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WOORDENLIJST  

Koolstofvoorraad De totale hoeveelheid organische koolstof opgeslagen in een ecosysteem. 

Kustvlakte Laaggelegen kustgebied boven op mangroven in uit zacht sediment bestaande 

kustzwampen, en menselijke ontwikkeling.    

Kustzwamp  Beboste zoetwaterwetlands op de kustvlakte. 

Aardvorm  Een natuurlijk fysiek kenmerk van grondoppervlak.  

Mangrove Een boom, struik, palm of varen, gewoonlijk een halve meter hoog, normaal 

groeiend boven het gemiddelde zeeniveau in het intergetijdengebied van 

mariene kustmilieus.  

Mangrovebos  Een verzameling bomen die zouttolerant zijn. 

Veen Een algemene benaming voor grond met een structuur die voornamelijk 

bestaat uit organisch materiaal. 

Grond (soms, bodem) Een mengeling van niet-aangekoekt organisch materiaal, mineralen, gassen en 

water op het aardoppervlak die als geheel leven ondersteunen. 

Bodemverdichting Het proces waarbij grond geleidelijk van volume verandert in reactie op 

veranderingen in compressie van belasting en poriënvolume.  

Bodemmaaksel De geometrische opstelling van afzonderlijke partikels in een grond inclusief de 

geometrische spreiding van poriënvolumes. 

Daling De beweging van een landoppervlak terwijl het naar onderen zakt ten opzichte 

van een referentievlak, zoals de zeespiegel. 

Zwamp   Bebost zoetwaterwetland. 

Getijverschil De volledige reeks getijdehoogten, typische niveaus van gemiddelde laag water 

springtij tot gemiddeld hoog water springtij. 

Kwelder  Beboste zoetwaterwetlands waarin het waterpeil wordt beïnvloed door de 

   getijden. 

Golfklimaat Spreiding van golfkenmerken gemiddeld over een tijdsverloop op een bepaalde 

locatie. 
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ACRONIEMEN / AFKORTINGEN 

Acroniem Betekenis 

C Carbon (koolstof) 

CH4 Methaan 

CI Conservation International  

CLME+SAP Caribbean and North Brazil Shelf Large Marine Ecosystems Strategic Action Program 

(Strategisch actieprogramma inzake grote mariene ecosystemen van het Caribisch gebied 

en Noord-Braziliaans Plat) 

GHG Greenhouse Gas(es) (broeikasgas(sen)) 

GONINI National Land Monitoring System of Suriname (nationaal landmonitoringssysteem van 

Suriname) 

ICM Integrated Coastal Zone Management (Geïntegreerd beheer van de kustzones) 

ka kilo annum (kilo per jaar) 

km Kilometer(s) 
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LME Large Marine Ecosystem (groot mariene ecosysteem) 

m Meter(s) 

mg Milligram 

mm Millimeter(s)  

mMSL Meters Mean Sea Level (Meters boven het   gemiddeld zeeniveau) 

NBS North Brazil Shelf (Noord-Braziliaans Plat) 

SRTM Shuttle Radar Topography Mission 

tC Metric tons carbon (metrieke ton koolstof) 
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1 Samenvatting 

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

hydrodynamische mechanismen die de ontwikkeling ondersteunen van mangrove in het Groot 

mariene ecosysteem van het Noord-Braziliaans Plat (NBS-LME), in het bijzonder in Guyana en 

Suriname, en is bedoeld als een essentiële technische input bij het aansturen van de planning en de 

bewustwording inzake maatregelen voor behoud en herstel van mangroven en het onderzoeken van 

ontwikkelingsopties die de natuurlijke processen in stand houden. 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 eroderen bij het 

migreren van de moddervlakte. Landinwaarts vanuit de kustlijn kent de kustvlakte een relatieve 

stabiliteit. Omzetting in landbouwgrond en bouwterrein gebeurt heel intensief in Guyana, en neemt 

geleidelijk af via Suriname, Frans-Guyana en in Brazilië. De afgewaterde terreinen liggen onder 

zeeniveau, waardoor afwateringskanalen nodig zijn en dijken voor bescherming tegen 

rivieroverstroming en vloedstroom. Uitgestrekte arealen landbouwgrond zijn verlaten vanwege 

overstromingen en de effecten van zure bodems. Voortgaande discussie over het beheer van de 

kustvlakte erkent 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. In de loop van duizenden jaren hebben organische 

bodems zich opgehoopt in de kustzwampen, terwijl de bodems langs de kust meer mineralen 

bevatten. 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 vloedstanden. Als zodanig zijn mangroven 

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 

kust verlagen, en dijken de erosie verder versterken door het verhogen van de golfenergie en het 

verhinderen van sedimentatie op de aangrenzende moddervlakten.  Het naar achteren verplaatsen 

van infrastructuur kan helpen de ruimte te creëren voor een mangrovegebied dat veerkrachtig 

reageert op de dynamische kustveranderingen en de golfenergie verstrooit.  
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De bestaande NBS-LME-kuststrook zal waarschijnlijk niet behouden blijven naarmate de zeespiegel 

stijgt. Integendeel, de kuststrook zal waarschijnlijk krimpen en de mate waarin dat gebeurt, is 

afhankelijk van de zeespiegelstijging. Er is waarschijnlijk voldoende sediment voor mangroven om 

verticaal te vermeerderen bij hoge snelheden van zeespiegelstijging, maar waarschijnlijk zal de 

mangrove landwaarts trekken of zich langs de kuststrook terugtrekken. Echter, waar strenge 

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

migratie van de mangrove worden ingeklemd tussen een stijgend waterpeil en harde infrastructuur. 

De mangrovebebossing van dynamische moddervlakten met kreupelhoutafscherming zal worden 

blootgesteld aan toenemende erosiedruk met het stijgen van de zeespiegel. Met een planning is het 

mogelijk mangroveherstel op verlaten percelen op te nemen als onderdeel 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 (ICM) op het NBS. Het project erkent de 

prevalentie, het sociale en ecologische belang en verband van mangroven bij het behouden en het 

genereren van essentiële ecosysteemdiensten (visserij, kustbescherming, waterkwaliteit, blauwe 

koolstof, enz.) waar de gemeenschappen in de NBS-landen profijt van trekken. Dit project bouwt voort 

op, en biedt ondersteuning voor, de antecedenten en fundamentele elementen van de regionale 

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

De doelstellingen van het NBS-Mangrovepoject zijn als volgt: 

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

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

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

2. Het ondersteunen van de ontwikkeling van grensoverschrijdende coördinatiemechanismen 

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

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

kwetsbare mangrovehabitat van de NBS-regio. 

2.2 Doel van dit rapport 

Dit rapport biedt een synthese van de huidige inzichten in de fysieke processen en hydrodynamische 

mechanismen die de ontwikkeling van mangrove op het NBS ondersteunen. Deze synthese is bedoeld 

als een essentiële technische input bij het aansturen van de planning en de bewustwording inzake 

maatregelen voor behoud en herstel in de mangrovebossen van de NBS-regio, en als een middel voor 

het onderzoeken van ontwikkelingsopties in de regio welke de natuurlijke processen in stand houden 

(in tegenstelling tot verstoren). Beoogd wordt het duurzaam gebruik en de levering van cruciale 

ecosysteemgoederen en -diensten (bijv. natuurlijk erfgoed, visserij, koolstofopslag en 

kustbescherming aan lokale gemeenschappen) te garanderen. Het aandachtsgebied wordt gevormd 
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door Guyana en Suriname, met verwijzing naar de naburige en verbonden mangrovesystemen van 

Brazilië (de staat Amapá) en Frans-Guyana. Specifieke doelstellingen zijn te voorzien in:  

1. Factoren die vorm geven aan mangrovemilieus 

2. Hydrodynamische en fysieke processen die essentieel zijn voor mangrovemilieus 

3. Feedbackprocessen die de mangrovemilieus in stand houden  

3 Geografische setting 

3.1 Kernboodschappen 

• De kustvlakte en de aangrenzende nearshore van het NBS-LME bestaan uit een van 's werelds 

grootste modderige kuststroken. Meer dan duizenden jaren heeft de zich ophopende 

kustvlakte uitgestrekte kustzwampen (beboste zoetwaterwetlands) gevormd en, langs de 

zoutwatergrens, mangrovegebieden (beboste zoutwaterwetlands). De rand van de kuststrook 

en de nearshore is zeer dynamisch, wordt gestuwd door de migratie van enorme afzettingen 

van modder die meegevoerd wordt door de traag in noordwestelijke richting bewegende 

intergetijden- en subgetijdegolven langs de kust van de Amazone naar de Orinoco. Terwijl de 

moddergolven voorbijtrekken, trekt de mangrove zeewaarts met de moddergolftoppen en 

terug, wanneer de moddervlakte daalt met het golfdal. Weg van de kustlijn, kent de kustvlakte 

een relatieve stabiliteit. 

• De ecologie van de kustvlakte is een rijke mozaïek van diverse gemeenschappen van 

zoetwaterzwampbossen, hooglandbossen op hogere zanderige afzettingen en strandruggen, 

mangrove- en moerasgebieden. Diepe veengronden op, en net boven, de getijhoogten, 

worden sporadisch gevonden langs de binnenzijde van de kustvlakte waar 

zoetwaterverzadiging de ophoping van organische stoffen aanmoedigt. Naar de kust toe 

komen steeds meer mineralen voor in de grond.  

• Omzetting van land op de kustvlakte in landbouwgrond en bouwterrein gebeurt heel intensief 

in Guyana, en neemt geleidelijk af via Suriname, Frans-Guyana en in Brazilië. De afgewaterde, 

gedaalde percelen liggen onder zeeniveau, waardoor afwateringskanalen nodig zijn en dijken 

voor bescherming tegen rivieroverstroming en vloedstroom.  

• Uitgestrekte arealen gewonnen landbouwgrond zijn verlaten vanwege overstromingen en de 

effecten van zure bodem. Op een paar locaties heeft het uitvallen van dijken tot gevolg gehad 

dat het land overstroomd raakte door de getijdenwateren, waardoor het getijdenmilieu 

opnieuw werd geïntroduceerd. 

• Voortgaande discussie over het beheer van de kustvlakte erkent 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. 
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• Er is, en nog steeds wordt, uitgebreid onderzoek gedaan langs de kustlijn van het NBS-LME, 

grotendeels toegespitst op het begrijpen van de interactie en de dynamica tussen mangrove 

en de modderbank (Bijlage 1). De gevolgen van het aanleggen van dijken langs de kust is 

geïdentificeerd als een factor die de erosie van de moddervlakte aanjaagt (Winterwerp et al., 

2013). Mangroveaanplant, samen met experimentele kreupelhoutafscherming om 

sedimentatie en kuststabiliteit te bevorderen, wordt uitgeprobeerd. Deze onderzoeken hebben 

zich nog niet expliciet gericht op de gevolgen van de zeespiegelstijging.  

3.2 Landschappelijke context 

De kust tussen de monding van de Amazone en de Orinoco is een van 's werelds meest uitgestrekte 

modderige kuststroken (Figuur 1). Meer dan duizenden jaren heeft modder zich daar opgehoopt tot 

een omvangrijke intergetijdenkustvlakte die nog steeds gekoppeld is aan een zeer dynamisch 

nearshore milieu van migrerende modderbanken (Anthony et al. 2013). De kustvlakte omvat nog 

steeds uitgestrekte en ecologisch diverse bossen, variërend van zeer oude zoetwaterzwampbossen op 

veengrond tot jonger mangrovegebied, dat erodeert en accumuleert in reactie op het voorbijstromen 

van moddergolven.  

 
Bron: Fan 2012 
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Figuur 1. Kaart van het NBS-LME en geassocieerde sedimenttrajecten, modderbanklocaties en begrenzende 

rivieren. 

De kustvlakte wordt in verschillende mate onderworpen aan verandering in landgebruik, met de 

hoogste ontginning voor landbouw en wonen in Guyana, en progressief in mindere mate via 

Suriname, in Frans-Guyana en het noorden van Brazilië (Anthony et al. 2010, Nijbroek 2014, Anthony 

2016). Hoewel het inwonertal van deze landen en staten relatief gering is, woont het grootste deel van 

de bevolking op de kustvlakte en de landbouwsector langs de kust draagt in belangrijke mate bij aan 

het nationaal inkomen (Tabel 1: Regering van Guyana 2013; Regering van Suriname 2017). Deze 

percelen worden in stand gehouden onder zeeniveau, achter dijken die het tij buiten houden en 

omringd door een netwerk van sloten en kanalen die zoetwater aanvoeren voor bevloeiing en helpen 

bij het overstromingsbeheer. 

De kwaliteit van de grond in de kustvlakte is een factor zowel bij het omzetten van wetlands in 

landbouwgrond als waarschijnlijk bij het daaropvolgend verlaten van grote arealen van deze grond. 

De bodemvruchtbaarheid, die er weliswaar hoger is dan op de hooggelegen zandgronden en op het 

graniet van het Guiana Schild, is relatief laag. Waar de veengronden worden ontwaterd, kunnen zich 

sulfaathoudende zure gronden vormen, die zwavelzuur en zware metalen vrijgeven en de bodem 

onvruchtbaar maken voor vrijwel alle plantenleven (Brinkman and Pons 1968, Masulili et al. 2010). Er 

zijn uitgestrekte gebieden verlaten landbouwgrond (Bruiner et al. 2019). In Suriname wordt 100.267 ha 

grond, die voorheen tot het wetland behoorde maar nu landbouwgrond is, erkent als te zijn in 

productie, en een gebied dat bijna twee keer zo groot is, t.w. 186.677 ha, wordt beschreven als 

verlaten landbouwgrond (GONINI data portal1).  

Tabel 1. Gegevens inzake bevolking, landbouw, en kusthoogte in Guyana en Suriname (ND = voorlopig 

geen gegevens beschikbaar) 

Land Guyana Suriname 

Bevolking (2019)2 787.000 573.000 

Bevolking langs de kust (%) 903 804 

 

1 www.gonini.org, bekeken in juni 2019 

2 Bron: https://databank.worldbank.org/, bekeken in juni 2019 

3 Da Silva 2015 

4 UNDP 2016 
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Nationaal inkomen uit landbouw langs de 

kust (%) 

 204 

Gemiddelde hoogte landbouwgrond langs de 

kust (m) 

ND ND 

Landbouw in voormalig veenzwamp- en 

mangrovegebied (ha)  

ND ND 

Verlaten landbouwgrond in voormalig 

veenzwamp- en mangrovegebied (ha) 

ND ND 

Omdat de gronden van wetlands langs de kust inzakken bij drainage, zijn de infrastructuur en de 

gemeenschappen op de kustvlakte onder zeeniveau en lopen ze het risico op zowel wateroverlast als 

catastrofale overstromingen veroorzaakt door rivieren en oceanen. In de loop van de tijd, met de 

zeespiegelstijging, nemen deze risico's toe, samen met gevolgen van stijgend grondwater en 

verzilting van gronden. Hoe het landgebruik en de verandering in het landgebruik op de kustvlakte in 

evenwicht te brengen met de gevolgen van klimaatverandering is een voortdurende discussie 

(Regering van Guyana 2013, Regering van Suriname 2017). Ontwikkelingsplannen wijzen alle op het 

belang van versterking van de economie, groei en diversificatie, sociale vooruitgang en benutting en 

bescherming van het milieu (Regering van Guyana 2013, Regering van Suriname 2017). 

Mangrovebossen, het ecosysteem waarop de primaire focus van dit rapport valt, zijn kwetsbaar voor 

besluiten inzake landgebruik, aanleg van infrastructuur en de gevolgen van zeespiegelstijging. Tenzij 

ruimte wordt bewaard of geboden, zal de mangrove 'ingeklemd' raken tussen stijgende zeeën en 

harde, tegen overstroming beschermende dijken (Figuur 2). Rekening houden met behoud en herstel 

van mangroven als onderdeel van ontwikkeling en planning  van aanpassing en mitigatie aan het 

klimaat zullen cruciaal zijn voor de instandhouding van deze ecosystemen en de diensten die ze 

bieden. Mangrove-ecosysteemdiensten kunnen vele vormen aannemen, zoals ondersteunings- 

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

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

esthetisch, educatief) diensten (Vo et al. 2012, Lee et al. 2014). 
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Figuur 2. Mangrove tegen verharde structuren aan, zonder het vermogen landinwaarts te migreren, gaan 

waarschijnlijk verloren bij zeespiegelstijging. 

3.3 Geomorfologie 

De landmassa van het NBS-LME bestaat grotendeels uit precambrisch stollingsgesteente van het 

Guiana Schild, geërodeerd in een heuvelachtig landschap ondersteund door tropisch regenwoud. 
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Deze rotsen dalen af naar het noorden waar ze komen te liggen onder de kustvlakte van het 

Pleistoceen, Holoceen en de moderne tijden (Figuur 3; Brinkman and Pons 1968, Wong et al. 2009).  

 
Bron: Wong et al. 2009 

Figuur 3. Geologisch map van de kust van Suriname.  

De kustvlakte strekt zich uit over de volle lengte van de 1.500 km lange kust tussen de Amazone en de 

Orinoco. De bron van het sediment is voornamelijk de Amazone, die een mengsel van kleisoorten en 

heel fijn zand levert dat naar het westen wordt getransporteerd naar de Orinoco in Venezuela. 

Sediment en zoetwater worden ook aangevoerd vanuit lokale rivieren (Anthony 2010). Tijdens de 

ijstijd werd het continentaal plat blootgelegd door de lage zeeniveaus en werd het sediment uit de 

Amazone naar de diepe oceaan gevoerd. Naarmate de zeespiegel steeg, werd het sediment afgezet 

langs de kust en werd zo de kustvlakte gevormd.  

Een rapport van het Netherlands Soil Survey Institute (Nederlands instituut voor bodemonderzoek) 

bevat een uitgebreide samenvatting van de geomorfologie van de grond van de kustvlakte van het 
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NBS-LME (Brinkman and Pons 1968). Het is nuttig dit te bekijken om een beeld te krijgen van de 

distributie van habitats op de vlakte: 

• Strandruggen (cheniers): parallel aan de kuststrook, onderbroken zandritsen en 

schelpmateriaal, de toppen reiken 2-4 m boven het gemiddelde zeeniveau. Waar de kust 

geërodeerd is, vormen zich ruggen aan de rand van de moddervlakte. In Suriname zijn er twee 

reeksen goed ontwikkelde zandrugbundels, die duiden op twee perioden van kusterosie 

tijdens de Coronie Formatie (6000 jaar geleden). Deze twee leemten tussen drie 

sedimentatiefasen van Wanica, Moleson en Comowine vallen samen met lichte dalingen in 

zeeniveau.  

• Onderlopende mariene kleivlakten en mangroven5: Mangroven ontwikkelen zich tijdens 

aanslibbing van onbedekte modderbanken door de zouttolerante Rhizophora en Avicennia. 

Achter de mangroven, waar zoetwatercondities overheersen, maken de zoutwaterbossen 

plaats voor zoetwaterbossen en graszwampen met een dunne bovenlaag van “pegasse” 

(veengrond). 

• Natuurlijke dijken van de rivieren en estuaria: Deze doen zich voor in brede tot smalle gordels 

parallel aan de rivieren, hebben een voornamelijk ziltige kleitextuur, zijn 'dichtgeslibd' tot 

boven het gemiddelde hoog-waterniveau en ondersteunen groenblijvend seizoensbos. 

• [Beboste] veenzwampen: In de oeverzwampen wordt ‘eustatische’ veen gevormd bovenop de 

onderlopende kleivlakten onder omstandigheden die heersen tijdens een relatieve stijging 

van de zeespiegel. De zeer slechte afwatering in grote gebieden heeft geleid tot de formatie 

van ombrogeen6, sterk zure veen met zwampvegetatie. 

De kustvlakte van het NBS-LME bestaat uit een serie van deze geomorfologische landschappen, soms 

met onvolledige markering waar perioden van erosie zich hebben voorgedaan.  

De kustvlakte is verdeeld over twee voornaamste geomorfologische eenheden: de Oude Kustvlakte 

bestaande uit overwegend Pleistocene afzettingen en zeewaarts, de Jonge Kustvlakte uit het Holoceen 

(Figuur 3; Brinkman en Pons 1968, Wong et al 2009). De afzettingen van klei en matig ziltige klei 

aangegeven met blauwtinten in Figuur 3, stellen de Jonge Kustvlakte voor terwijl de Oude Kustvlakte 

wordt weergegeven in geeltinten. 

De Oude Kustvlakte ligt op een verhoging van tussen 4 en 11 m boven het gemiddelde zeeniveau en 

bestaat uit een onderbroken gordel van opgesplitste Pleistoceen zandruggen en kleivlakten, 

overblijfselen van eerdere stranden, zandritsen (cheniers) en mangroven. Beide zijn nu overdekt met 

regenwoud. Deze hogere landschapelementen worden afgewisseld met Holoceen klei en 

 

5 Brinkman en Pons (1968) noemen de mangroven “moerassen”. 

6Het daaruit voortvloeiend gebrek aan opgeloste basen zorgt voor sterk zure omstandigheden waarin alleen specifieke vegetatie, 

voornamelijk veenmossen, zullen groeien. 
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veengronden met zoetwatergraszwampen, afgewisseld met zwampstruiken, zwamphout en 

zwampbossen (Teunissen 2000). 

De Jonge Kustvlakte ligt op verhogingen net iets boven het gemiddelde zeeniveau (Roeleveld en van 

Loon 1979), met uitzondering van afgewaterde gebieden die nu onder de verhoging van het 

vloedwater liggen. De vlakte bestaat uit uitgestrekt Holoceen kleiplaten en gordels van mangrovebos, 

meren met zout- tot brakwater en graszwampen met brakwater. Aan de landwaartse grens, wordt het 

zout uit de bodem gespoeld door het regenwater, waardoor er zoetwatergraszwampen, afgewisseld 

met zwampstruiken, zwamphout en zwampbossen ontstaan. Deze noordelijke zoetwaterzwampen 

zorgen voor de opslag en levering van zoetwater voor de instandhouding van de brakke 

omstandigheden in de kustzwampen, meren en zwampbossen (Teunissen 2000). 

De verspreiding van aardvormen is ook een weerspiegeling van een complexe evolutie van een 

mozaïek van minerale en veengronden. De bodems van de Jonge Kustvlakte worden onderverdeeld in 

die welke ouder zijn dan 6.000 jaar (Mara en Pegasse Formaties) en die welke jonger zijn (Figuur 4; 

Coronie Formatie; Wong et al. 2009). In Suriname strekt de Mara Formatie zich uit over grote 

gebieden die hoofdzakelijk ten westen van de Commewijne liggen en in het westen en oosten van 

Frans-Guyana en penetreert ze de erosiegeulen van het ouder landschap (Brinkman and Pons 1968). 

De Mara Formatie en de Pegasse Formatie in het naburig Guyana bestaan uit diepe afzettingen van 

pyriet bevattend klei en pyriet bevattend veen die zich gevormd hebben in het vroeg Holoceen 

tijdvak. Pollenanalyse identificeert de afzetting als te zijn van brakwater Rhizophora mangrove die 

veen heeft geaccumuleerd dat wel 4 tot 8,5 m diep kan zijn (Brinkman and Pons 1968). Ten westen 

van de Essequibo in Guyana, is de spreiding van pyriethoudend klei en veen veel complexer, op 

plekken gemengd met jongere afzettingen en voorkomend op verhogingen tot wel 3 m boven het 

gemiddelde zeeniveau. Bij afwatering ontstaan 'cat clays' of sulfaathoudende zure bodems uit deze 

afzettingen (Brinkman and Pons 1968), waardoor ze ongeschikt worden voor gebruik als 

landbouwgrond. 
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Bron: Fan 2012 

Figuur 4. Driefase sedimentatie-eenheden langs de Surinaamse kustvlakte en de relatie tussen aanslibbings- en 

erosiefasen met zeespiegelschommelingen. 

3.4 Landschapsecologie 

Naast de geomorfologie, is begrip van de ecologische verhoudingen en voordelen van de 

ecosysteemdiensten van even groot belang voor deze evaluatie. De kustlijn van het NBS-LME heeft 

een rijke diversiteit van kustzwampbossen (Figuren 5 en 6). Zowel de hydroperiode (frequentie en 

duur van overstroming) als de chemische samenstelling en zuurtegraad van het water (naast de aard 

van het bodemsubstraat) werken samen in op de diversiteit van de flora (van Andel 2003). De 

ecologische diversiteit wordt beschreven in de verscheidenheid van bostypes die in kaart zijn 

gebracht. Hoewel dit onderzoek is toegespitst op de mangrovegebieden, zijn bepaalde bostypes 

belangrijke onderdelen van een aaneengekoppeld ecologisch mozaïek op de kustvlakte. 

Mangrovesystemen langs het NBS-LME omvatten drie families: Avicennia germinans (ook verslagen 

van A. schaueriana in Suriname; zwarte mangrove, parwa, courida), Rhizophora mangle (ook verslagen 

van R. racemosa en R. harrisonii (hybride); rode mangrove, mango, rode mango), en Laguncularia 

racemosa (witte mangrove, akira). Zwarte mangroven zijn de dominante soort langs de Noord-

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

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

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

overvloediger voor binnen de kuststrook in riviergebieden en langs de randen van de zwampbossen, 
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waar schommelingen in het zoutgehalte van het water normaal zijn. Deze soorten kunnen ook 

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

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

worden het vaakst gevonden langs de landzijde aan de rand van mangrovebestanden in gebieden die 

voornamelijk worden overstroomd door springtij. Aan de landzijde van de mangrovestrook komen 

zwampbossen voor, bestaande uit Symphonia globulifera, Ficus spp., Virola surinamensis, en Euterpe 

oleracea, die zich kunnen mengen met oude opstanden van A. germinans stands (Lee et al. 2014).  
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Bron: Van der Hout (2015) 

Figuur 5. Kaart van de vegetatie in Guyana. Kustzwampen zijn aangegeven met roze en lichtroze en mangroven 

met paars. 
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Bron: Arets et al. (2011) 

Figuur 6. Kaart van de vegetatie in Suriname. Kustzwampen zijn aangegeven met bruintinten en mangroven met 

olijfgroen. 
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Kustzwampen worden beschreven door Prance (1979) die variatie in de ecologie geassocieerd met 

topografie en hydrologie onderscheidt. Het Mara Bos wordt geclassificeerd als een seizoensgebonden 

vārea, een bos overstroomd door regelmatige jaarlijkse debietcycli. Een manicole zwamp is een 

ondergelopen getijden-varea, die twee keer per dag door zoetwatertij wordt overstroomd en 

drooggelegd. Een quackal bos is een permanent zwampbos dat voorkomt in dalgebieden achter de 

rivierdijken die gedurende de meeste droge seizoenen verzadigd zijn [met water]. In Guyana wordt 

het quackal bos overstroomd door regenwater en zwart water uit de Moruca, en toont het soms 

kenmerken die overeenstemmen met het Amazone igapő bos alsook met het nutriëntarme 

witzandbos (van Andel 2003). Elk van deze bostypes is gastheer voor verschillende plantensoorten 

(Prance 1979), waarvan de diversiteit de gevoeligheid van het landschap voor hydrologische 

omstandigheden en veranderingen illustreert.  

Deze bossen komen voor op grondsoorten die overgaan van organisch en zurig naar organisch met 

tussenlagen van modder tot modderafzettingen met tussenliggende organische stoffen van het land 

tot de kust. In de context van koolstofbeheer, beïnvloedt het grondtype de schaal van mogelijke 

emissies, waarbij organische bodems mogelijkerwijs verhoogde en meer lange-termijnemissies 

vrijgeven dan minerale bodems.  

Kustzwampen spelen ook een belangrijke rol in de instandhouding van het leven in de zee/eetbare 

zeevis en schaal- en schelpdieren, zoals wordt aangegeven in het kustbeheerplan voor Noord-Coronie 

in Suriname (Teunissen 2000) dat de volgende ecosysteemdiensten en -baten noemt: 

• “De overvloedigheid van eetbare zeevis, schaal- en schelpdieren houdt direct verband met de 

omvang van de lokale mangroven.  

• Wel 90% van de zeevis en garnalensoorten wordt gevonden in en nabij mangrovegebied tijdens 

een of meer perioden van hun levenscyclus.  

• Offshore industriële visserij hangt in belangrijke mate af van mangrovebossen: inclusief 

grootschalige industriële diepzeevisserij die profijt trekt van de kraamfunctie van deze 

ecosystemen. 

• Hoge productie van eetbare zeevis, schaal- en schelpdieren wordt ook gevonden in de nearshore 

habitats waar kleinschalige visserij wordt bedreven in de ondiepe zee, riviermondingen, 

getijdenkreken, meren en brakwaterzwampen. Deze ecosystemen voorzien de lokale markt van 

eetbare vis, garnalen en Parwahoning.”  
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4 Mangroven en kustzwampen 

4.1 Kernboodschappen 

• Mangrovegebieden en kustzwampen zijn onderling verbonden componenten van het 

landschap van de kustvlakte. De aard en het oppervlak van deze habitats worden gedefinieerd 

door de wijze waarop sedimenten, water en planten onderling op elkaar reageren. De 

gezondheid en biodiversiteit van deze habitats zijn gevoelig voor hydrologie, hoe dit verandert 

door de mens alsook door veranderingen in het klimaat.  

• Het mozaïek van habitats weerspiegelt de heersende hydrologie van zoetwater- en 

zoutwaterstromen, bodems die zich ophopen voor de instandhouding van land op, of net 

boven, de zeespiegel, en het ritmisch onderlopen bij vloed, alsmede verstoringen ten gevolge 

van droogte en overstroming. 

• In de loop van duizenden jaren hebben organische bodems zich opgehoopt in het land en de 

stabielere delen van de kustvlakte. Naar de oever toe, waar natuurlijke fysieke verstoring vaker 

optreedt, zijn de gronden meer mineraalhoudend. Zolang de gronden nat blijven en niet 

worden verstoord, blijven ze putten voor lange-termijnopslag van koolstof.  

• De aanwezigheid van vegetatie helpt om de golfenergie die erosie veroorzaakt, op te vangen 

en ook om het zachte sediment dat de weerstand tegen erosie vergroot, te binden. 

Mangroven groeien niet op hoogtes onder het gemiddelde zeeniveau en als zodanig is hun 

capaciteit om sedimenten te binden, beperkt tot de bovengrenzen van het getijverschil. Als 

zodanig is de mangroverand onderworpen aan periodes van erosie en aanslibbing met het 

voorbijstromen van moddergolven die de kust opbouwen en verlagen, zo het golfklimaat 

veranderend.  

• Infrastructuur aangelegd binnen de dynamische rand van het mangrovegebied wordt 

onderworpen aan periodieke erosiedreiging wanneer voorbijgaande dalen van moddergolven 

de hoogte van de kust verlagen.  De aanwezigheid van dijken verergeren de erosie nog verder 

doordat ze de golfenergie versterken en sedimentatie op aangrenzende modderplaten 

verhinderen.  

• Het naar achteren verplaatsen van infrastructuur kan helpen de ruimte te creëren voor een 

mangrovegebied dat veerkrachtig reageert op dynamische kustveranderingen door 

voorbijgaande moddergolven en de golfenergie voorstrooit.  

• Op verlaten percelen waar de verbinding met de getijden opnieuw tot stand is gekomen, is 

waargenomen dat er enige belemmering voor het herstel van mangroven optreedt als gevolg 

van de grote golfenergie. Maatregelen om de golfenergie tijdelijk te verminderen in de 

gebieden van herstel kunnen vereist zijn voor het bevorderen en bespoedigen van het herstel 

van de mangroven.  
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4.2 Hydrologie en fysieke processen die het milieu in de bossen langs de kust 

bepalen 

De ecologie en de omvang van de kustvlakte worden bepaald door hydrologie en hoe zowel 

sedimenten als planten reageren op de waterstromen en waterkwaliteit. Het pionierswerk van Beard 

(1955) om het kustlandschap van Suriname in de jaren na 1940 en 1950 in kaart te brengen, is 

vandaag nog steeds in ruime mate representatief voor de omstandigheden die gelden binnen het 

onderzoeksgebied. Zwampen en bosgebieden worden gevonden nabij kreken, waar 

afwateringsomstandigheden en lijnen van bewegend water beter beluchte omstandigheden creëren. 

Hij stelde dat bodemgesteldheid het verschil bepaalt tussen zwamp en onbeboste gebieden, waarbij 

zwampen voorkomen waar de stroming van zoetwater de beluchte bodemgesteldheid in stand houdt 

en onbeboste wetlands waar de belemmerde stroming gunstig is voor de begroeiing met grassen en 

kruidachtige planten.  

Aan de kust wordt de ecologie in toenemende mate beïnvloed door zoutgehalte en bossoorten die 

zoetwater/brakwatertolerant zijn, maken plaats voor mangrove. Zelfs onder de mangrovesoorten zijn 

er verschillen in het vermogen overstroming en zoutgehalte te weerstaan. De zwarte mangrove 

(Avicennia spp.) heeft de hoogste zouttolerantie en wordt gevonden op de open kust, maar deze 

boom kan ook wegkwijnen onder omstandigheden van verminderde afwatering en hyperverzilting. 

Roze (Rhizophora spp.) en witte mangroven (Laguncularia racemosa) komen eerder voor in minder 

zouthoudende omgevingen.  

Verstoring van de zoetwaterstromen vanuit rivieren en sijpeling uit kustzwampen kunnen de 

kustecologie aanzienlijk beïnvloeden. De vrije stroming van zoetwater is verhinderd door verscheidene 

infrastructuurprojecten in de afgelopen 50 jaar, waaronder grote wegaanleg- en 

ontwikkelingsprojecten. De leden van de commissie voor de rehabilitatie van de Noordpolder in 

Coronie maakten gewag van een geval van grootschalige gemechaniseerde rijstaanplantingen 

waarvoor kleine dammen waren aangelegd om de zoetwaterstroom naar de kust te beperken, met als 

gevolg wegkwijning van de mangrove en verergering van de kusterosie (Figuur 7; Nijbroek 2014). 
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Bron: Toorman et al. 2018 

Figuur 7. Voorbeeld van wegkwijnende mangrove als gevolg van verstoorde verbinding met de getijden in 

Coronie, Suriname. 

4.3 Feedbackprocessen die het milieu in de bossen langs de kust in stand houden 

Naast de directe werking van de waterstroom en -kwaliteit op de ecologie van de kustvlakte, 

beïnvloeden hydrologie en sedimentaanvoer ook de bodemopbouw. De structuur of textuur van de 

bodem bestaat uit twee componenten: organisch en mineraal materiaal. Organisch materiaal is 

voornamelijk afkomstig van plantproductie ter plekke maar ook materiaal dat wordt aangevoerd door 

overstromingswater. Bij geringe beschikbaarheid van zuurstof in de bodems van de wetlands, wordt 

de afbraak van organische stoffen aanmerkelijk beperkt wat leidt tot ophoping van organische 

bodems en veen (Krauss et al. 2014). Deze ophopingssnelheid is relatief laag, maar voortdurend door 

de eeuwen heen, met bodems die functioneren als koolstofput zolang ze verzadigd blijven en 

beschermd zijn tegen erosie.  

De minerale component van bodems is grotendeels afkomstig van bronnen elders dan op de plek, 

welke merendeels door de waterstroming worden aangevoerd (Figuur 9). Over de totale kustvlakte 

van het NBS-LME worden mineraalhoudende bodems voornamelijk gevonden langs met mangrove 
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overdekte buitenste randen en langs kanaaloevers, terwijl het organisch gehalte van de bodems 

toeneemt richting de landinwaarts gelegen gebieden op de Jonge Kustvlakte. Deze verspreiding 

weerspiegelt een combinatie van gerijpte bodem, afstand van de dynamische kustlijnrand, afstand van 

sedimentaanvoer en aanlevering van zoetwaterstromen.  

 
Bron: Fan 2012 

Figuur 8. Modderbankzonering en vormen langs het Noord-Braziliaans Plat. 

De aanwezigheid van vegetatie stabiliseert de sedimenten door de golven op te vangen en directe 

erosie te verminderen (Winterwerp et al. 2013), waarbij de textuur van de bodem wordt gebonden 

met wortels en water wordt onttrokken om de pakkingsdichtheid van het sediment te vergroten. 

2014). Middels feedbackprocessen, doet zich verdere vestiging van vegetatie en bodemopbouw voor, 

samen met vegetatiesuccessie. Door wortels vastgehouden en geconsolideerde sedimenten zijn 

bestand tegen verstoring door erosie. (Figuur 9). 
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Bron: Fan 2012 

Figuur 9. Voorbeeld van kuststrookevolutie langs het Noord-Braziliaans Plat.  

Op modderige kustvlakten met diepe bodems, zoals die van het NBS-LME, vindt er een mate van 

consolidatie door het eigen gewicht plaats, leidend tot voortdurende bodemdaling in de loop van de 

tijd (Syvitski et al. 2009, Yuill et al. 2009). Het gewicht van opgehoopt materiaal drukt op de 

bodemkolom en perst geleidelijk aan het bodemwater eruit. De mate waarin dit plaatsvindt, hangt af 

van de dikte van het ophogend alluvium en korrelige aard van de textuur van de bodem (zand 

consolideert minder dan klei). Consolidatie en bodemdaling versterkt en versnelt door afwatering, 

door het verwijderen van poriënwater dat de grondkorrels gescheiden houdt. Aan de kust dragen 

bodemdaling van het land samen met de globale zeespiegelstijging bij aan het bepalen van de 

snelheid van de lokale relatieve zeespiegelstijging. Gesteld wordt dat bodemdaling zich voordoet in 

het NBS-LME, aldus bijdragend aan gerapporteerde metingen door de zelfregistrerende 

getijdenmeter van de zeespiegelstijging in Guyana van 3 tot 10 mm yr-1 tussen 1950 en 1979 (Mott 

MacDonald 2004). Maar zelfregistrerende getijdenmeters worden nu niet gebruikt in de regio en de 

mate van de bodemdaling is onbepaald.  

Bij het ontbreken van mineraal sediment, hebben wetlands langs de kust de capaciteit om organische 

bodems op te bouwen bij een geringe hoeveelheid van bodemdaling of zeespiegelstijging. Voor 

mangroven heeft dit naar schatting van Kraus een bovengrens van 3 mm jr-1, mogelijk 5 mm jr-1 

(persoonlijke communicatie, januari 2019). Bijdragen van minerale bodems doen het vermogen tot 
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bodemopbouw aanmerkelijk toenemen voorbij een organische sedimentatiedrempel. Bij adequate 

sedimentaanvoer, gingen de kustmoerassen in de Mississippi-delta en de mangroven in de Mekong-

delta, bijvoorbeeld, gelijk op met een bodemdaling van 10 mm jr-1 of meer (Syvitski et al. 2009). 

Duizenden jaren lang lag het organisch materiaal begraven onder nieuwe sedimenten tijdens dit 

voortdurende proces van bodemdaling. De wisselwerking tussen de zeespiegelstijging en de toename 

van zwevende sedimenten uit de Amazone zouden zelfs kunnen resulteren in neutrale gevolgen van 

de stijging van het zeewaterpeil (Toorman et al. 2018) zolang de zeespiegelstijging niet sneller 

verloopt dan de sedimentafzetting. 

Dit betekent ook dat het herstel en de vestiging van mangroven, zelfs op percelen die opnieuw zijn 

verbonden en hersteld, kan worden belemmerd door diverse factoren: (1) landoppervlakten vallende 

onder de zeeverhoging waarop mangroven zich vestigen7, (2) verhoogde golfactiviteit in 

blootgestelde locaties (Bruiner et al. 2019), en (3) formatie van sulfaathoudende zure gronden en 

andere veranderingen in bodemeigenschappen (Luke et al. 2017). Evenwel, sedimentatie van modder 

en zanderige cheniers op eerder afgewaterde bodemoppervlakken verbeteren waarschijnlijk de 

omstandigheden voor de hervestiging van mangroven. 

4.4 Hedendaagse kustprocessen 

De kustprocessen die vorm geven aan de nearshore en de kuststrook van het NBS-LME zijn uitgebreid 

onderzocht en zijn mondiaal een 'type site' voor begrip van moddersystemen aan open kust (Fan 

2012, Toorman et al. 2018). De meest recent evaluatie is opgenomen in Bijlage 1. Wetenschappelijke 

studies beschrijven de kustlijn als continu onderworpen aan perioden van aanslibbing en erosie 

gedurende tientallen jaren, gelegd bovenop een lange-termijntendens van zeespiegelstijging en 

perioden van verschoven passaatwindomstandigheden,  

Deze schommelingen zijn het resultaat van het langs de kust migreren van modderbanken afkomstig 

uit de Amazone, 45 km breed en zich offshore uitstrekkend over 10 km tot een diepte van 20 m. Aan 

de kust, hebben de moddergolven een hoogte van 3 m van dal tot top en ze bewegen zich voort met 

een snelheid van 1,5 km jr-1 (Figuur 1; Augustinus 2004, Anthony et al. 2010). 

Er zijn aanwijzingen dat de tientallen jaren omspannende cyclus van erosie en aanslibbing van de 

kuststrook wordt veroorzaakt door veranderingen in de wind en het golfklimaat in de oceaan (Eisma 

et al. 1991, Allison et al. 2000, 2004). Geïdentificeerd aan de hand luchtfoto's boven Suriname, werd 

een periode van netto erosie van de kuststrook (1947-1966) gevolgd door een periode van  

 

7Mangroven vestigen zich net boven de gemiddelde getijdeverhoging. 
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voortschrijding (1966-1981). De huidige status is onduidelijk. Met de aanpassingen in de kuststrook 

viel een verandering in de windrichting (van NO naar ONO) samen, met sterkere winden meer parallel 

aan de kust, die zorgden voor sedimententransport, verlenging van modderbanken en voortschrijding 

van de kuststrook (Augustinus 2004).  

De progressie van modderbanken is een manifestatie van grootschalig transport van vloeibare 

modder onder golven en getijdenstromen. Deze waarnemingen benadrukken de dynamische aard van 

de kuststrook en zijn gevoeligheidsrespons op de veranderende ecologische omstandigheden, 

waarmee rekening gehouden moet worden bij het plannen van activiteiten gericht op herstel en 

behoud, in het bijzonder met betrekking tot zeespiegelstijging. 

4.5 Gevolgen of omzetting van landgebruik voor de stabiliteit van de kust 

Omzetting van wetlands aan de kust voor andere gebruiksdoeleinden heeft een aantal gevolgen. Het 

meest directe gevolg is verlies van habitat en bijbehorende ecosysteemdiensten. Vaak komt de 

verandering in landgebruik met een verandering in hydrologie welke invloed kan hebben op 

aangrenzende wetlands, hoewel hiervan geen studie is gemaakt in deze regio.  

Aan de rand van de kustlijn heeft het vervangen van de mangroven met een harde structuur een fase 

van duurzame kusterosie in gang gezet (Toorman et al. 2018). Winterwerp et al. (2013) heeft de 

werking van deze processen onderzocht. Onder natuurlijke omstandigheden wordt het sediment 

gestabiliseerd, worden golven opgevangen en wordt de sedimentophoping op aangrenzende 

modderplaten bevorderd door mangroven. Deze processen zijn belangrijke voorlopers op de 

“aanhechting” van passerende moddergolven en de geassocieerde fase van voortschrijding van 

mangrove. Vervangen van de mangroverand door een dijk ontwricht niet alleen de getijdenstromen 

maar doet ook de reflectie van de golf op de aangrenzende modderplaten toenemen, waardoor de 

sedimentatie afneemt. Omstandigheden die de vestiging van mangroven verhinderen, worden ingezet 

en leiden tot een cyclus van verhoogde erosie aan de basis van de dijk, die vervolgens zelf ondermijnd 

kan raken (zie Bijlage 3 voor voorbeelden).  

Met het uitvallen van de dijk, voegt het land erachter zich opnieuw bij het intergetijdengebied en 

wordt het een component van het zich aanpassend kustprofiel dat een vorm zoekt die in evenwicht is 

met het golfklimaat en de sedimentaanvoer. Heraansluiting brengt de gelegenheid voor 

sedimentophoping, opnieuw opbouwen van modderplaten en na verloop van tijd, herstel van 

mangrovebossen. Een dergelijk herstel kan worden verhinderd op verzakte percelen naarmate grotere 

golven in dieper water zich voortplanten over de plek, maar na verloop van tijd, en met voldoende 

ruimte, zal een stabiele kuststrook zich herstellen.  
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Brunier et al. (2019) geven een geomorfologische beoordeling van de respons van de kuststrook op 

het uitvallen van dijken en het opnieuw onderlopen van een rijstveld in Frans-Guyana. Met eerdere 

aanleg van het rijstveld, werden dijken gebouwd aan de uiterste zeewaartse rand van de mangroven. 

Op deze kwetsbare locatie vielen de gebouwde dijken uiteindelijk uit, waarschijnlijk door de processen 

beschreven door Winterwerp et al. (2013). Nu opnieuw aangesloten op de getijden, ondergaat de 

kuststrook een periode van langdurig herstel. Erosie veroorzaakt door golven eroderen de kuststrook 

verder, zowel door erosie van de klif aan de zeewaartse rand als door erosie van de bovenlaag van de 

grond op het rijstveld, waardoor het opnieuw vestigen van zaailingen van de mangrove wordt 

belemmerd. In reactie daarop vormen zich natuurlijke golfbrekers in de vorm van schelpritsen  op het 

rijstteeltoppervlak (Figuur 10). Na verloop van tijd en met voldoende ruimte, zal de kust waarschijnlijk 

een fase van bestendige erosie en vervolgens stabilisatie doormaken. Verder landinwaarts vanuit zijn 

huidige locatie, kan zich een nieuw stabiel kustprofiel ontwikkelen en, mits ongehinderd door verder 

handelen van de mens, zou zich een dynamische mangroverand daar opnieuw kunnen vestigen. 

Gedurende de decennia van onderzoek door Brunier en collegae (2019), was deze dynamisch stabiele 

vorm nog niet bereikt op de plek.  

Alles samen beschouwd, benadrukken eerdere studies binnen de regio niet alleen het effect van 

dijkenbouw op de kuststabiliteit, maar ook geven ze een fase aan van voortgezette erosie met 

ongecontroleerd uitvallen van dijken. De implicaties voor het beheer van mangroveherstel zijn ofwel 

ze juist de kans te geven zich verder aan te passen aan deze condities, of om maatregelen te treffen 

die de eroderende rand zullen stabiliseren en de golvenactiviteit op het blootgesteld bodemoppervlak 

te verminderen. Arbeid en de kosten van deze aanpassingsmaatregelen moeten ingecalculeerd 

worden in de algehele planningsoverwegingen. 
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Bron: Brunier et al. 2019 

Figuur 10. Erosieprocessen wanneer mangroven zijn verwijderd, gezien (a) als een dwarsdoorsnede en (b) op 

de schaal van een polderperceel. 
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5 Respons van de kustlijn op de zeespiegelstijging 

5.1 Kernboodschappen 

• Bij het evalueren van bestaande onderzoeken naar de kustlijn van het NBS-LME is er geen 

bewijs gevonden ter ondersteuning van een hypothese dat de bestaande positie van de 

kuststrook behouden blijft terwijl de zeespiegel stijgt. Integendeel, afhankelijk van de omvang 

van de zeespiegelstijging in de komende decennia en eeuwen, zal de kuststrook waarschijnlijk 

krimpen. Dit is consistent met studies die elders zijn gedaan.  

• Er is waarschijnlijk voldoende sediment voor mangroven om zich verticaal te ontwikkelen bij 

hoge snelheden van zeespiegelstijging, maar tegelijkertijd zal de mangrove zich heel 

waarschijnlijk landwaarts terugtrekken. Als ze de ruimte krijgen, zullen de mangroven op de 

kustvlakte veerkrachtig reageren op de zeespiegelstijging. 

• Het welslagen van het behoud van mangroven zal afhangen van ruimte voor landwaartse 

migratie. Waar strenge maatregelen bestaan voor het kunstmatig beschermen van de kust 

tegen overstroming, zal de migratie van de mangrove worden ingeklemd tussen een stijgend 

waterpeil en harde infrastructuur.  

• Mangroven ontwikkeld in de dynamische randgebieden van de kust met kunstmatige 

middelen (bijv., benaderingen voor het vasthouden van sedimenten) zullen worden 

blootgesteld aan toenemende erosiedruk naarmate de zeespiegel stijgt. Deze benaderingen 

kunnen gebruikt worden voor het bevorderen van het herstel van mangroven op verlaten 

percelen waar dijken naar achteren zijn verplaatst, in plaats van te bouwen in het 

intergetijdengebied.  

• De mogelijke verzilting van brak- en zoetwatersystemen kan zich voordoen, waarbij de 

ecologie van de kustzwampen zal veranderen.  

• Met voldoende planning is het mogelijk mangroveherstel op te nemen als onderdeel van 

natuurvriendelijke oplossingen voor aanpassing aan het klimaat, vermindering van het risico 

van overstroming en het voortbestaan van het ecosysteem.  

5.2 Algemene concepten met betrekking tot de respons van de kust of de 

zeespiegelstijging 

Het stijgend zeeniveau zorgt voor een ruimtelijke verschuiving in de geomorfologie van de kust, wat 

zich uit via de herverdeling van de aardvorm van de kust, bestaande uit sublitorale bedvormen, 

intergetijdeplaten, stranden, strandruggen, mangroven en kustbossen (Pethick 1984, Pethick and 

Crooks 2000, Wolinsky and Murray 2009). Dit is van invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de 

geassocieerde habitats, de aard van de ecosysteemkoppelingen en het kwetsbaarheidsniveau van de 
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in het wild levende planten en dieren, maar ook op de mensen en de infrastructuur in de 

kustgebieden.  

Bij het beschouwen van kustprocessen zijn er brede geomorfologische beginselen die van toepassing 

zijn binnen alle kustverbanden die in aanmerking genomen dienen te worden in de context van de 

lokale kustomstandigheden. Hoewel de dagelijkse responsen, in het bijzonder op afzonderlijke 

voorvallen, moeilijk specifiek te voorspellen zijn (ofschoon plannen daarvoor gemaakt kunnen zijn met 

behulp van benaderingen inzake risicobeheer), kunnen bredere veranderingen in tendensen worden 

opgenomen in de planning op landschapsniveau. 

Vele kuststroken van zacht sediment neigen zich te ontwikkelen naar een dynamisch evenwicht, rond 

welke staat ze schommelen door verstoring (Pritchard et al. 2002). Indien een evenwichtsvorm wordt 

bereikt, kan een verhoging in de sedimentaanvoer (zoals met het passeren van een moddergolf) of 

een verlaging van de golfenergie leiden tot een voortschrijden van de kust. Krimpende kuststroken 

doen zich voor wanneer grote stormen voorbijtrekken of de sedimentaanvoer afneemt. De capaciteit 

van de kust om zijn evenwichtsvorm terug te winnen hangt af van de schaal van de verstoring en van 

het feit of de hersteltijd korter is dan de frequentie van de verstoringen (Pethick and Crooks 2000). En 

indien er een lange-termijnverandering is, zoals zeespiegelstijging, of het wegvallen van de 

sedimentaanvoer, dan kunnen deze schommelingen zich blijven voordoen, maar met de bijkomende 

tendens van voortgaande landwaartse erosie.  

Een belangrijke vraag bij het beoordelen van de respons van een kust op zeespiegelstijging is of hij 

zijn dynamische evenwichtsvorm heeft bereikt. Een kuststrook die zich nog aan het opbouwen is 

middels sedimentaanvoer, kan beschikken over aanvullende capaciteit om krimping met de 

zeespiegelstijging te weerstaan. Omgekeerd, een kuststrook die zijn sedimentaanvoer beperkt of 

gedestabiliseerd ziet door effecten van infrastructuur kan inherent reeds kwetsbaarder zijn en een 

duurzame of plotselinge landgerichte aanpassing (met uitvallen van infrastructuur) aan de 

zeespiegelstijging zien. 

5.3 Eerdere zeespiegelverandering en respons van de kuststrook 

Het projecteren van de toekomstige respons van de kuststrook op de zeespiegelstijging kan ook 

gebeuren op basis van begrip van eerdere veranderingen over een periode van duizenden tot 

honderden jaren. Tendensen over het gehele Caribisch Gebied bij zeespiegelverandering tijdens het 

Holoceen worden samengevat door Khan et al. (2017). In Suriname en Guyana, net zoals elders in de 

wereld, was de zeespiegelstijging van het Vroeg-Holoceen snel (8,4 ± 1,1 mm jr-1), waarna het 

vertraagde in het Midden- tot Laat-Holoceen. In de regio bereikte de gemiddelde zeewaterstand een 

verhoging hoger dan tegenwoordig met een hoge stand boven het tegenwoordige van 0,4 ± 1,2 m bij 
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7,2 ka en 0,9 ± 1,0 m bij 4,7 ka. Vanaf dit punt begon de piek van de zeewaterstand geleidelijk te 

dalen (0,1 ± 0.3 mm jr-1) en bereikte 0,6 ± 1,4 m bij 1.0 ka. De zeewaterstand is dus hoger geweest 

dan nu voor langer dan zevenduidend jaar (zie Figuur 4). Dergelijke omstandigheden van geleidelijk 

dalende zeewaterstand zijn bevorderlijk voor de voortschrijding van de kuststrook.  

Veranderingen in de kuststrook in de loop van de recente millennia werden onderzocht door Pujos et 

al. (1966) die de configuratie van bodemeenheden en chenier zandritsen langs de kustlijn van het 

NBS-LME bestudeerde. Op basis van radiometrische datering en mineralogie vatten zij samen dat de 

opeenvolging van bodemeenheden duidde op een geleidelijke voortschrijding van de modderige 

kuststrook onderbroken door erosie die door het klimaat werd veroorzaakt, waarbij zandafzettingen 

de kuststrook bezoomden. De perioden van erosie werden vaak uitgelegd als weerspiegeling van 

drogere omstandigheden in de Amazone die leidden tot verminderde sediment aanvoer, zonder dat 

een opinie werd gegeven over klimaatveranderingen in de sterkte of richting van de passaatwind. Het 

grootste deel van de kustvlakte, verwijderd van de dynamische rand die onderworpen wordt aan 

voorbijstromende moddergolven, bestaat uit sedimenten die ouder zijn dan duizend jaar, wat relatief 

een verschuiving weerspiegelt naar dynamisch stabiele omstandigheden in dat tijdskader. 

Kijkend naar recentere tijd, gebruikmakend van 18e-eeuwse kaarten van de kustlijn van Frans-Guyana, 

zagen Plaziat en Augustinus (2004) dat de kuststrook een relatief stabiele positie had ingenomen, 

zonder voortschrijding noch krimping voorbij de kleinschalige schommelingen door de 

moddergolfmigratie en mogelijk met veranderingen in de passaatwind. Dit suggereert dat de 

kuststrook van Frans-Guyana ten minste een dynamisch evenwicht had bereikt in de afgelopen 

eeuwen, zonder voortgaande zeewaartse voortschrijding van de kustvlakte.  

Over het geheel genomen, blijkt hieruit dat de periode van menselijke occupatie van het NBS-LME 

samenvalt met een tijd van relatieve stabiliteit van de positie van de kust die verscheidene eeuwen 

heeft geduurd. Bijgevolg, een periode van zeespiegelstijging zal waarschijnlijk een zeewaartse 

krimping van de rand van de kuststrook en een heraanpassing van het habitatmozaïek aandrijven. 

5.4 Prognose van de respons van de kust op toekomstige zeespiegelstijging 

Een wezenlijke beperking bij het beoordelen van de respons van de kust op toekomstige 

zeespiegelstijging is het ontbreken van directe metingen van de waterstand, regionaal, voorbij een 

tijdelijk station in Georgetown dat naar verluidt snelheden van zeespiegelstijging groter dan de 

mondiale snelheden heeft geregistreerd (Mott MacDonald 2004).  

Wereldwijd zal de huidige en toekomstige zeespiegelstijging de kuststroken dwingen landwaarts te 

krimpen. Er zijn geen indicaties uit de grote onderzoeken die verricht zijn langs de kustlijn van het 

NBS-LME om een proces te suggereren dat deze trend tegengaat. Gezien deze kennis, wat zal dan het 
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lot zijn van de mangrovebossen langs de kust (en de infrastructuur geplaatst op die kuststrook)? En 

wat kan gezegd worden over de omvang van de krimping van de kust? De respons van de kustvlakte 

op de zeespiegelstijging kan worden onderverdeeld in drie onderling op elkaar inwerkende 

categorieën: (1) laterale krimping van de mangrovezoom; (2) verticale bodemopbouw met verhoogde 

overstromingen door getijden en sedimentatie; en (3) aanpassingen in habitatmozaïek in reactie op 

veranderingen in zoutgehalte (ook potentieel beïnvloed door eventuele veranderingen in 

regenvalpatronen geassocieerd met klimaatverandering). Op dit punt is het mogelijk berekeningen 

toe te passen gebaseerd op geomorfologische principes, om de laterale krimping van de kuststrook 

en het vermogen van het kustbos om te bouwen met de zeespiegelstijging te onderzoeken. Er is 

voldoende informatie om te bepalen hoe de veranderingen in zoutgehalte het habitatmozaïek in de 

toekomst zullen beïnvloeden.  

Om een kader te bieden voor de discussie over de omvang van de krimping van de kust en het feit of 

de mangrove al dan niet zal migreren en verder landinwaarts kan worden gevestigd, wordt een simpel 

geometrisch model gebruikt in dit rapport. Dit is gebaseerd op een hypothetisch 2-dimensoniaal 

profiel van een mangrove-modderplaatkust (beschreven in Bijlagen 2 en 3). Het model kan worden 

aangepast aan een reeks parameters, inclusief geometrie van het kustprofiel (modderplaathelling, 

hoogte mangroveklif, mangrovebreedte, helling achterland), getijverschil, verzakking van land, 

minerale en organische sedimentatiesnelheden en projectie snelheid van zeespiegelstijging. Het 

model kan worden opgezet voor het onderzoeken van de krimping hetzij ongehinderd door 

infrastructuur ofwel beïnvloed door infrastructuur.  

Het model is gebaseerd op verscheidene aannames: (1) dat de helling van de moddervlakte in 

evenwicht is met de golfenergie; (2) veranderingen in waterdiepte door zeespiegelstijging 

veroorzaken erosie ter uitbreiding van de helling; en (3) minerale sedimenten worden aangevoerd 

naar het mangroveoppervlak door zeespiegelstijging en dragen bij aan bodemopbouw. In deze fase 

moet het model nog gekalibreerd worden voor de NBS-regio en is het dus geconfigureerd met 

scenario's die waarschijnlijk conservatiever zijn dan nodig. Benodigde gegevens zijn onder andere: 1) 

metingen van zeespiegelverandering op locaties overal in de regio (momenteel is er gebrek aan 

primaire getijdenmeters) en 2) topografie /dieptemeting kustprofiel. 

Belangrijke interpretaties uit de toepassing van het eenvoudig geometrisch model:  

1) Er is voldoende mineraal sediment in omloop om de bodemopbouw door de mangrove in 

stand te houden bij de bestaande en toekomstige grotere snelheden van zeespiegelstijging. 

Eerder onderzoek suggereert dat een tijdgewogen gemiddelde sedimentconcentratie in de 

waterkolom die wordt gevoerd naar een wetland langs de kust van 300 mg l-1  vereist is voor 

voortzetting van bodemopbouw tegen snelheden van zeespiegelstijging tot maximaal 10 mm 

yr-1 (Orr et al. 2003, Stralberg et al. 2011, Morris et al. 2012, Kirwan and Megonigal 2013, 
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Lovelock et al. 2015). Sediment beschikbaar voor de mangroven van het NBS-LME ligt ver 

boven die drempel.  

2) Het relatief hoge getijverschil langs de kust (springtijd varieert 2-2.5 m in de regio), is een 

positieve eigenschap voor ondersteuning van de veerkracht van de mangrove ten opzichte van 

zeespiegelstijging in de komende decennia (Morris et al. 2012). Volwassen getijdewatervelden 

bouwen naar een hoogte rond gemiddelde hoogwater springtijhoogte. Op een locatie met 

een getijverschil van 2 m, zullen volwassen mangroven bij gemiddelde hoogwater 

springtijhoogte ongeveer 1 m hoogtekapitaal hebben in termen van zeespiegelstijging (in 

afwezigheid van bodemopbouw) voordat waterhoogten het niveau van verdrinking bereiken 

het bos (een verhoging net boven het gemiddelde zeeniveau). Dit volgt de regel dat op 

locaties met een hoger getijbereik de omvang van het hoogtekapitaal toeneemt.  

3) Gerijpte getijde-wetlands bouwen naar een hoogte rond gemiddelde hoogwater 

springtijhoogte. Op een locatie met een getijverschil van 2 m, hebben volgroeide mangroven 

bij de verhoging van de gemiddelde hoogwaterstand bij springtij ongeveer 1 m aan 

verhogingskapitaal in termen van zeespiegelstijging (bij het ontbreken van bodemopbouw) 

voordat de waterverhoging het niveau bereiken waarop het bos verdrinkt (een verhoging net 

boven het gemiddelde zeeniveau). Dit volgt de regel dat op locaties met een hoger 

getijverschil de omvang van het verhogingskapitaal toeneemt.  

4) Bij toepassing van de curve van de grote zeespiegelstijging (RCP8.5 Max, IPCC 2014), berekent 

het model de krimping van de mangrovezoom van 46 m rond jaar 2050, 102 m rond jaar 2075 

en 174 m rond jaar 2100. Hoewel de berekeningen nog niet precies gekalibreerd zijn voor de 

lokale regio, zijn ze informatief wat betreft de schaal van de erosie die zeer waarschijnlijk zal 

voortvloeien uit de zeespiegelstijging. 

In locaties waar er zwampbos staat achter de mangroven, zullen de mangroven waarschijnlijk die 

zwampen intrekken. Op plaatsen waar infrastructuur wordt bijgehouden achter de mangroven, zal het 

bos progressief verloren gaan met erosie aan de zeewaartse rand en preventie van landwaartse 

migratie. Waar de erosierand tegen de infrastructuur aanligt, zullen die structuren onder toenemende 

golfaanvallen komen te staan en het risico lopen dat ze zullen uitvallen. 

5.5 Natuurlijke infrastructuur opnemen in de veerkracht van de kust en de 

risicovermindering 

De termen “groene” of “natuurlijke” infrastructuur beslaan een brede reeks praktijken, maar in essentie 

verwijzen ze naar ecosystemen die de mens een infrastructuurdienst bieden. Kustecosystemen 

beantwoorden aan deze definitie, daar ze behoorlijke voordelen bieden bij de bescherming van de 

kust tegen overstroming. Er is steeds meer bewijsmateriaal dat de omstandigheden karakteriseert 

waarvoor deze ecosystemen opvang van golven bieden, kuststrookstabilisatie en vermindering van 
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stormvloed langs de kust (bijv., Gedan et al. 2011, Shepard et al. 2011, Temmerman et al. 2013, 

Spalding et al. 2014, Narayan et al. 2016, Currin et al. 2017, Morris et al. 2018). Gezien hun vermogen 

zich aan te passen aan de zeespiegelstijging en diverse bijkomende voordelen te bieden, kan de 

natuurlijke kustinfrastructuur meer nog dan de traditionele “harde” infrastructuur aanzienlijke 

voordelen bieden. In de context van het beheer van watervoorraden, staat de natuurlijke infrastructuur 

bekend om haar rol bij de opslag, filtering en zuivering van water.  

In termen van schaal, wordt het concept van natuurlijke infrastructuur algemeen toegepast in 

kleinschalige projecten, zoals het installeren van een “levende kuststrook” of afzonderlijke projecten 

voor herstel van wetlands. Maar de natuurlijke infrastructuur kan het landschap omvatten. 

Grootschalige heractivering van het overstromingsgebied (verwijderen van dijken zodat het water de 

rivier of het overstromingsgebied langs de kust kan bereiken), de cumulatieve impact van meerdere 

wetland-herstelprojecten, en grote natuurlijke riffen en wetlands worden beschouwd als voorbeelden 

van natuurlijke infrastructuur op systeemschaal. Het coördineren van projecten en natuurlijke 

systemen geeft voordelen die aangroeien over het landschap zoals hydrologische en ecologische 

verbindingen, habitatmozaïeken, natuurgebieden/veilige plaatsen voor soorten, stroomdissipatie, 

sedimentaanvoer en koolstofvastlegging.  

In landschappelijke context moet ook aandacht worden geschonken aan de verbanden tussen 

ecosystemen gebruikt als natuurlijke infrastructuur. Koraalriffen, bijvoorbeeld, zijn bijzonder effectief 

voor het afzwakken van golfenergie (Ferrario et al. 2014), daar ze beschutte omstandigheden bieden 

aan kustbewoners, mangroven en zeegrasvelden. Mangroven en zeegrassen helpen het sediment van 

hogergelegen gebieden stabiliseren en beschermen zo de koraalriffen tegen schadelijke sedimentatie. 

Een opeenvolging van habitats, zoals riffen, zeegrassen en mangroven bieden cumulatieve 

risicoverminderingsvoordelen. Deze verbanden en hun ecosysteemdiensten van kustbescherming, 

voedselzekerheid, alsmede ecosysteemvoordelen van het klimaat hangen af van de instandhouding 

van geïntegreerde, gezonde ecosystemen.  

Ondanks de vele voordelen die ze biedt, kan de natuurlijke infrastructuur niet overal worden 

toegepast. De juiste toepassing van de natuurlijke infrastructuur tegenover de traditionele “harde” 

benaderingen hangt ook af van het landschap en de planning. Hoewel belangrijke afzwakking van de 

golven zich kan voordoen binnen de eerste paar meters van de rand van het wetland, zijn grote 

arealen (eerder in km dan in m) mangroven en kustmoerassen nodig om de hoge vloedwaterniveaus 

te verlagen, waarbij de omvang van de verlaging afhangt van de sterkte en duur van een gegeven 

storm (Wamsley et al. 2009, Wamsley et al. 2010, Zhang et al. 2013). Traditionele harde infrastructuur 

vereist doorgaans een kleinere voetafdruk. Omdat harde infrastructuur statisch is, de kuststrook 

vastpint, kunnen de voordelen van kustbescherming en de beperkingen van harde infrastructuur 

gemakkelijker gekwantificeerd worden vanuit technisch oogpunt, wat een bepaalde mate van comfort 
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biedt aan besluitvormers zelfs wanneer de toepassing van natuurlijke infrastructuur beter op zijn 

plaats zou zijn alsook goedkoper op de lange termijn. Echter, vanwege haar statisch karakter, kan 

harde infrastructuur “broos” zijn wanneer drempels worden overschreden (Gittman et al. 2014). 

Anders dan harde infrastructuur, kunnen natuurlijke systemen zich aanpassen aan zeer dynamische 

omstandigheden en zich vaak genoeg herstellen na schade (e.g. Paling et al. 2008, Gittman et al. 

2014). In de loop van de tijd verzamelen wetlands langs de kust sedimenten, bouwen ze een 

verhoging op en dus behouden ze op natuurlijke wijze hun voordelen bij zeespiegelstijging, tenzij de 

sedimentatie geen gelijke tred houdt met de zeespiegelstijging. Bijvoorbeeld: bij hoge snelheden van 

zeespiegelstijging, of andere vormen van stress, kunnen kustwetlands ook verdrinken en van 

ongeschonden begroeide ecosystemen worden omgezet in onbegroeide vlakten en open water 

(Morris et al. 2012, Kirwan and Megonigal 2013). Het creëren van ruimte voor wetlands om landwaarts 

te migreren is een belangrijke op veerkracht gerichte strategierespons op zeespiegelstijging (Pethick 

and Crooks 2000).  

In de juiste context kan de natuurlijke infrastructuur goedkoper zijn in directe vergelijking met 

conventionele harde infrastructuur, zoals verzonken golfbrekers (Narayan et al. 2016). Dit is vooral van 

toepassing wanneer de bijkomende voordelen worden meegerekend (Costanza et al. 2014, Gittman et 

al. 2016). Natuurlijke systemen kunnen gecombineerd worden met “harde” kunstmatige componenten 

langs een “zacht-harde” of “groen-grijze” continuüm, om bescherming te bieden aan de kuststrook 

met ecosysteembaten binnen de site-specifieke beperkingen. Natuurlijk kunnen bepaalde extreme 

voorvallen zowel de natuurlijke als de harde infrastructuur overweldigen. Bij een grote orkaan, 

bijvoorbeeld, worden inwoners achter de harde infrastructuur geëvacueerd naar hogergelegen terrein 

en opvangvoorzieningen. Een dergelijke benadering moet ook worden toegepast met betrekking tot 

gemeenschappen die achter natuurlijke infrastructuur wonen.  

Er komen grote en groeiende financieringsbronnen beschikbaar voor kustontwikkeling waarvan 

natuurlijke infrastructuur (zoals groene obligaties, zie Roth et al. 2019) deel uitmaakt, maar 

investeringen ketsen vaak af op een gebrek aan technische begeleiding bij het ontwerpen en 

evalueren van dit soort projecten, en gebrek aan vermogen om adequaat de ecologische en 

economische voordelen te kwantificeren. Begeleiding is nodig bij: (1) het identificeren van locaties 

waar natuurlijke infrastructuur een belangrijke rol kan spelen voor de veerkracht van de kust; (2) het 

ontwikkelen van de ervaring en normen voor het overwinnen van institutionele vooringenomenheid 

ten gunste van “bewezen” harde infrastructuur; en (3) het ontwikkelen van institutionele regelingen 

die in staat zijn de beschikbare financiering te koppelen aan de behoeften van afzonderlijke situaties 

(Colgan 2017).  

Ofschoon de capaciteit om alle ecosysteemdiensten te kwantificeren vaak te wensen overlaat en voor 

grote uitdagingen blijft stellen, worden er steeds meer fondsen verstrekt voor het ondersteunen van 
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de aanpak op basis van natuurlijke infrastructuur. In Californië in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, is 

bij de Water Quality, Supply and Infrastructure Improvement Act of 2014 (Proposition 1) een bedrag 

van USD 1,5 miljard van $7,545 miljard (GYD $313,79 miljard van 1,58 biljoen / SRD 11,19 miljard van 

$56.27 miljard8) geautoriseerd voor algemene obligaties ter financiering van bescherming en herstel 

van ecosysteem en stroomgebied alsmede projecten inzake infrastructuur voor de watervoorziening, 

inclusief herstel van wetlands langs de kust. Er zijn diverse vergelijkbare producten voor financiering 

met obligaties geweest en met een toenemende focus op de ontwikkeling van klimaatbestendige 

stedelijke gemeenschappen, worden verbanden gelegd tussen landgebruik, klimaataanpassing en -

mitigatie, en vereiste financiering. De Staat Maryland in de Verenigde Staten heeft een ander 

voorbeeld gegeven van een kleinschalige maar belangrijke benadering. Deze staat heeft de bewijslast 

verschoven bij vergunningsaanvragen inzake kustbescherming waarbij vereist was dat eerst 

benaderingen gebaseerd op de levende kuststrook (kleinschalige natuurlijke infrastructuur) in 

overweging werden genomen en harde infrastructuur alleen werd goedgekeurd waar de levende kust 

niet kon worden gebruikt (Pace 2017).  

Hoewel kennishiaten vooralsnog een mondiale toepassing verhinderen, is er een toenemend aantal 

voorbeelden en evaluaties waaruit geput kan worden voor een beoordeling van het succes van de 

natuurlijke infrastructuur (e.g. Shepard et al 2011, Temmerman et al. 2013, Spalding et al. 2014, 

Narayan et al. 2016, Bilkovic et al. 2017, Morris et al. 2018). De literatuur behandelt natuurlijke en 

herstelde systemen en in sommige gevallen, vergelijkt natuurlijke infrastructuur met conventionele 

technische benaderingen, zoals zeeweringen  (Gittman et al. 2014) en golfbrekers (Narayan et al. 

2016). De meeste gegevens werden verzameld tijdens het kwantificeren van de natuurlijke-

infrastructuurvoordelen van blauwe-koolstofecosystemen bij “dagelijkse” omstandigheden en daarom 

zijn gegevens die extreme situaties betreffen, schaars (Shepard et al. 2011, Narayan et al. 2016). Er zijn 

dan ook weinig gegevens over de respons van de groene infrastructuur op hoge golfenergie en 

overstroming. Meer gedetailleerd onderzoek is nodig om meetmethoden te ontwikkelen om 

planologen en ingenieurs in staat te stellen risicovermindering te kwantificeren met inachtneming van 

locatie-specifieke omstandigheden (Spalding et al. 2014). En in het algemeen is er meer capaciteit 

nodig binnen de plannings- en technische gemeenschap voor het plannen en ontwerpen van 

natuurlijke en geïntegreerde groen-grijze infrastructuuroplossingen. 

 

8 Tegen de wisselkoersen van mei 2019 USD/GYD/SRD. 
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5.6 Mangroveherstel: mogelijkheden en beperkingen 

Mangroveherstel is een belangrijk component van benaderingen gebaseerd op natuurlijke 

infrastructuur. Een basisbeginsel is dat de beste plaats om mangroven te herstellen de locatie is waar 

ze ooit bestonden, gegeven dat essentiële omstandigheden van invloed van getijden, zoutgehalte, 

juiste substraat en ecosysteemverbindingen nog steeds aanwezig zijn. Dit is niet altijd mogelijk, 

vanwege een combinatie van landgebruik, infrastructuur en milieubeperkingen. Toch, verlaten 

percelen, opnieuw aangesloten op de zee als nodig, met gebouwde dijken om buurtgenoten te 

beschermen tegen overstroming zo nodig, bieden een herstelmogelijkheid met het vermogen een 

koloniserend bos relatief snel te herstellen. Vanuit het perspectief van mangroveherstel, is de kustlijn 

van het NBS-LME  gezegend met een grote overvloed aan sediment. Sediment is essentieel voor de 

heropbouw van bodems tot een hoogte die mangrovekolonisatie ondersteunt. Het NBS-LME heeft 

ook een warm en nat klimaat dat de groei van de gezonde mangroveboom ondersteunt wanneer die 

eenmaal gevestigd is (er is waargenomen dat bomen van 5 jaar oud meer dan 1 m jr-1 in hoogte 

groeien dan geplante mangrove in Georgetown (gerapporteerd door veldwerkers op bezoek op 

locatie)).  

Kortom, uit deze analyse en uit ervaringen in andere omgevingen komen diverse mogelijkheden en 

enkele beperkingen naar voren wat betreft mangroveherstelprojecten in het NBS-LME, waarmee 

rekening gehouden moet worden bij de planning voor de toekomst. 

5.6.1 Mogelijkheden 

1. Suriname en Guyana beschikken over substantiële arealen van voormalig landbouwgrond die 

verlaten zijn vanwege lage grondproductiviteit en verzilting. Afhankelijk van de hydrologie en 

de geomorfologische setting, kunnen deze percelen plek bieden voor zwampbossen langs de 

kust of herstel van mangrove. 

2. Het verbinden van de plekken voor mangroveherstel met de overvloedige sedimentaanvoer 

vanaf de nearshore zal het herstelproces bespoedigen. 

3. Het naar achteren verplaatsen van mangroveherstel ten opzichte van de actieve kustrand biedt 

de mogelijkheid om volgroeide mangrovebossen te herstellen, ruimte te bouwen voor het 

opvangen van de erosie van de kustrand met de zeespiegelstijging, alsmede een buffer te 

creëren voor dynamische processen aan de rand. 

4. De ontwerpen voor de planning van mangroveherstel kan benaderingen uitgaande van groene 

en groen-grijze infrastructuur omvatten voor het vergemakkelijken van de vermindering van 

het overstromingsrisico, inclusief de instandhouding van erosieverminderende 

sedimentatieoverbrengende afwateringskanalen en de afzwakking van golfactie. 
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5. Mangroveherstel en kustzwampbos kunnen gepland en ontworpen zijn om habitat te bieden 

en vervoerscorridors voor vissers. 

6. Herstel van mangrove en kustzwampbos kan gepland en ontworpen zijn om gebieden te 

omvatten die toegankelijk zijn voor het publiek en voor recreatiedoeleinden, alsook plekken 

die niet verstoord mogen worden met het oog op de biodiversiteit. 

7. Herstel van mangrove en kustzwampbos kan gepland zijn voor het verminderen van 

landschapfragmentering en verbindingen tussen habitats, alsmede hydrologische 

connectiviteit nodig voor het ondersteunen van een mozaïek van wetlands met grote 

biodiversiteit. 

8. Herstel van mangrove en kustzwampbos kan gepland en ontworpen zijn om aanpassing aan 

zeespiegelstijging te bevorderen, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de kuststrook dynamisch 

zal reageren op veranderende waterstanden en de behoefte aan ruimte.  

9. Aanleg van structuren ter beperking van erosie van de mangroverand is minder kostbaar als 

aan herstel voorafgaande activiteit op droge grond dan als een herstelactiviteit op het zachte 

modder van het intergetijden kustgebied. De aanpak van mangroveherstel op verlaten 

percelen kan gepland worden in coördinatie met sedimentatievelden aangelegd op de 

dynamische open oever.  

10. Het opnieuw nat maken van gronden kan het ontwikkelen of verergeren van zure 

bodemgesteldheid met sulfaten op ontwaterde wetlands die bestaan uit organische bodems, 

tot stilstand brengen. 

5.6.2 Beperkingen 

1. Ruimte, gemeten in honderden meters, is vereist voor mangroveherstel, voornamelijk in 

gebieden die verwijderd van de rand van de dynamische moddervlakte liggen. 

2. Een buffer (ca. 200-500 m) voor het opvangen van de zeespiegelstijging is ook vereist voor het 

ondersteunen van de mangrove. Het kwantificeren van de omvang van de vereiste afstand tot 

de buffer heeft zijn uitdagingen.  

3. Dijken kunnen nodig zijn om de aangrenzende terreinen te beschermen tegen overstroming. 

De aanleg van dijken verhoogt de projectkosten en fragmenteert het landschap, maar is vaak 

noodzakelijk. 

4. Golfenergie en mogelijk omstandigheden van sulfaathoudende zure bodems op verlaten 

percelen aangemerkt als buffer voor mangroveherstel en als buffer tegen overstromingen, 

moeten in aanmerking worden genomen als onderdeel van het proces van de planning van 

herstel van mangrove of kustbossen.  
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6 Relevantie met betrekking tot het NBS 

In deze studie zijn de uitgebreide wetenschappelijke onderzoekingen op de lange termijn naar de 

dynamische kuststrook van het NBS-LME, samengevat en is verder daarop gebouwd. Eerdere studies 

hebben duidelijk de interacties tussen mangroven en moddervlakten en het effect van harde 

infrastructuur op kuststrookprocessen aangegeven (Bijlage 1). De focus lag voornamelijk op het 

waarschijnlijke lot van de kustvlakte onder omstandigheden van zeespiegelstijging. Bij het bestuderen 

van de literatuur, is gericht naar gegevens gezocht die een argument zouden kunnen toetsen dat de 

kuststrook zijn huidige positie zou kunnen behouden tijdens de zeespiegelstijging. Hoewel perioden 

van voortschrijding gedurende korte tijd (meerdere decennia) zijn waargenomen, is als hypothese 

gesteld dat de factoren daarvoor verband hielden met de veranderingen in de sterkte en duur van de 

passaatwinden en dat ze geen lange-termijntendens weerspiegelen. Als zodanig, net zoals met andere 

kustlijnen in de wereld, is het zeer waarschijnlijk dat de kuststrook van het NBS-LME zal reageren op 

de zeespiegelstijging door landwaarts te krimpen. Dit zal druk veroorzaakt door erosie plaatsen op 

natuurlijke en gebouwde infrastructuur aan de rand van de kustvlakte. Verder werk moet worden 

verricht om de omvang van de terugtrekking van de kust te kwantificeren en hoe dit ruimtelijk zal 

variëren langs de hele kust.  

Terwijl in vele andere delen van de wereld wetlands langs de kust het gevaar lopen te verdrinken met 

de stijging van de zeespiegel, zullen de grote hoeveelheden modder in de kustwateren de opbouw 

door de mangroven naarmate deze landwaarts trekken, ondersteunen. Met voldoende ruimte voor 

terugtrekking, is het heel waarschijnlijk dat Guyana, Suriname en Frans-Guyana de ecologie en de 

ecosysteemdiensten verstrekt door de mangroven, in stand kunnen houden. 

Het aannemen van een financiële en risicogebaseerde beheersbenadering moet gebeuren om te 

bepalen welke gebieden van de kustvlakte op hun plaats gehandhaafd zullen worden gehouden door 

harde technieken en welke zullen worden overwogen voor terugtrekking (zie parallelrapport inzake 

natuurvriendelijke benaderingen). 

Tot slot, terwijl dit rapport zich toespitst op mangrove-ecosystemen, moet de aandacht worden 

gevestigd op het belang van de waarde van het zwampbos langs de kust. Zwampbossen langs de kust 

beslaan een gebied van vijf of meer keer zo groot als dat van de mangroven, maar staan onder 

bijzondere druk wegens verandering in landgebruik. Deze ecosystemen vormen een ecologisch en 

geomorfologisch continuüm en samen bieden ze een grote verscheidenheid aan 

ecosysteemvoordelen en -diensten.  
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7 Gegevenslacunes en aanbevolen volgende stappen 

7.1 Gegevenslacunes  

1. Er bestaat behoefte aan een regionaal netwerk van primaire getijdenstations om gegevens te 

verstrekken betreffende zeespiegelstijging en waterstanden voor het kalibreren van prognoses 

en modellen inzake zeespiegelstijging. 

2. Een gecombineerde topografie voor intergetijdenregio's en dieptemeting voor nearshore zou 

het modelleren en plannen assisteren. Huidige gegevens over verhoging, zoals gegevens 

betreffende Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), zijn niet gecorrigeerd voor vegetatie, 

wat de grondoppervlakverhoging overschat. 

3. Een kaart van bostypes over de hele kustvlakte met consistent gedefinieerde categorieën van 

vegetatie zou helpen bij het interpreteren van interacties tussen hydrologie en ecologie. Een 

gedetailleerde kaart is getrokken voor Guyana, maar is niet meer bijgewerkt sinds het ontstaan 

ervan in 2001 (ter Steege and Zondervan 2001). 

4. Meer gegevens moeten worden verzameld in de zoetwaterbossen langs de kust, zowel wat de 

soort verdeling betreft als de koolstofvoorraden in bomen en in de bodem. Vooralsnog zijn 

zeer weinig gegevens beschikbaar voor het NBS-LME. 

7.2 Aanbevolen volgende stappen 

1. Voortzetten van onderzoek met betrekking tot de respons van de kust op de 

zeespiegelstijging 

2. Overwegen van risico's van het aanleggen van infrastructuur op de kustvlakte.  

3. Overwegen van planning waarbij rekening wordt gehouden met het aanleggen van 

infrastructuur op hogergelegen gebieden boven de kustvlakte.  

4. Opzetten van een gegevensplatform voor het delen van gegevenslagen van regionaal 

landgebruik en andere milieugegevens. Veel van deze informatie was niet beschikbaar ten tijde 

van dit onderzoek. Verstrekken van gegevens op een toegankelijk gegevensarchief zou helpen 

bij analyse en planning. 

5. Beoordelen van redenen voor verlaten van landbouwgrond. 

6. Opnieuw bekijken van mogelijkheden en beperkingen voor het herstel van mangroven en 

zwampen binnen de regio, waaronder een onderzoek naar de buffer vereist voor het 

aanpakken van de effecten van zeespiegelstijging.  

7. Onderzoeken van herstelstrategieën voor voorbeeldplekken in representatieve 

geomorfologische settings (bijv. open kust, rivieroever, rurale en semi-stedelijke settings. 
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8. Ondernemen van herstelprojecten middels het naar achteren plaatsen van dijken inclusief 

benaderingen gericht op het verminderen van golfenergie, aanmoediging van sedimentatie en 

stabiliseren van de kuststrook. 

9. Meer gedetailleerd onderzoek is nodig om meetmethoden te ontwikkelen om planologen en 

ingenieurs in staat stellen risicovermindering te kwantificeren met inachtneming van locatie-

specifieke omstandigheden. 
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