: Bewerking van SFEI (2019) 

Figuur 19. Meerlagige groen-grijze strategie voor kustbescherming met ecologische baten 

Om een geschikte optie voor kustbescherming te kiezen, moet een kosten-batenanalyse worden 

gemaakt die rekening houdt met de behoeften op de korte en de lange termijn aan bescherming tegen 

overstroming, meerlagige groen-grijze strategieën en beheerste inkrimping. Beheerde terugtrekking dient 

altijd een overweging te zijn voor ontwikkeling nabij de kuststrook. Grootschalige kustbescherming is 

prijzig en garandeert geen bescherming tegen grotere dan verwachte stormactiviteiten. Het verplaatsen 

van gemeenschappen naar buiten gebieden die gevaar lopen overstroomd te worden, is vaak de meest 

effectieve overstromingsbescherming.  

Gemengde stedelijke ontwikkeling (wonen/commercieel) - Naar achteren gelegen ten opzichte van 

kuststrook 

In gebieden waarin gemengde stedelijke ontwikkeling verwijderd is naar achter de rand van de huidige 

kuststrook, kunnen alternatieve benaderingen de bestaande natuurlijke buffers geboden door 

mangrovebossen verder verbeteren. Groene strategieën kunnen geïmplementeerd worden om de 

natuurlijke buffer tussen de ontwikkeling en de kuststrook te stabiliseren (en mogelijk te vergroten). De 

vereiste afstand waarover de ontwikkeling naar achter moet worden verschoven kan worden bepaald 

door de golfhoogten en/of verhoging bij stormvloed die moet worden verzwakt.  

Interbankgebieden hebben een minder natuurlijke buffer (bijv., breedte van mangrovebos) beschikbaar, 

maar groene maatregelen zoals sedimentvallen en dammen van kreupelhout kunnen de aanslibbing 

ondersteunen zodat nieuwe mangrovepopulaties zich kunnen vestigen. Langs delen van de kust waar de 

golfenergie bepaald hoog is, kunnen offshore golfbrekers of kunstmatige strandruggen (Figuur 7 illustreert 

voorbeelden van strandruggen) gebruikt worden om de golfenergie te verlagen op het buitenste stuk van 
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de mangroverand. Indien kustbescherming tegen grote stormen gewenst is, kunnen meer substantiële 

groen-grijze oplossingen worden geïmplementeerd (grotere mangrovebuffer gekoppeld aan een naar 

achter geplaatste dijk), maar het is nodig aandacht te besteden aan de beschikbare afstand daarvoor 

tussen ontwikkelde gebieden en de kuststrook. Een grotere behoefte aan geïntegreerde groen-grijze 

oplossingen zal duidelijker worden op de langere termijn wanneer rekening moet worden gehouden met 

zeespiegelstijging. Geïntegreerde oplossingen kunnen aanpassingsvermogen bieden waar het niveau van 

de overstromingsbescherming in de loop van de tijd kan worden verhoogd, ofwel middels aanslibbing 

bevorderd door natuurlijke systemen, of door het vermogen van dijken om verhoogd te worden zonder 

ingrijpende reconstructie.  

Een geïntegreerde groen-grijze strategie voor naar achter verplaatste ontwikkeling was geëvalueerd voor 

Paramaribo, Suriname (World Bank Group 2017). Diverse kilometers mangroven werden gevestigd 

tussen de kuststrookrand en de ontwikkelde gebieden, wat de mogelijkheid bood om gebruik te maken 

van natuurlijke infrastructuur voor het verminderen van stormgevaar in combinatie met een grijze 

maatregel (bijv,. beschoeiing of kunstmatige dijk). Volgens het onderzoek door de Wereldbank in 2017 

bood het installeren van een overstromingsbarrière achter de bestaande mangroven de grootste kosten-

batenverhouding voor zowel de natuurlijke als de gebouwde omgeving. De bevinding was dat een 

mangrovebuffer met een minimumbreedte van 1,5 km voldoende ruimte bood voor het ondersteunen van 

een oplossing van dit type. In deze regio zou een buffer van minder dan 1,5 km vatbaar zijn voor door 

golven veroorzaakte erosie (World Bank, 2017). Mogelijke erosie aan de zeezijde van het bestaande 

mangrovebos moet beoordeeld worden en bewaakt, en een aanvullende oplossing die het opvangen en 

aanslibben van sediment bevordert (bijv,. sedimentvallen of offshore golfbrekers) kan nodig zijn naarmate 

de zeespiegel stijgt.   

Tot slot, indien voldoende ruimte beschikbaar is aan de landzijde van de ontwikkelde gebieden, zou een 

beheerde terugtrekking in overweging moeten worden genomen. Dit zal zorgen voor bijkomende ruimte 

voor het mangrovebos dat dan landinwaarts kan migreren terwijl de zeespiegel stijgt en de noodzaak van 

andere kostbare aanpassingsstrategieën voor het afzwakken van golfgevaren en stormvloed verkleinen.  

Schaars bebouwd woongebied 

Schaars bevolkte (d.w.z. rurale) gemeenschappen achter modderbanken en gevestigde 

mangrovepopulaties die momenteel bescherming bieden tegen kustgevaren, kunnen baat hebben bij 

kleine groene interventies in de kuststrook gericht op het bevorderen van de stabilisatie en aanslibbing 

van de kuststrook. Geschikte acties kunnen vergelijkbaar zijn met die welke zijn uiteengezet voor 

ontwikkeling voor gemengd gebruik, ofwel verplaatsing naar achteren of aangrenzend aan de kuststrook. 

Maar, in de loop van de tijd kan het nodig zijn over meer substantiële oplossingen te beschikken voor 

bescherming tegen zeespiegelstijging en daarmee verband houdende hoge waterstanden en stormvloed. 

In gebieden met schaars bevolkte woongemeenschappen nabij de kuststrook zonder natuurlijke 

overstromingsbescherming, is risicobeperking door middel van beheerde terugtrekking een haalbare 

optie die overwogen moet worden. Op korte termijn moet nieuwe woningbouw en ontwikkeling nabij de 

kuststrook ontmoedigd of voorkomen worden. Op langere termijn kan het overplaatsen van 

gemeenschappen naar hoger gelegen land buiten de overstromingsgevaarlopende rivieroever- en 
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kustgebieden een algehele kostenbesparing opleveren vergeleken met de kosten van het implementeren 

van maatregelen voor overstromingsbescherming. Ten minste zouden rurale gemeenschappen hun 

overstromingsrisico moeten begrijpen en hun woningen en infrastructuur zodanig bouwen dat deze 

ertegen bestand zijn periodiek overstroomd te worden. Bouwvoorschriften en vastgestelde zones van 

overstromingsrisico kunnen doeltreffend zijn voor het communiceren van verschillende gradaties van 

overstromingsrisico indien ze gepaard gaan met gepaste handhavings-, voorlichtings- en 

hulpverleningsinspanningen. 

Het overplaatsen van rurale gemeenschappen kan andere lange-termijnvoordelen hebben, zoals het 

mogelijk vergroten van hun toegang tot betrouwbare watervoorraden. In Guyana wordt 90 procent van 

het water voor huishoudelijk gebruik gehaald uit aquifers [waterhoudende grondlagen] aan de kust 

(United States Army Corps of Engineers 1998). Het binnendringen van zout water in de aquifers vormt 

reeds een zorgpunt voor het laagland in het oosten (United States Army Corps of Engineers 1998), en 

naarmate het zeeniveau stijgt, is het waarschijnlijk dat het binnendringen van zout water zal toenemen. 

Dit zal invloed uitoefenen op de drinkwatervoorraden, voornamelijk in rurale gebieden die afhankelijk zijn 

van bronwater. 

Landbouw en aquacultuur 

In het aquifersysteem aan de kust is er momenteel brak- tot zout water in de noordwestelijk hoek van 

Guyana (United States Army Corps of Engineers 1998). Hoewel landbouwwatervoorraden eerder worden 

gehaald uit oppervlaktewater dan uit grondwater (United States Army Corps of Engineers 1998), zal de 

verzilting van het grondwater invloed uitoefenen op landbouwgronden. Als de zeespiegel stijgt, stijgt ook 

het ondiepe grondwater en trekt het zoute grondwater verder landinwaarts. Hierdoor zullen 

landbouwgebieden na verloop van tijd veranderen in kustzwampen en worden omstandigheden 

gecreëerd die de agrarische productiviteit nadelig zullen beïnvloeden. De op zoet water gerichte 

aquacultuur zal zich ook moeten aanpassen aan brakwater-tolerante soorten of moeten verhuizen naar 

gebieden voorbij de overgang naar brakwater.  

Hoewel natuurvriendelijke strategieën de bescherming van de kust tegen stijgende zeespiegels kunnen 

opvoeren, is er geen kustinfrastructuur die bescherming kan bieden tegen stijgende grondwaterspiegels. 

In wijde overstromingsgebieden aan de kust, waar de grond een relatief zwakke landwaartse helling 

vertoont, kan een scenario van beheerde terugtrekking de voortgezette toepassing van agrarische en 

aquacultuurpraktijken in de regio ondersteunen. De snelheden van de grondwaterstijging en de verzilting 

zijn vooralsnog onbekend, maar moeten na verloop van tijd worden nagegaan.  

Geen ontwikkeling  

In niet-ontwikkelde gebieden zijn waarschijnlijk geen maatregelen nodig. Zeespiegelstijging zonder 

interventie zal echter resulteren in indirecte effecten voor deze regio's, waaronder verlies van 

koolstofvoorraad en landwaartse migratie van mangrovebossen en habitats langs de rand. 
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9.4 Aanvullende overwegingen bij het vaststellen van groen-grijze oplossingen  

9.4.1 Sedimentdynamiek  

De NBS-LME-regio wordt gekenmerkt door een grote sedimentaanvoer, voornamelijk vanuit de 

Amazone, bestaande uit een mengsel van kleisoorten en heel fijn zand dat naar het westen wordt 

getransporteerd naar de Orinoco in Venezuela. Sediment en zoet water worden ook aangevoerd vanuit 

lokale rivieren. Er zijn verscheidene oplossingen (variërend van groen tot grijs) die ondersteunen bij de 

afzwakking van grote golfenergie, maar de toepassing van deze oplossingen mag niet de 'longshore' 

(parallel aan de kust) en de 'cross-shore' (loodrecht op de kust) aanvoer van sediment dat nodig is voor 

aanslibbing en stabilisatie van de kuststrook tegengaan. Het onderbreken van het longshore 

sedimententransport kan de bestaande kuststroken, sediment en strandmateriaal dat nodig is voor de 

versterking of de instandhouding van hun huidige positie bij voortdurende erosie, onthouden. 

Bijvoorbeeld, het opvangen van sediment op de ene locatie langs de kust kan het overstromingsrisico op 

aangrenzende kuststroken verhogen door het verstoren van het bestaande sedimentregime. Dit kan 

resulteren in voortgezette kustbescherming vanuit een respons-gebaseerde mengelmoes van 

benaderingen, in plaats van een evaluatie van de kustbeschermingsprojecten binnen een 

hydrodynamische en geomorfologische context.  

Cross-shore sedimententransport is ook noodzakelijk zodat het sediment de kans krijgt om aan te 

groeien. Sedimentvallen zijn een voorbeeld van een strategie die de binnenkomende golfenergie afzwakt 

en de plaatselijke aanslibbing van sedimenten versterkt zonder het longshore sedimententransport te 

stoppen. 

9.4.2 Golfklimaat  

In omgevingen met hoge golfenergie kunnen bepaalde groen-grijze oplossingen ongeschikt zijn en zijn 

grijze oplossingen vereist. Dit is van belang op locaties waar grote golfhoogten worden verwacht tijdens 

episodische stormen (groter dan gemiddeld significante golfhoogten) mogelijk resulterend in ernstige 

schade aan minder kunstmatige oplossingen. Indien bestaande projecten, zoals dammen van 

kreupelhout en sedimentvallen, zijn geïmplementeerd in deze gebieden, kan additionele bescherming 

noodzakelijk zijn om schade en fiasco te voorkomen. In alle scenario's moeten ontwerpen voor 

kustbescherming in het dynamisch modderbankmilieu aandacht besteden aan de omstandigheden van 

een sterker golfklimaat (eroderende effecten) die zich voordoen in de interbank perioden. 

9.4.3 Getijverschil  

Getijverschil is een belangrijke ontwerpparameter bij het evalueren van oplossingen waarvoor het nodig is 

vegetatie te vestigen in de kustzone. Er is nog onderzoek gaande om uitsluitsel te geven of een breed 

versus een smal getijverschil resulteert in grotere kwetsbaarheid van de kust. Een breder getijverschil kan 

sterkere getijdenstromen aanvoeren, resulterend in grotere erosiekrachten (Gornitz 1991). Een smal 

getijverschil betekent dat perioden van stormvloed een grotere kans hebben zich voor te doen bij vloed, 

resulterend in een groter overstromingsrisico (Dwarakish et al. 2009). Met zeespiegelstijging stijgen ook 
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de bij eb droogvallende bodemverheffingen en het getijverschil kan zelfs ruimer worden, wat invloed kan 

uitoefenen op de vestiging van vegetatie.  

9.4.4 Verandering in zeespiegel  

Gezien de verwachting dat de zeespiegel versneld zal stijgen rond het 2050, moeten kustinterventies 

rekening houden met toekomstig landgebruik en de levensduur van mogelijke interventies. Hoewel 

goedkopere oplossingen ontworpen worden met eventueel een kortere levensduur voor ogen, is het 

wellicht niet kostendekkend om continu oplossingen te reconstrueren in reactie op episodische 

omstandigheden van erosie. Groen-grijze oplossingen kunnen langer meegaan en hoewel de initiële 

kapitaalkosten eventueel hoger zijn, zou de kostenbesparing opgesloten kunnen zitten in de lange-

termijnkosten. De kostenbesparing zou kunnen zitten in het maar één keer hoeven te implementeren van 

de oplossing in plaats van ettelijke keren, en in het voorkomen van schade en verlies door de 

aanwezigheid van een meer substantieve structuur.  

9.4.5 Modderbankevolutie  

Vestiging van mangrove lang de kust zal bijdragen aan het verminderen van de lange-termijngevoeligheid 

van de kuststrook voor temporele effecten van de modderbankcycli (World Bank Group 2017). Het 

incorporeren van de temporele effecten van modderbankdynamica op het golfklimaat zal de 

aanpassingsmaatregelen voor de veerkracht van de kuststrook (zowel de natuurvriendelijke als de grijze 

infrastructuur betreffend) versterken. Aanpassingsstrategieën moeten ook rekening houden met het 

maximum van het golfklimaat en de blootstelling die zich kunnen voordoen tijdens interbankperiodes (op 

basis van de verwachte levensduur van de strategie). Deze aanpak ondersteunt de bescherming van de 

gevestigde natuurlijke kuststroken en kan de gevoeligheid van de kuststrook voor de erosieve 

modderbankkrachten verminderen. De ontwikkeling van aanpassingsstrategieën moet verder rekening 

houden met triggers en drempels voor latere aanpassingsinspanningen, m.a.w. wanneer in tijd of bij welk 

toekomstig waterpeil zullen additionele aanpassingsstrategieën nodig zijn om het gewenste niveau van 

bescherming tegen kustoverstroming te behouden. Additionele aanpassingsstrategieën kunnen ook in 

gang gezet worden wanneer beschermende modderbanken wegtrekken. Voortdurende monitoring van 

waterstanden, gesteldheid van de kuststrook en modderbankmigratie is vereist om daaropvolgende 

aanpassingsreacties op te wekken.  

9.4.6 Evaluatie van de alternatieven 

Na identificatie van de kwetsbare kustsegmenten, is de volgende stap het ontwikkelen van een reeks 

mogelijke strategieën voor kustbescherming (alternatieven) en het evalueren van de strategieën aan de 

hand van een reeks sociale, ecologische en economische criteria op zowel lokale als regionale schaal. 

Het ontwikkelen en evalueren van de alternatieven en de evaluatiecriteria moet gebeuren met 

substantiële betrokkenheid en input van de gemeenschap en de stakeholders.  

Het bepalen van de algehele doelen te bereiken met de strategieën voor kustbescherming kan helpen bij 

het tot stand brengen van 'buy-in' van de gemeenschap en stakeholders, en kan eveneens bijdragen aan 
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het verkrijgen van financiering voor projectimplementatie. Voorbeelden van doelstellingen zijn onder 

andere voordelen voor het bestuur, de samenleving en gelijkheid, de economie en het milieu. 

Alternatieven zouden ontwikkeld kunnen worden om aan het bereiken van het ene doel prioriteit te geven 

boven het andere, of om het behalen van alle doelen te maximaliseren, enz. De evaluatiecriteria worden 

vervolgens gebruikt om te illustreren hoe goed elk alternatief het doet in relatie tot de doelen. Deze 

aanpak draagt ook bij tot het identificeren van mogelijke alternatieve zwakke plekken en sterke punten, 

waaronder mogelijke routes ter verbetering van de alternatieven. Deze benadering vergemakkelijkt ook 

de gesprekken met stakeholders en identificeert uiteindelijk de voorkeursstrategie om voort te gaan 

richting implementatie.  

9.4.7 Mechanismen voor monitoring en financiering 

In de dynamische modderbankomgeving is het onderhoud van elke groen-grijze strategie essentieel voor 

het met succes verminderen van het overstromingsrisico. De instandhouding van 

overstromingsbescherming vereist regelmatige monitoring en een plan voor het beheren van de 

aanpassingen. Routinemonitoring is vereist om ervoor te zorgen dat alle natuurlijke en kunstmatige 

elementen verkeren in de staat nodig om overstromingsbescherming te bieden. De vegetatie moet goed 

gevestigd zijn, structurele maatregelen moeten intact zijn, en alle geplaatste rotsige steunmuren of 

golfafzwakkingsmaatregelen moeten stevig zijn en op hun plaats blijven. Routinemonitoring kan zo 

eenvoudig zijn als twee keer per jaar bezoeken aan de plek met fotodocumentatie voor vergelijking met 

eerdere bezoeken ter plaatse. Ook moeten additionele bezoeken ter plaatse worden gebracht na een 

storm om te controleren op mogelijke schade en om noodzakelijk herstel te initiëren. Het voorzien in 

voldoende middelen (bijv., financiering, materiaal, tijd van personeel) voor bezoeken ter plaatse is een 

belangrijk component van het verlagen van het overstromingsrisico, vooral in de dynamische 

kustomgeving van het NBS-LME. 

De wetenschap inzake klimaatverandering verandert continu en desbetreffende updates dienen ook als 

routinehandeling gecontroleerd te worden. De snelheid van zeespiegelstijging en veranderende 

stormpatronen en frequentie moeten gevolgd worden zodat er genoeg tijd is om additionele 

aanpassingsprogramma's te implementeren. Het plan voor het beheer van aanpassingen moet de 

triggers en drempels identificeren voor toekomstige behoefte aan aanpassingsstrategieën, met inbegrip 

van upgrades of versterking van ontwikkelde strategieën die misschien grotere snelheden van 

zeespiegelstijging moeten aanpakken. 

Vooralsnog is er geen duidelijk kader voor de financiering van natuurvriendelijke oplossingen, daar de 

gepaste financieringsbron afhangt van de lokale omstandigheden, bestuursstructuren en de bestaande 

beleidsregels die deze praktijken ondersteunen (Colgan et al. 2017). Eventueel kan financiering 

beschikbaar worden gemaakt via hertoewijzing van middelen of uit herstelmiddelen voor 

rampenbestrijding. Een van de grootste hordes in de financiering van groen-grijze infrastructuur is het 

overwinnen van de institutionele vooringenomenheid wat betreft traditionele grijze infrastructuur (Colgan 

et al. 2017). Het duidelijk op een rijtje hebben van de voordelen van groen-grijze oplossingen in de 

context van de kosten en baten en andere voordelen, zal de eventuele mogelijkheden voor de 
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financiering van deze projecten en hun acceptatie als algemeen toegepaste praktijk aanmerkelijk 

vergroten.  

Financieringsmogelijkheden die onderzocht moeten worden zijn instrumenten geboden door particuliere 

organisaties (bijv., filantropische subsidies en institutionele investeerders), publieke organisaties (bijv., 

NGO's, ontwikkelingsbanken en nationale regeringen), of particuliere ondernemingen (bijv., bedrijven die 

stakeholders zijn in de lokale gemeenschappen) (World Business Council for Sustainable Development 

2017). 
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10 Economische betekenis van mangrove-ecosystemen voor beperking 

van overstromingsrisico en kusterosie 

10.1 Kernboodschappen 

• Het implementeren van grijze oplossingen dichter bij de kuststrook resulteert in grotere 

kapitaalkosten vergeleken met groene oplossingen. Het vergroten van de beschikbare ruimte 

voor verplaatsing ten opzichte van de kuststrook om deze oplossingen te kunnen gebruiken, 

resulteert in kostenvermindering voor beide. 

• Groene maatregelen kunnen gemoeid gaan met hogere jaarlijkse onderhoudskosten indien 

aangrenzend aan de kuststrook, maar met een vergrote verplaatsingsruimte zullen de jaarlijkse 

kosten tussen groene en grijze oplossingen convergeren naar vergelijkbare tarieven (World Bank 

Group 2017).    

• Oplossingen die het vermogen van bestaande mangrovebossen tot het bieden van 

overstromingsbescherming opkrikken, zullen een lager algemeen prijskaartje hebben. Grijze 

oplossingen die bestaande mangrovebossen incorporeren in het ontwerp, zullen de grootste 

kostenbesparing behalen (vanwege de hogere initiële kosten van de grijze infrastructuur).  

10.2 Hogere kostenvergelijking  

Tabel 14 en Tabel 16 presenteren een reeks kosten voor afzonderlijke groene en grijze oplossingen. 

Kapitaalkosten en jaarlijkse kosten voor afzonderlijke oplossingen gepresenteerd in Tabel 14 zijn ontleend 

aan de brochure Natural and Structural Measures for Shoreline Stabilization8 vervaardigd door de groep 

Systems Approach to Geomorphic Engineering (SAGE), in samenwerking met de U.S. Army Corps of 

Engineers en de National Oceanic and Atmospheric Administration. De kosten gepresenteerd in Tabel 16 

zijn ontleend aan de Coastal Resilience Assessment for Paramaribo, Suriname, gepubliceerd door de 

World Bank Group. De verschillen in de kostenomvang voor soortgelijke oplossingen (bijv., zeewering) 

binnen Tabel 14 en Tabel 16 zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de kosten in Tabel 14 inclusief hogere 

ontwerpkosten, vergunningskosten en geassocieerde materiaalkosten voor kustactiviteiten in de 

Verenigde Staten.  

 

8Bekeken: http://sagecoast.org/docs/fastfacts/LivingShorelineBrochurev26_forprint.pdf 
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Tabel 14. Relatieve kosten van natuurlijke en grijze infrastructuuroplossingen (uit mondiale bronnen) 

Maatregelen Kuststrook 

Initiële constructiekosten 

(USD per strekkende 

meter) 

Jaarlijkse Operaties en Onderhoud (USD per 

strekkende meter) 

Alleen vegetatie <$300 <$30 

Zomen $300 - $600 <$30 

Sills $300 - $600 <$30 

Strand/Sediment Uitsluitend 

Voeding 
$600 - $1.500 $30 - $150 

Strand/Sediment Voeding en 

Begroeide Duin 
$600 - $1.500 $30 - $150 

Golfkering $1.500 - $3.000 >$150 

Krib $600 - $1.500 $30 - $150 

Bekleding $1.500 - $3.000 $30 - $150 

Schot $600 - $1.500 $30 - $150 

Zeewering $1.500 - $3.000 >$150 

Bron: SAGE (2019) 

 

Tabel 15. Relatieve kosten voor natuurlijke en grijze infrastructuuroplossingen (uit andere bronnen) 

Maatregelen Kuststrook 

Kosten (USD per 

strekkende meter) 

Jaarlijkse Exploitatie en Onderhoud (USD per 

strekkende meter) 

Levende Dijk $450 NVT 

Bron: (Sea-Level Marin Adaptation Response Team; Marin County Community Development Agency n.d., Sea-Level Marin 

Adaptation Response Team and Marin County Community Development Agency 2017) 

 

Tabel 16. Relatieve kosten voor natuurlijke en grijze infrastructuuroplossingen (uit lokale bronnen) 

Maatregelen Kuststrook 

Kapitaalkosten (USD per 

strekkende meter) 

Jaarlijkse Exploitatie en Onderhoud (USD per 

strekkende meter) 

Herstel mangrove $230 – $220.0001 (per 

hectare) 
Onbekend 

Sedimentval $10 - $20 $2 - $4 

Dam/Dijk - Aarde $1,5 - $45 Onbekend 

Dam/Dijk - Rots $300 - $450 Onbekend 

Zeewering $140 - $450 <$1 

Ontwikkeling Onderhoudsstrook Onbekend Onbekend 
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Opmerkingen: 1Uitgezonderd kosten van grondaankoop. Breed scala van kosten wordt toegeschreven aan de omvang van het 

herstel, bijvoorbeeld, moeilijkheidsgraad van constructie, hoeveelheid bodemmateriaal nodig voor herstellen/aanleggen 

hydrologisch geschikte omstandigheden, en vermeerderingsmethode (planten met de hand tegenover uitzaaien) 

Bron: Lewis 2001, 2005, Nijbroek et al. 2012, Anthony 2015, Burke and Ding 2016, World Bank Group 2017  

10.3 Hogere Kosten-Batenoverzicht  

Figuur 20 presenteert een kostenvergelijking van kapitaalkosten en jaarlijkse onderhoudskosten van 

groene tot grijze soorten infrastructuur (voor Suriname), op basis van de verplaatsingsafstand vanaf de 

bestaande kuststrook. Traditionele infrastructuur voor overstromingsbescherming bestaande uit 

rotsmateriaal of aarde heeft de grootste initiële kapitaalkosten, maar lagere jaarlijkse operationele en 

onderhoudskosten vergeleken met hout/kreupelhoutmateriaal. Met grotere verplaatsingsafstanden, is 

minder materiaal vereist voor het behalen van de beoogde niveaus van overstromingsbescherming.  

 

Opmerking: Vergelijkende grafieken wijzen de kosten als een functie van afstand van de infrastructuur tot de kuststrook. De 

breedte van de infrastructuur over de kuststrook is onbekend. 

Bron: World Bank 2017 

Figuur 20. Kapitaalkosten en jaarlijkse (onderhouds)kosten geassocieerd met materiaal voor 

overstromingsbescherming 

Figuur 21 toont de mogelijke vermindering van de kapitaalkosten bij het integreren van groene 

infrastructuur (bijv., mangroven) in algemene oplossingen voor bescherming tegen overstroming. De 

kostenbesparing is over het algemeen constant, ongeacht de breedte van de beschikbare 

mangrovebossen zeewaarts van een meer traditionele grijze strategie. In een oplossing die gebruik maakt 

van een rotsbarrière gekoppeld aan een zeewaartse mangrovebuffer bij de verplaatsing achterwaarts, 

kan een besparing worden gerealiseerd van ongeveer 40% vergeleken met op zichzelf staande grijze 

strategieën. Het plaatsen van een aardebarrière achter een mangrovebos kan resulteren in een 

kostenbesparing van ongeveer 10 -15% vergeleken met een op zichzelf staande grijze strategie. Dit toont 

aan dat het versterken van de overstromingsbescherming geboden door mangrovebossen directe 

kostenbesparingen oplevert.  
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Opmerking: Vergelijkende grafieken wijzen de kosten als een functie van afstand van de infrastructuur tot de kuststrook. Breedte 

van mangrovebuffer is 300 m. Breedte van infrastructuur over kuststrook is onbekend. 

Bron: World Bank 2017 

Figuur 21. Kostenvermindering met natuurlijke infrastructuur (bijv., mangrovebuffer) 

 

 

Bron: Reguero et al. 2018 

Figuur 22. Kosten en baten van aanpassingsstrategieën (groen en grijs) 

Figuur 22 toont een kostenvergelijking van groene, grijze en hybride groen-grijze 

kustaanpassingsoplossingen voor de V.S. Golf van Mexico, die onderworpen wordt aan grote 

kustgevaren van orkanen (en daarmee gepaard gaande golven en stormvloed). De verticale as geeft de 

kosten-batenverhouding aan, met een score van meer dan 1,0, wat betekent dat verwacht wordt dat de 

kosten van een maatregel netto positieve baten zal opleveren. De horizontale as geeft de mogelijke totale 

met elke soort maatregel vermeden schade aan, waarbij de breedte van elke verticale staaf voor elke 
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soort maatregel de schaal van het voordeel weergeeft. De blauwe staven staan voor de natuurvriendelijke 

of groene maatregelen en de bruine voor de grijze kunstmatige maatregelen.  

Figuur 22 laat zien dat natuurvriendelijke oplossingen de meest kosteneffectieve maatregelen zijn en de 

grootste schadereductie bieden. Zandzakken bieden de hoogste kosten-batenverhouding maar zijn 

slechts tijdelijke maatregelen en bieden niet zoveel schadereductie als andere natuurvriendelijke 

oplossingen. Gelokaliseerde grijze maatregelen zoals lokale dijken en verheffing van bestaande 

structuren kunnen de grootste schadereductie bieden, maar ze zijn erg kostbaar om te implementeren, 

vooral over een wijd gebied en hebben dan ook een lage kosten-batenverhouding. Met 

klimaatverandering en toegenomen overstromingsrisico wegens zeespiegelstijging, hebben 

natuurvriendelijke oplossingen naar verwachting verhoogde kosten-batenverhoudingen, waardoor het 

nog aantrekkelijker wordt om kustaanpassingen uit te voeren met behulp van natuurvriendelijke 

oplossingen. Let wel: Ofschoon deze schattingen specifieke zijn voor de V.S. Golfregio, bieden ze 

algemeen vergelijkingsmateriaal voor maatregelen die ook van toepassing zijn op de NBS-LME-regio.  

Met verscheidene primaire kuststrooktyperingen in de NBS-LME-regio (paragraaf 9.3.1), is een 

gedetailleerde kosten-batenanalyse9 noodzakelijk om de meest geschikte strategieën voor afzonderlijke 

kwetsbare kustsegmenten aan te geven. De kosten-batenanalyse moet rekening houden met de 

kapitaalkosten van het ontwerpen en aanleggen van de aanpassingsstrategieën, regelmatige monitoring, 

onderhoud, mogelijke kosten van grondaankoop, grondtaxatie (bijv. wetlands tegenover landbouwgrond), 

mogelijk grondverlies, overplaatsingskosten (bijv., verplaatsing naar achteren) en andere kosten als van 

toepassing op de plaatselijke omstandigheden De jaarlijkse ecosysteemdiensten geboden door de 

mangroven zijn geschat op bijna $ 200.000 per hectare (gebaseerd op mondiale studies, Anthony 2015). 

 

 

9Een gedetailleerde kosten-batenanalyse inclusief overweging van ecosysteemdiensten en voordelen van natuurvriendelijke oplossingen. 
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11 Bestaande instrumenten/modellen voor het evalueren van 

kustprocessen 

Slechts een paar kustmodelleringsstudies zijn afgerond in de NBS-LME-regio (Toorman et al. 2018b). In 

Suriname werd de eerste studie op het gebied van kustwerken uitgevoerd door NEDECO (Netherlands 

Engineering Consultants 1968) in verband met het evalueren van haventoegang en navigatie. Recenter 

heeft de Anton de Kom Universiteit van Suriname onderzoekscapaciteit opgebouwd voor het uitvoeren 

van veldonderzoek en het ondersteunen van kleinschalige interventies langs de kuststrook met lokale 

expertise. De staf van de Anton de Kom Universiteit is thans een morfodynamisch model aan het 

ontwikkelen voor een deel van de NBS-LME-kust waarvoor gebruik wordt gemaakt van de TELEMAC 

software suite. In Guyana zijn er diverse studies op het gebied van kustwerken verricht door Delft 

Hydraulics and NEDECO (Netherlands Engineering Consultants 1972) ter ondersteuning van de 

constructie van het kustbeschermingssysteem. Tabel 17 hieronder geeft een samenvatting van de 

relevante numerieke modellen gebruikt voor het evalueren van de kustprocessen in NBS-LME-regio.  

Tabel 17. Samenvatting van de bestaande instrumenten/modellen ontwikkeld voor Guyana, Suriname en 

Frans-Guyana 

Locatie Kustproces Model 

Guyana 

Hydrodynamica Deflt3d-SWAN 

Golven Deflt3d-SWAN 

Stromen Deflt3d-SWAN 

Suriname 

Hydrodynamica TELEMAC 

Golven 
TELEMAC-TOMAWAC; 

SwanOne 

Sediment TELEMAC-SISYPHE 

Frans-Guyana 

Hydrodynamica MOBEEDHYCS 

Golven Fudaa-VAG 

Saliniteit/Stroom TELEMAC 

Sediment MOBEEDHYCS 

Bron: Chevalier et al. 2004, Nikiema et al. 2007, Winterwerp et al. 2007, Toorman et al. 2018 

De numerieke modellen in Tabel 17 zijn over het algemeen ontwikkeld voor specifieke projecten en 

locaties. De bestaande modelsimulaties zijn daarom waarschijnlijk niet toereikend voor het evalueren van 

het kustproces in de totale NBS-LME-regio. Een uniform kader met consistente beperkende voorwaarden 
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voor het aansturen van kustprocessen binnen een wijd gebied kan gunstig zijn voor de evaluaties op 

NBS-LME-schaal. Tabel 18 (aangepast naar World Bank (2016)) presenteert enkele beschikbare 

instrumenten en modellen die geschikt zijn voor de evaluatie van kustprocessen, inclusief modellen op 

regionale schaal en op lokale schaal. Ontwikkeling van een regionaal model zou het Kader gepresenteerd 

in paragraaf 8.2 ondersteunen. Een regionaal model kan ook gebruikt worden om ondersteuning te 

bieden aan meer gelokaliseerde modellen met hoge resolutie voor het evalueren van 

aanpassingsstrategieën en het ondersteunen van het ontwerp en de implementatie van 

kustbeschermingsprojecten. Deze gekoppelde modelleringsaanpak op regionale en lokale schaal kan ook 

helpen bij het identificeren van effecten op mogelijk regionale schaal van specifieke projecten (bijv., 

habitatverlies, hydrodynamische gevolgen).  

Tabel 18. Samenvatting van bestaande instrumenten/modellen (per categorie) beschikbaar ter 

ondersteuning van evaluaties van kustgevaren en aanpassingsstrategieën 

Type aanpak 

Omvang/ 

Soort 

Probleem 

Schaal van 

toepasselijk-

heid Voorbeeldmodellen Essentiële Overwegingen 

Offshore hydrodynamica  

Analytische of 

semi-empirische 

benaderingen 

Golfvoort-

planting 
Grote schaal Wet van Snellius 

Benadert golfvoortplanting voor 

geïdealiseerde geometrieën. 

Gebruikt analytische oplossingen 

van lineaire golftheorie voor 

geïdealiseerde dieptemeting. 

Analytische of 

semi-empirische 

benaderingen 

Voort-

planting 

stormvloed 

Grote schaal 
Dean and Dalrymple 

1984 
- 

Numerieke 

modellering 

Golfvoort-

planting 

Regionale tot 

lokale schaal 

Spectrale golfmodellen: 

Swan, Stwave 

Gebruikt voor golfvoortplanting in 

grote domeinen waar de 

golfenergiedistributie 

het belangrijkste effect is om te 

onderzoeken. 

Numerieke 

modellering 

Golfvoort-

planting 

Lokale 

schaal 

Modellen gebaseerd op 

matige helling: REFDIF, 

CGWave, OLUCA, 

TELEMAC-

MASCARET, Fudaa-

Vag 

Geeft nauwkeurige definitie van 

nearshore processen in kleinere 

domeinen: 

refractie, buiging en breking. 

Numerieke 

modellering 

Voort-

planting 

stormvloed 

Alle schalen 

SLOSH, ADCIRC, 

DELFT3D, CEST, 

MIKE21, TELEMAC-

MASCARET, 

Numerieke modellen geven solide 

benadering voor berekening van de 

vloed geassocieerd met tropische 

en extra-tropische stormen. Ze 
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MOBEEDHYCS genereren de hoge golf op basis van 

de meteorologische condities (wind 

en druk) van de storm in 2D en 3D-

domeinen en kunnen een snellere 

resolutie vastleggen bij nadering van 

de kuststrook. 
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Type aanpak 

Omvang/ 

Soort 

Probleem 

Schaal van 

toepasselijkh

eid Voorbeeldmodellen Essentiële Overwegingen 

Schatting nearshore hydrodynamica 

Numerieke 

modellering 

Golfvoort-

planting 

Regionale tot 

lokale schaal 

Spectrale golfmodellen: 

Swan, Stwave 

Gebruikt voor golfvoortplanting in 

grote domeinen waar de 

golfenergiedistributie 

het belangrijkste effect is om te 

onderzoeken. 

Numerieke 

modellering 

Golfvoort-

planting 

Lokale 

schaal 

Modellen gebaseerd op 

matige helling: REFDIF, 

CGWave, OLUCA, 

TELEMAC-

MASCARET, Fudaa-

Vag 

Geeft nauwkeurige definitie van 

nearshore processen in kleinere 

domeinen: 

refractie, buiging en breking. 

Numerieke 

modellering 

Voort-

planting 

stormvloed 

Alle schalen 

SLOSH, ADCIRC, 

DELFT3D, CEST, 

MIKE21,TELEMAC-

MASCARET,  

MOBEEDHYCS 

Numerieke modellen geven solide 

benadering voor berekening van de 

vloed 

geassocieerd met tropische en 

extra-tropische stormen. Ze 

genereren de hoge golf op basis van 

de meteorologische condities (wind 

en druk) van de storm in 2D en 3D-

domeinen en kunnen een snellere 

resolutie vastleggen bij nadering van 

de kuststrook. 

Numerieke 

modellering 
Golfdemping 

Lokale 

schaal 
SWAN-Mud 

Morfodynamica inclusief 

golfdemping vanwege modder 

 

Type aanpak 

Omvang/ 

Soort 

Probleem 

Schaal van 

toepasselijk-

heid Voorbeeldmodellen Essentiële Overwegingen 

Evalueren van effecten van kuststructuren (habitat) op hydrodynamica 

Analytische of 

semi-empirische 

benaderingen 

Verspreiding 

van golven 

door 

vegetatie  

Grote tot 

regionale 

schaal 

Dean and Dalrymple 

1984 

Verspreiding van golven op basis 

van vegetatieparameters zoals 

diameter, hoogte en dichtheid stam 

en relatieve onderdompeling van 
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Type aanpak 

Omvang/ 

Soort 

Probleem 

Schaal van 

toepasselijkh

eid Voorbeeldmodellen Essentiële Overwegingen 

planten. 

Numerieke 

modellering 

Verspreiding 

stormvloed 

door 

vegetatie 

Grote tot 

regionale 

schaal 

Krauss et al. 2009– 

9,4 cm/km; Zhang et 

al. 2012– 

40–50 cm/km 

Afzwakking van de hoge golf hangt 

sterk af van de breedte van het bos 

en andere factoren, zoals 

vegetatiedichtheid en relatieve 

onderdompeling of de 

stormsnelheid. 

Numerieke 

modellering 

Verspreiding 

van golven 

door 

vegetatie  

Regionale tot 

lokale 

domeinen 

Swan-Veg, STWave, 

WHAFIS (1D), IH2VOF 

(1D) 

Inclusief modellen van 

golfvoortplanting die modellen van 

verspreiding van golven door 

vegetatie incorporeren. 

 

Type aanpak 

Omvang/ 

Soort 

Probleem 

Schaal van 

toepasselijk-

heid Voorbeeldmodellen Essentiële Overwegingen 

Kustbescherming (overstroming en erosie) 

Analytische of 

semi-empirische 

benaderingen 

Golfoploop Alle schalen 

Vloedgolf strand: 

Stockdon et al., 2006; 

Rubble-mounds: Van 

der Meer and Stam 

(1992) 

Er zijn verschillende semi-

empirische formules voor het 

schatten van oploopstatistieken voor 

de golfcondities en de geometrie 

van de structuren. 

Numerieke 

modellering 

Golfoploop & 

overstroming 

in het land 

Kleine schaal 

SWASH, FUNWAVE, 

IH2VOF, DELFT3D, 

TUFLOW 

Oploop over structuren of 

strandprofielen. Verschillende opties 

voor modellen, variërend in 

moeilijkheidgraad en 

nauwkeurigheid. 

Analytische of 

semi-empirische 

benaderingen 

Cross-shore 

evaluatie 

Grote tot 

regionale 

schaal 

Dean 1991; Soulsby 

1997 

Sedimentverplaatsing op een 

strandprofiel. 

Analytische of 

semi-empirische 

benaderingen 

Long-shore 

evaluatie van 

sedimententr

ansport 

Grote tot 

regionale 

schaal 

Bijkers 1971, Engelund 

and Hansen 1967, 

CERC 1984 

Sedimentverplaatsing langs de kust 

door stromingen, schuine inval van 

golven en golfhoogtegradiënt. 

Numerieke 

modellering 

Cross-shore 

evaluatie 

Regionale tot 

lokale schaal 

MOPLA, Delft3D, 

TELEMAC-

Sedimentverplaatsing op een 

strandprofiel. 
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Type aanpak 

Omvang/ 

Soort 

Probleem 

Schaal van 

toepasselijkh

eid Voorbeeldmodellen Essentiële Overwegingen 

MASCARET, Xbeach 

Numerieke 

modellering 

Long-shore 

evaluatie van 

sedimententr

ansport 

Kleine schaal 

MOPLA, Delft3D, 

Xbeach, TELEMAC-

MASCARET, CMS 

Gekoppelde modellen en 

morfologische modellen voor 

sedimententransport langs 

kust in 2D of 3D. 

Bron: World Bank 2016. 
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12 Gegevenslacunes en volgende stappen 

12.1 Gegevenslacunes en validatie 

Tijdens de fase van opsporing en ontwikkeling van gegevens zijn gegevenslacunes opgemerkt die het 

verhinderd hebben dat het Kader werd gebruikt zoals bedoeld (zie Tabel 19). Het invullen van de 

gegevenslacunes zou het gebruiken van het Kader bij de identificatie van kwetsbare punten op lokale en 

regionale schaal ondersteunen, alsook de selectie van de aanpassingsreacties. Het invullen van alle 

gegevenslacunes in Tabel 19 is wellicht niet nodig om het Kader te kunnen gebruiken, maar wel dient 

prioriteit te worden gegeven aan het invullen van de gegevenslacunes die zijn gemarkeerd met “Grote” 

behoefte. Het zou waarschijnlijk ook nuttig zijn om lokale beroepsbeoefenaars (bijv. van de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname en NAREI) in te schakelen alvorens te beginnen met een andere analyse of 

gegevensverzameling. Afstemmen en samenwerken met ervaren plaatselijke vaklui zou kennisdeling en 

ondersteuning voor de validatie van gegevenslacunes mogelijk maken.  

Tabel 19. Gegevenslacunes10 in indicatoren kustkwetsbaarheid 

Soort Gegevenslacune Beschrijving Behoefte 

Morfologie 

van de 

plaats 

Kusthoogte 

Schattingen van de kuststrookverheffingen. Kan worden 

verkregen met GIS-analyse aan de hand van topografische 

gegevens en bestaande kuststrookafbakening.1 

Groot 

Kusthelling 
Schattingen van kusthelling. Kan worden verkregen met GIS-

analyse aan de hand van dieptemetingsgegevens.1 
Matig 

Snelheid 

verandering 

kuststrook 

Evaluatie van historische snelheden verandering kuststrook. 

Kan worden berekend met behulp van luchtfoto's en GIS-

analyse.1 

Gering 

Geomorfologie van 

kuststrook 

Evaluatie van geomorfologie kuststrook aan de hand van 

luchtfoto's en veldfoto's. Kan worden voltooid in GIS. 
Groot 

Strandbreedte 
Berekening van breedte van strand (indien aanwezig) aan de 

hand van luchtfoto's en veldfoto's. Kan worden voltooid in GIS. 
Matig 

Sedimentaanvoer Gelokaliseerde snelheden van sedimentaanvoer binnen regio.  Gering 

 

10Alle gegevenslacunes komen voor in de totale NBS-LME-regio, tenzij anders vermeld. 
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Soort Gegevenslacune Beschrijving Behoefte 

Modderbanklocaties 

Afbakening van huidige modderbanklocaties met behulp van 

luchtfoto's en additionele informatie. Kan worden voltooid in 

GIS. 

Groot 

Golfklimaat 
Significante 

golfhoogte 
Validatie met gebruikmaking van additionele gegevensbronnen. Groot 

Hydro-

dynamica 

van de kust 

Getijverschil 

Lokale langdurige (bijv., 30 jaar) getijwaarnemingen voor het 

berekenen van getijdennulpeil of bestaande informatie omtrent 

getijdennulpeil (bijv. gemiddeld hoogwater en gemiddeld 

laagwater) voor NBS-LME-regio. 

Groot 

Hydro-

dynamica 

van de kust 

Extreme getijhoogte 

Lokale langdurige (bijv. , 30 jaar) getijwaarnemingen en 

daaropvolgende berekening van extreme waterstanden (25-, 

50- en 100- jaar-stormvloed), of bestaande statistieken van 

extreme waterstanden voor NBS-LME-regio. 

Groot 

Diepte van 25, 50 en 

100 jaar-stormvloed 

(m) boven hoogte 

van de kust 

Berekening van diepte van overslag over kuststrookhoogte Groot 

Historische 

zeespiegelstijging 

Validatie van historische zeespiegelstijging aan de hand van 

gegevens lokaal getijdenstation 
Gering 

Toekomstige 

zeespiegelstijging 

Gelokaliseerde schattingen van prognoses van relatieve 

zeespiegelstijging zijn momenteel niet beschikbaar. 
Matig 

Landge-

bruik/Land-

bedekking 

Grondwater 
Evalueren grondwaterstijging en verzilting, aangezien deze 

processen momenteel niet bekend zijn in het NBS-LME. 
Gering 

Landgebruik aan de 

kust 

Identificatie van primair landgebruik aan de kust voor alle 

kustsegmenten. Kan worden voltooid in GIS met aanvullende 

informatie (bijv., gegevens inzake bouwlagen, 

landgebruik/landbedekking) 

Groot 

Hydrologisch 

verbonden gebieden 

Afbakening van hydrologisch verbonden gebieden achter elk 

kustsegment. Kan worden voltooid in GIS. 
Groot 

Breedte van de 

vegetatie  

Afmeten van breedte vegetatiebuffer (indien aanwezig) aan de 

hand van luchtfoto's en veldafbakening. Kan worden voltooid in 

GIS. 

Groot 

Verbondenheid 

Landgebruik/Landbe

dekking  

Afbakening van hydrologisch verbonden gebieden met 

vergelijkbare landgebruik/landbedekking. Kan worden voltooid 

in GIS met aanvullende informatie. 

Groot 
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Soort Gegevenslacune Beschrijving Behoefte 

Bevolking  Inwonertal per dorp Groot 

Bruto 

Binnenlandsproduct 

(BBP) per capita  

BBP per capita per dorp Groot 

Cruciale faciliteiten  Ruimtelijke identificatie van cruciale faciliteiten Groot 

Infrastructuur - 

kosten 

herstel/vervanging  

Ruimtelijke identificatie van infrastructuur (gebouwen, 

structuren, voorzieningen) en geassocieerde kosten van 

herstel/vervanging 

Groot 

Opmerkingen: 1Gegevenslacune kan worden ingevuld zonder additionele gegevensverzamelingen maar vereiste 

verwerkingstijd/middelen vallen buiten reikwijdte van lopend project. 
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13 Governance- en beleidsstrategieën voor natuurvriendelijke 

oplossingen 

Governance- en beleidsgerelateerde strategieën zijn niet-structurele maatregelen voor het vergroten van 

de algehele veerkracht van de NBS-LME-regio met betrekking tot klimaatgevaren. Hoewel fysieke 

aanpassingsstrategieën kunnen zorgen voor directe kustbescherming, kunnen governancestrategieën 

gemeenschappen beter voorbereiden op noodmaatregelen en de veerkracht bevorderen op regionale 

schaal. Governancestrategieën kunnen zijn onder andere het vaststellen en het handhaven van 

bouwvoorschriften, het vaststellen en het handhaven van op landgebruik gebaseerde zones waarin 

overstromingsgevaar bestaat, en het ontwikkelen van strategieën voor communicatie en outreach om 

inwoners en bedrijven te informeren over veranderende overstromingsgevaren en -risico's in de loop van 

de tijd.  

13.1 Kernboodschappen 

• Verlaging van het overstromingsrisico moet worden ondersteund met governance- en 

beleidsstrategieën (niet-structurele maatregelen). 

• Overstromingsrisico kan niet worden geëlimineerd. Maar, de toepassing van governance- en 

beleidsstrategieën kan de verlaging van het risico bevorderen door het opvoeren van de 

veerkracht van bestaande structuren, het vaststellen van normen voor nieuwe ontwerpen en 

constructie, het verbeteren van grondbestemming en het ontwikkelen van een rampenplan. 

• Rechtsgebiedoverschrijdende planning en partnerschap zullen bijdragen aan het bereiken van de 

veerkrachtdoelstellingen op regionale schaal. De implementatie van aanpassingsoplossingen in 

een silo kunnen leiden tot onbedoelde effecten voor aangrenzende kuststroken en 

gemeenschappen. 

13.2 Planning van noodmaatregelen 

Rampenbestrijdingssystemen (inclusief voorspelling, waarschuwing en evacuatie) zijn niet-structurele 

maatregelen die mitigatie van het overstromingsrisico ondersteunen (World Bank Group 2017). Een 

rampenplan dient alle mogelijke gevaren en natuurrampen in aanmerking te nemen en te overwegen 

welke gevaren verergerd kunnen worden door klimaatverandering. Een rampenplan dient verder in details 

aan te geven hoe gemeenschapsfunctionarissen informatie zullen verstrekken aan de gemeenschappen 

voorafgaand aan of tijdens een natuurramp, zoals ingeval van een grote overstroming. Het plan dient 

tevens informatie te bevatten over evacuatieprocedures, locatie van noodopvangcentra, 

communicatieprotocollen binnen de verantwoordelijke instanties, protocollen voor externe communicatie 

met samenwerkende instanties en contactpersonen van zowel de lokale als de nationale overheid, 

berichtgeving aan de media, berichtgeving aan de getroffen en omliggende gemeenschappen en een 
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initiële planning met betrekking tot activiteiten na een ramp. Een instantie voor crisisbeheer binnen de 

lokale overheid moet het plan en de activiteiten voor rampenrespons ontwikkelen en beheren.  

13.3 Voorzorgsmaatregelen bij hoogwater 

Het hoogwaterbestendig maken van bestaande en nieuwe structuren kan de potentiële schade aan een 

structuur en de inhoud daarvan beperken in geval van een overstroming. Deze voorzorgsmaatregelen 

kunnen tijdelijk zijn (actief beheer is nodig) of permanent (passieve bescherming maar onderhoud is 

nodig). Tijdelijke voorzorgsmaatregelen in verband met hoogwater kunnen zijn het plaatsen van 

zandzakken, het installeren van tijdelijke waterdichte afsluitingen voor structuuropeningen in afwachting 

van een overstroming. Permanente voorzorgsmaatregelen in verband met hoogwater vereisen meer 

substantiële interventies zoals het installeren van waterdichte deuren en ramen zoals van onderzeeërs of 

het aanleggen van hoogwaterkeringen.  

Gangbare benaderingen worden geclassificeerd als droge of natte voorzorgsmaatregelen. Droge 

voorzorgsmaatregelen betreffen het afdichten van de structuur om te voorkomen dat het water naar 

binnen stroomt en om de structuur droog te houden onder een bepaalde verhoging voor 

overstromingsbescherming. Droge voorzorgsmaatregelen tegen hoogwater werken het best wanneer de 

overstromingsdiepte minder is dan 1 meter of de overstromingssnelheid langzamer is dan 1,5 meter per 

seconde. Natte voorzorgsmaatregelen laten het water het gebouw of de structuur binnenstromen via 

overloopopeningen of andere openingen die helpen de hydrostatische druk op muren en funderingen te 

verlichten. Elektrische en mechanische werktuigen moeten omhoog geplaatst worden boven de 

verwachte overstromingshoogte. Structuren die omhoog staan op neuten of posten, maken gebruik van 

natte methoden voor overstromingsbescherming.  

De volgende bronnen bieden informatie over methoden inzake hoogwaterbescherming: 

• American Society of Civil Engineers: 24-05 Flood Resistant Design and Construction (ASCE 

2006), een standaard waarnaar verwezen wordt in de International Building Code die stelt 

dat voor het ontwerpen van gebouwen in een speciaal overstromingsgebied zoals bepaald 

door de Amerikaanse instantie voor crisisbeheer (FEMA Special Flood Hazard Area), ASCE 

24-05 van toepassing is. ASCE 24-05 geeft minimumvereisten aan voor ontwerp en 

constructie van structuren ter versterking van hun bestendigheid tegen hoogwaterbelasting 

en -schade.  

• American Society of Civil Engineers: Minimum Design Loads for Buildings and Other 

Structures (ASCE/SEI 7) (ASCE 2010), geeft een overzicht van typische 

hoogwaterbelasting die kan optreden wanneer overstromingswater gebouwen/structuren 

bereikt, en ontwerpeisen. 

• American Society of Civil Engineers: Climate-Resilient Infrastructure, Adaptive Design and 

Risk Management (ASCE 2018), biedt een leidraad voor kustoverstromingen, inclusief 

ontwerpcriteria, ontwerpnormen inzake verhogingen met het oog op hoogwater, en 

aangepast ontwerp waarbij rekening wordt gehouden met onzekerheid en risico’s. 
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• Federal Emergency Management Agency: Floodproofing for Non-Residential Buildings 

(FEMA 2013), heeft informatie omtrent maatregelen geschikt voor het hoogwaterbestendig 

maken van niet-residentiële gebouwen, met de focus op droge voorzorgsmaatregelen. 

• Federal Emergency Management Agency: Protecting Building Utility Systems from Flood 

Damage (FEMA 2017), bevat informatie voor het hoogwaterbestendig maken en 

beschermen van systemen voor nutsvoorzieningen en kabels en leidingen binnen het 

overstromingsgebied.  

• Federal Emergency Management Agency: Homeowner’s Guide to Retrofitting (FEMA 

2014), geeft richtlijnen om woongebouwen beter bestand te maken tegen overstromingen. 

• New York City Climate Resiliency Design Guidelines (NYC 2019), omvat een grote 

verscheidenheid aan richtlijnen voor het ontwerpen van eigendommen en infrastructuur 

waarvoor overstromingsschade dreigt als gevolg van klimaatverandering en extreme 

klimaatomstandigheden.  

• United States Army Corps of Engineers: Flood Damage Reduction Matrix. Matrix van 

geschikte maatregelen voor het hoogwaterbestendig maken van verschillende configuraties 

van gebouwen/structuren, terreinomstandigheden, alsmede kenmerken van 

overstromingen https://www.usace.army.mil/Missions/Civil-Works/Project-Planning/nnc/) 

13.4 Beleid inzake landgebruik langs de kust  

De Surinaamse Regering heeft plannen inzake regionaal beheer van het kustgebied ontwikkeld en 

MUMA's (multiple use management areas) ingesteld met het accent op de milieubronnen. De begrenzing 

van gebieden voor kustontwikkeling is aangegeven, met inachtneming van de dynamische kustzone en 

de ontwikkeling daarvan in de eerstkomende 100 jaar.  Verder is een wetsvoorstel, Wet Bescherming 

Kustgebied, ingediend bij het Surinaams parlement. Eerdere studies hebben een minimaal beschermd 

gebied van 3-4 km voorgesteld voor het ontmoedigen van verdere verstedelijking richting de kust en het 

bevorderen van het duurzaam behoud van het mangrove-ecosysteem (Erftemeijer and Teunissen 2009).  

Beleid inzake het gebruik van het kustgebied moet rekening houden met gevarenzones langs rivieroevers 

en de kust, de ontwikkeling in gebieden waar het gevaar het grootst is beperken, en in zones met groot of 

gematigd risico ontwerpnormen en/of bouwvoorschriften opnemen of daarnaar verwijzen. Onbeteugelde 

ontwikkeling in gebieden met hoog risico zal meer structuren en mensen in gevaar brengen en de 

behoefte aan (en kosten van) bescherming tegen overstroming en aanpassing van het kustgebied doen 

toenemen. 

13.5 Ontwerpnormen en bouwvoorschriften 

De planning en het ontwerp van nieuwe gebouwen en structuren moeten rekening houden met 

overstromingsgevaar en effecten van klimaatverandering die kunnen optreden tijdens de levensduur van 

de structuren. Vele structuren die vandaag gebouwd worden, zullen over 100 jaar of langer nog overeind 

staan en daarom dient rekening gehouden te worden met klimaatverandering. Nieuwe gebouwen en 
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structuren bieden de mogelijkheid de veerkracht voor klimaatverandering te integreren en het vermogen 

in te bouwen voor aanpassing aan onzekerheden over het klimaat in de toekomst. 

Essentiële overwegingen tijdens de plannings- en ontwerpfase: 

• Plaatsen van structuren buiten het gevarengebied langs rivieren en de kust, met aandacht 

voor zeespiegelstijging en andere klimaatgerelateerde effecten, indien van toepassing. 

Indien faciliteiten gelegen moeten zijn binnen gebieden met overstromingsgevaar, moet het 

ontwerp gepaste elementen van hoogwaterbestendigheid omvatten en rekening houden 

met bestaande en toekomstige hoogwaterbelasting die kan optreden.  

• Vaststellen van verhogingen in het ontwerp met het oog op overstromingen, waarbij 

rekening wordt gehouden met de functionele levensduur van de structuur. Bijvoorbeeld, 

een gebouw dat tot 2100 in gebruik zal zijn en staat in een gebied met overstromingsrisico 

moet worden opgetrokken op de laagste aangrenzende gradiënten op of boven de 

overstromingsverhoging volgens het ontwerp (d.w.z. de verhoging bereikt door een 100 

jaar-stormvloed gekoppeld aan zeespiegelstijging verwacht rond 2100). 

o Het ontwerp moet ook rekening houden met maatregelen die getroffen kunnen 

worden ingeval zich tijdens de functionele levensduur van het gebouw een 

zeespiegelstijging voordoet die hoger is dan verwacht. Beoogde aanpassingen van 

de verhogingen in het ontwerp moeten vastgesteld worden tijdens de planningsfase 

met het oog op toekomstige verbeteringen zoals de installatie van maatregelen 

gericht op het hoogwaterbestendig maken van toegangen of het omhoog plaatsen 

van elektrische en mechanische apparatuur.  

• Plaatsen van mogelijke toegangen tot faciliteiten (bijv., openingen/luiken, ramen, deuren) op 

of boven de hoogwaterlijn van het ontwerp.  

• Waterdicht maken van toegangen tot faciliteiten op gradiënthoogte (bijv., mangaten, ruimte 

voor nutsvoorziening/buizen en tunnelingangen) met het oog op overstromingsdiepten tot 

de hoogwaterlijn van het ontwerp. 

13.6 Rechtsgebiedoverschrijdende governance 

Het kwetsbare kustgebied en de mogelijke effecten van overstromingen binnen de NBS-LME-regio 

houden zich niet aan de grenzen van een rechtsgebied. Het Kader gepresenteerd in paragraaf 8.2 draagt 

bij aan het identificeren van bestaande kwetsbare punten zonder acht te slaan op grondeigendom of 

politieke grenzen. Implementatie van aanpassingsstrategie moet niet alleen rekening houden met 

bescherming tegen kustoverstromingen geboden aan gebieden binnen in het land, maar ook met de 

mogelijke effecten en/of voordelen die deze strategie kan hebben voor aangrenzende gebieden. Een 

historisch voorbeeld van aangrenzende effecten is de erosie van de kust grenzend aan bestaande 

zeewering in Guyana. Identificeren waar effecten en/of voordelen zich kunnen voordoen, helpt bij het 

bevorderen van samenwerking en partnerschap en kan zorgen voor een verruiming van mogelijke 

financieringsbronnen en leiden tot zelfs betere oplossingen.  
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