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SAMENVATTING 

In dit rapport zijn de geomorfologische en de met de mangrovebegroeiing 
samenhangende aspecten behandeld, die betrekking hebben op het gedrag van de 
kust in Coronie. De uitkomsten geven aanleiding tot een aantal conclusies en 
aanbevelingen. Met het oog op de voorgenomen bescherming van de kust in 
Coronie zijn de volgende daarvan relevant. 
 
Conclusies 
 Het kustgedrag in Coronie wordt in belangrijke mate bepaald door natuurlijke 

geomorfologische processen en factoren. Het kustgedrag past in de 
ontwikkelingen binnen het systeem van de 30 jarige cyclus, maar wijkt af omdat 
erosieve ontwikkelingen overheersen. 

 De overheersende erosie in Coronie ligt grotendeels verankerd in een aantal 
grootschalige geomorfologische ontwikkelingen, die bij de huidige stand van 
kennis niet te beïnvloeden zijn. De omvangrijke en snelle uitbouw van 
Coppenamepunt, en de richting van de kust, in combinatie met het gedrag van 
de, momenteel wat frequenter uit het oost-noordoosten waaiende Noordoost 
Passaat, zijn daarvan voorbeelden. Onderzoek van deze grootschalige 
geomorfologische processen is nodig om de ontwikkeling van de kust van 
Coronie op langere termijn goed te kunnen inschatten.  

 De kusterosie in Coronie is sterk toegenomen omdat in het verleden plantages 
(te) dicht bij zee zijn aangelegd en ook door recentere aanleg van polders langs 
de kust. Dit heeft geleid tot verstoring van de natuurlijke kustvegetatie (met 
name de parwa-bossen), maar ook is door het agrarisch gebruik (bijvoorbeeld 
de ontwatering) de bodem ingeklonken en gerijpt, waardoor die bij 
overstroming gevoeliger is voor erosie. 

 Parwa-bossen worden, vanwege het dichte netwerk van bovengrondse wortels, 
takken en stammen, in hydraulische termen beschouwd als  een verhoogde 
bodemruwheid. Als gevolg daarvan worden binnenlopende golven (uit)gedempt 
en stroming afgeremd. De parwa-zone vormt aldus een natuurlijke 
kustbescherming. In Coronie is de parwa-zone nog slechts fragmentarisch 
aanwezig. De natuurlijke bescherming is daardoor zeer gering. 

 Parwa-bomen kunnen de gevolgen van langdurige erosie niet tegenhouden, 
maar wel belangrijk vertragen. Als de parwa-zone breed genoeg is zou de 
interbank-periode van de 30 jarige cyclus overbrugd kunnen worden. De 
precieze breedte zal door onderzoek moeten worden vastgesteld, maar 
vooralsnog is praktisch een zone van 300 m vastgesteld als te zijn voldoende 
breed, een en ander zoals ook opgenomen in de Notitie "Tracébepaling" van 12 
mei 2004 (p. 17). 

 De kustbeschermende functie van parwa-bossen komt enkel tot zijn recht als 
ze vitaal zijn. Om de vitaliteit van de parwa-bomen langs de kust van Coronie te 
bevorderen zal de zoetwatertoevoer vanuit de achterliggende zwampen 
moeten worden hersteld. Hiertoe dienen derhalve alle noodzakelijke technische 
(spuikanalen en sluizen) en organisatorische (beheer) voorzieningen te worden 
getroffen. 

 Langdurige inundatie en verzilting van grond- en oppervlaktewater, als gevolg 
van een door natuurlijke oorzaken (tijdelijk) verstoorde afwatering, kunnen 
leiden tot afnemende vitaliteit en uiteindelijk tot het afsterven van parwa-



 

 

 

 

 

bossen. Onderzoek naar het vroegtijdig herkennen van afnemende vitaliteit is 
gewenst omdat door snel en adequaat ingrijpen in de afwatering het verdwijnen 
van de parwa-bossen mogelijk voorkomen kan worden. 

 De korte afstand tot waar de zee de bewoning in Coronie is genaderd, de 
snelheid waarmee de afslag op een aantal plaatsen voortschrijdt en het 
ontbreken van een gezonde parwa-gordel, noodzaken tot een structurele 
ingreep ten behoeve van de veiligheid van mens en dier en het behoud van 
economisch belangrijke zaken, met inbegrip van de Oost-West Verbinding. De 
constructie van een zeewerende dijk wordt thans serieus overwogen. Het 
mogelijke tracé hiervoor  is inmiddels vastgesteld en verloopt van Moy-West tot 
en met Leasowes (Bijlage 1). 

 Het aanplanten van parwa-bomen in daarvoor geschikte situaties kan een 
bijdrage leveren aan de inbedding van de geplande constructie in het 
kustmilieu. Met name op de overgangen naar de gebieden die buiten het 
vastgestelde tracé vallen, maar in voorkomende gevallen ook zeewaarts 
daarvan, kunnen aangeplante parwa‟s een bijdrage leveren aan de 
kustbescherming. Dat geldt overigens ook voor het hele bedreigde kustgebied 
zolang de voorgenomen maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. 

 Om te voorkomen dat de natuurlijke kustbescherming in Suriname door 
menselijk handelen wordt teniet gedaan, zoals in het verleden is gebeurd, is 
een wetgeving noodzakelijk, die voorkomt dat cultuurgebieden op onveilige 
afstand van de kust worden aangelegd, of dat anderszins door de mens schade 
aan het mangrovebos wordt toegebracht. Te denken valt aan de status van 
“schermbos” of “speciaal beschermd bos", zoals omschreven in en mogelijk 
gemaakt door de Wet Bosbeheer (Staatsbesluit 1992, No 80). 
In afwachting van bedoelde (nieuwe) wetgeving kan de overheid reeds nu het 
menselijk handelen in de kustnabije zone "vergunningsplichtig" maken, 
teneinde meer controle te krijgen over de activiteiten in deze gevoelige strook 
land. 

 Om de bewoners van Suriname te overtuigen van de belangrijke functies van 
het mangrovebos is voorlichting noodzakelijk. Deze zou zich in eerste instantie 
moeten richten op volwassenen, maar tegelijkertijd verankerd moeten worden 
in het basis onderwijs en vervolgens op verschillende hogere onderwijsniveau‟s 
moeten terugkeren.  

 
Aanbevelingen  

1. Vanuit geomorfologische oogpunt is de aanleg van een zeewering ten zeerste 
aan te bevelen en met name voor het traject Moy-West t/m Leasowes, een en 
ander overeenkomstig de aanbevelingen zoals opgenomen in de notitie 
"tracébepaling" van 12 mei 2004. 

2. Met het oog op de optimalisatie van de natuurlijke kustbescherming langs het 
traject Moy-West tot en met Leasowes en de naar het oosten en westen daarop 
aansluitende (oude) plantagegebieden, wordt sterk aanbevolen om de vrije 
aanvoer van zoet water vanuit de Coroniezwamp naar zee mogelijk te maken. 

3. Ten behoeve van een goede inschatting van het kustgedrag in Coronie op 
langere termijn, en ter bevordering van de kust beschermingsfunctie van 
Parwa-bos, wordt aanbevolen onderzoek te (laten) doen naar: 



 

 

 

 

 

 de relatie tussen het steeds verder westwaarts uitbouwen van 
Coppenamepunt (met inbegrip van de oorzaken daarvan) en het kustgedrag 
in Coronie; 

 de mate van golfdemping in parwa-bos, ten einde de breedte van de parwa-
zone, die nodig is voor bescherming van de kust, nauwkeurig te kunnen 
bepalen; 

 mogelijkheden voor het vroegtijdiger dan visueel kunnen herkennen van 
afnemende vitaliteit van parwa-bossen.  

 
Daarnaast is het aan te bevelen experimenten te (laten) doen met het 
aanplanten van uitgegroeide parwa-zaailingen (Avicennia germinans) in 
daarvoor geschikte kustmilieus. 

4. Ten einde menselijke activiteiten in de gevoelige kuststrook te kunnen 
beperken dan wel verbieden, wordt aanbevolen daartoe strekkende wetgeving 
te vervaardigen of de bestaande wetgeving aan te passen. In afwachting 
hiervan zouden alle activiteiten in dit kwetsbare gebied 'vergunningsplichtig' 
kunnen worden gemaakt. 

5. Voorlichting aan mensen, die in het kustgebied wonen of daar belangen 
hebben, is ten zeerste aan te bevelen. Het kweekt meer begrip voor de 
kwetsbaarheid van het kustmilieu als woongebied en vormt, mede daardoor, 
een belangrijk wapen tegen schadelijke menselijke activiteiten aan de kust. 

6. Hoewel geen onderdeel van deze studie wordt alsnog aanbevolen een 
haalbaarheidsonderzoek te doen van de aankomende zeewering met 
inachtneming van economische en milieutechnische aspecten. 
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1. INLEIDING  

Op lange termijn bezien is de kust van Suriname, ook die van Coronie, een 
aangroeikust. Gedurende de Coronie Formatie, over een tijdsbestek van de 
achterliggende 6000 jaar, heeft de kust van Coronie zich, gemiddeld genomen, met  
3 à 4 m/jaar richting zee uitgebreid. De aangroei is in die tijd echter tenminste twee 
keer onderbroken door relatief korte perioden van erosie of non-depositie. Deze 
perioden worden in het landschap gekarakteriseerd door brede ritsenbundels. De 
bewoning in Coronie is op een dergelijke ritsenbundel geconcentreerd. Het is het 
ritsencomplex dat het einde markeert van de Moleson fase op de overgang naar de 
Comowine fase. De ritsen bestaan uit fijn zand, dat van de Amazone afkomstig is, 
en schelpresten. 
Ook als we het kustgedrag over die jongste fase Comowine) bekijken is Coronie nog 
steeds een netto aangroeikust. De netto aangroei is echter duidelijk minder, in de 
orde van grootte van 0,5 tot 1 m/jaar. 

 
 

Serie Formatie Member 
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Figuur 1. Stratigrafie van het Holoceen 
in Suriname (Naar Wong, 1992). 

 
Voor de (huidige) bewoners van Coronie, die te maken hebben met het korte 
termijngedrag van de kust, is het lange termijn aspect echter weinig relevant. Zij 
ervaren de dreiging van de nu al vele decennia durende nadering van de zee, met 
als gevolg landverlies en het verzouten van grond en water, als een groot regionaal 
probleem. Dat de kust in 1850 nog dichter bij de Oost-West verbindingsweg heeft 
gelegen dan thans op de meeste plekken het geval is, doet daar weinig aan toe of 
af. En dat de kustlijn in de daar op volgende 60 jaar weer kilometers naar zee is 
opgeschoven al evenmin. 'Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de 
toekomst'. 
 
Op enkele locaties vormt de erosie van de kust thans ook een directe bedreiging 
voor de Oost-West Verbinding. Als belangrijke verbindingsweg tussen Paramaribo 
en Nickerie, en misschien zelfs belangrijker, als interregionale verbindingsweg 
tussen Guyana, Suriname, Frans Guyana en Brazilië, betekent de bedreiging voor 
de weg een economisch probleem op landelijk niveau.  
 
Gelet op de relatief korte afstand tussen de kust en de Oost-West Verbinding (op 
een aantal plaatsen al minder dan 1000 meter en ter hoogte van de plantages John, 
Belladrum en Johanna Maria nog slechts 750 meter), en rekening houdend met de 
lokaal soms hoge erosiesnelheden, die kunnen leiden tot een kustafslag van meer 
dan 100 meter per jaar, is de aanleg van een zeewerende dijk op korte termijn 
onvermijdelijk. Bij de keuze van het dijktracé voor het meest bedreigde gebied 
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(Bijlage 1) hebben geomorfologische aspecten, aangevuld met mogelijkheden voor 
natuurlijke kustbescherming, een belangrijke rol gespeeld. In de navolgende 
hoofdstukken zullen deze geomorfologische aspecten en de functie van mangrove 
als natuurlijke kustbescherming nader worden toegelicht. 
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2. KUSTGEDRAG IN SURINAME OP VERSCHILLENDE TIJD- EN 
RUIMTESCHALEN 

In Suriname kan het gedrag van de kust op drie schaalniveaus worden beschouwd 
(Augustinus, 1993). 
 Een meso-schaalniveau („10-tallen‟) waarbij het gaat om afstanden van enkele 

tot vele tientallen kilometers en een tijdschaal in de orde van een drietal 
decades; 

 Een macro-(of: groot-)schaalniveau („100-tallen‟) waar de afstanden in de orde 
zijn van honderden kilometers en een periode van (naar schatting) vele decennia 
tot een paar honderd jaar; 

 Een mega- schaalniveau met afstanden van meer dan 1000 kilometer en een 
tijdschaal meerdere duizenden jaren. 

Op elk schaalniveau zijn eigen sturende factoren werkzaam.  
 
Voor het lokale kustgedrag gaat het vooral om de ontwikkelingen op meso-schaal 
niveau. Toch is het mogelijk dat ook effecten van grootschalig kustgedrag nog een 
rol spelen. Veranderingen die op nog hogere schaalniveaus plaats grijpen hebben 
een zo langzaam verloop dat ze buiten beschouwing kunnen blijven. 
Voor een goede beeldvorming wordt de geomorfologische ontwikkeling van de kust 
op alle drie de schaalniveau‟s onderstaand kort toegelicht. 
 
 

2.1  Kustgedrag op meso-schaal: het gedrag van modderbanken 
en interbank gebieden  

De kust van Suriname wordt gekenmerkt door uitgestrekte, in westwaartse richting 
langs de kust migrerende modderbanken, die zich onder water tot de 20 meter 
dieptelijn voortzetten. In het dieptelijnenpatroon voor de kust zijn ze duidelijk te 
herkennen (Figuur 2). Tijdens eb vallen de banken gedeeltelijk droog. De hogere 
delen zijn veelal begroeid met mangroven (Figuur 3). De westwaartse verplaatsing 
van de modderbanken komt tot stand door aangroei van de westzijde van een bank 
en erosie van de oostkant. De aangroei wordt vooral bepaald door sedimentatie van 
vloeibare modder, dat als bijzondere eigenschap heeft dat golven er in uitdempen. 
Dergelijke gebieden, waar golven de kust niet kunnen bereiken vertonen na enkele 
jaren gewoonlijk aangroei in zeewaartse richting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Dieptelijnen over het kustnabije gedeelte van de Surinaamse shelf. (Uit: 
Augustinus, 1978; Naar gegevens van de Hydrografische Afdeling van de Koninklijke 
Nederlandse Marine. Fair Sheets H.Nl.M.S. Snellius and Luymes, 1966-1968). 
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Tussen de modderbanken is het water dieper en kunnen golven de kust wel 
bereiken, met erosie als gevolg. Door die erosie kunnen (van de Amazone 
afkomstig) zand en mariene schelpen uit de kleiïge ondergrond worden uitgewassen 
en geconcentreerd. Op de kust ontstaan daaruit ritsen. Langs de kust van Oost 
Suriname komt daarenboven zandaanvoer uit locale bron, het Marowijne/Mana 
systeem. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat modderbanken gebieden karakteriseren waar de kust 
aangroeit, terwijl in interbank gebieden erosie plaats vindt. En voorts, dat deze 
afwisseling van sedimentatie en erosie zich in westwaartse richting langs de kust 
verplaatst. De migrerende modderbank drijft het verschuivende kustsysteem aan. 
Zich daar bij ontwikkelende ritsen kunnen slechts volgen. Die kunnen zich enkel 
uitbreiden als er plaats wordt vrijgemaakt door de migrerende modderbank. De 
gemiddelde lengte van een dergelijke kleinste kusteenheid (een modderbank met 
oostwaarts daarop aansluitend een interbank gebied (Figuur 3), is circa 45 km. 
De gemiddelde migratiesnelheid blijkt ongeveer 1,5 km/jaar te zijn. In het verlengde 
hiervan kan worden afgeleid dat het gedrag van de kleinste kusteenheid in 
Suriname, op een ruimteschaal van ca. 45 km, zich afspeelt op een tijdschaal van 
ongeveer 30 jaar. 
 

 
 

Figuur 3. Schematische weergave van het modderbank en interbank systeem langs de 
Surinaamse  kust, met daarin aangegeven de kleinste kusteenheid. (Uit: Augustinus, 
2003). 

 
Dat wil zeggen dat een kustgedeelte, waarvoor zich een modderbank begint te 
vestigen, na een periode van aangroei gevolgd door een periode van afslag en 
ritsvorming, ca 30 jaar later opnieuw zal gaan uitbouwen. Aan het einde van die 30 
jarige cyclus kan voor het betreffende traject de balans worden opgemaakt om vast 
te stellen of aangroei of afslag is opgetreden. 
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2.2 Grootschalig gedrag van de Surinaamse kust  

Als we door sommatie van de resultaten van het meso-schaal gedrag een beeld 
proberen te scheppen van de uitwerking op de totale, 338 kilometer lange 
Surinaamse kust, ontstaat een opvallend beeld. (Tabel 1). Gebruikmakend van de 
luchtfotoseries uit 1947/48, 1957, 1966, 1970 en 1981 en de satellietbeelden uit 
1992 en 2001, blijkt dat de kust tussen 1947 en 1966 een netto afslag vertoonde; 
tussen 1966 en 1970 een duidelijke aangroei te zien gaf en tussen 1970 en 1981 
zelfs sterk aangroeide. Vanaf 1981 zet die aangroei zeer sterk door1. Kennelijk is er 
een sturende factor, die het gedrag van de kleinste functioneel morfologische 
eenheden zodanig richting geeft, dat op een hoger schaalniveau een eigen trend in 
netto aangroei of afslag ontstaat. Bijlage 2 geeft een overzicht van de 
kustveranderingen sedert 1947, uitgedrukt in km2 en in m aangroei/afslag per 
waarnemingsperiode. 
 

Periode  

Interval  Aantal 
jaren 

Netto hoeveelheid sediment 
x10

6
 ton/jaar 

1947 – 1957 10 - 0,82 

1957 – 1966 9 - 1,00 

1966 – 1970 4 +2,18 

1970 – 1981 11 +7,61 

1981 – 1992 11                    +48,43 

1992 – 2001 9                    +29,07 

  

 Tabel 1. De netto afslag (-) of aangroei (+) per jaar, voor de gehele  
 Surinaamse kust, afgeleid uit een vergelijking van luchtfoto‟s en 
  satellietbeelden uit verschillende jaren. (Deels uit: Augustinus, 1994). 

  
De sturende factor voor een dergelijke netto trend in aangroei en afslag lijkt gelegen 
te zijn in de frequentie en sterkte van de Noordoost Passaat. Een analyse van de 
windgegevens van het weerstation Kourou, in Frans Guyana,  heeft opgeleverd dat 
de Noordoost Passaat tussen 1956 en 1986, met name in het windrijke seizoen, een 
verschuiving in Oostelijke richting laat zien (Figuur 4). Gelijktijdig neemt ook de 
gemiddelde sterkte toe (Figuur 5). 
 

 
 

Figuur 4. Frequenties van de passaatwind Figuur 5. De gemiddelde windsnelheid 
op hoogte 500 m, van januari – april 1957-  berekend uit dagelijkse metingen op   
1986 en 1991-2001, voor de richtingen  hoogte 500 m, van januari - april 1957-  
30°-50° (NO) en 50°-80° (ONO), station 1986 en 1991-2001, richting  50°-80° 
Rochambeau/Kourou. (ONO), station Rochambeau/Kourou. 
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1
De positiebepaling van de kustlijn voor 1992 en 2001 is minder nauwkeurig geschied dan in voorgaande jaren, dit vanwege de 

geringere resolutie van satellietbeelden in vergelijking met luchtfoto‟s. Daar komt nog bij dat ook het rectificeren van de 
ruimtebeelden ten opzichte van de topografische kaart afwijkingen te zien gaf. De netto hoeveelheid sediment voor de periode 
1981-1992, waarvoor beide problemen relevant zijn, moet daarom met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. 

 
De door de passaat opgewekte golven zullen daardoor de Surinaamse kust, die 
vrijwel Oost-West loopt, onder een steeds scherpere hoek naderen. Als we de 
binnenkomende golfflux ontbinden in een kustlangse en een kustdwarse component 
zien we dat in de loop van de waarnemingsperiode de kustlangse component in 
belang toeneemt terwijl de kustdwarse component afneemt. Toegepast op de 
kleinste functioneel morfologische kusteenheid betekent dit een afname van de 
erosie aan de Oostkant van de modderbanken en tussen de banken in. Gelijktijdig 
zal de kustlangse verplaatsing van vloeibaar slib toenemen en wordt de vorming er 
van bevorderd door de hogere turbulentie als gevolg van de hogere windsnelheden. 
Als resultaat zullen de modderbanken in lengte toenemen. Dit komt overeen met de 
waarnemingen (Tabel 2). Langere modderbanken laten zich vertalen in meer 
kustaanwas, hetgeen evenzeer klopt met de bevindingen. 
Na een onderbreking van 4 jaar wegens niet vrij beschikbaar zijn van de gegevens, 
blijkt de frequentie in oost-noordoostelijke richting (50°-80°) in het begin van de jaren 
negentig duidelijk afgenomen en hetzelfde geldt voor de snelheid van de wind. 
Desondanks blijft de lengte van de modderbanken intussen toenemen. Mogelijk 
wordt dit veroorzaakt door de traagheid van het morfologisch systeem in haar 
reactie op veranderingen in de wind. De waarnemingsperiode is nog te kort om 
dienaangaande conclusies te trekken. 
 
Als in de toekomst meer noordelijke frequenties van de passaatwind in aantal 
gaan toenemen zal het kustgedrag zich    
aanpassen. De kustdwarse component  
van de golf energieflux zal dan in belang 
toenemen, waardoor het uitwassen van 
zand wordt bevorderd en de erosie pro- 
cessen zich sterker zullen manifesteren 
De modderbanken zullen korter worden, 
En afslag zal in toenemende mate de Tabel 2. Lengte modderbanken langs en afslag zal in toenemende mate de de kust van Suriname, afgeleid uit 

overhand krijgen. De lengte van de bij luchtfoto's en satellietbeelden. 

deze grootschalige kustontwikkeling 
passende periode is nog onbekend,  Tabel 2. Lengte modderbanken langs 

maar zal naar schatting waarschijnlijk in de kust van Suriname, afgeleid uit 
de orde liggen van vele decennia tot  series luchtfoto‟s en satellietbeelden. 

honderd of enkele honderden jaren. 
 
 

2.3 Het gedrag van de kust op ‘Geologische’ schaal  

De geologische ontwikkeling van het totale, 1600 km lange, kustgebied tussen de 
Amazone en de Orinoco laat over de laatste 6000 jaar een netto aangroei zien. Het 
Guyanese Schild vertoont aan de noordzijde een diepe inbochting, die bezig is in te 
vullen met sediment. Het centrum ervan ligt ter hoogte van de Corantijn en daar 
bouwt de kust dan ook het sterkst uit. Naar de randen, bijvoorbeeld in Frans 
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Guyana, is de kustaangroei aanzienlijk minder, en ook in oostelijk Suriname is dat 
effect merkbaar. 
Ter hoogte van de Corantijn bedraagt de kustuitbouw ruwweg 40 kilometer. 
Omgerekend betekent dat een aanwas van gemiddeld 6 à 7 m/jaar. De netto 
aangroei blijkt tot tweemaal toe te zijn onderbroken door een periode van netto 
erosie of non-depositie. Beide perioden worden gekenmerkt door grote 
ritsenbundels. De zeespiegel vertoont tijdens deze twee relatief korte perioden een 
lichte daling. Op zich zelf klinkt de ontwikkeling van uitgebreide ritsenbundels tijdens 
een dalende zeespiegel niet zo logisch, maar als die dalende zeespiegel zou vallen 
in een periode met meer noordelijke passaatwinden, waardoor kustafslag en 
ritsvorming zouden worden bevorderd, lijken daarvoor mogelijkheden. 
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3. HET AFWIJKEND KUSTGEDRAG IN CORONIE EN DE 
MOGELIJKE OORZAKEN DAARVAN  

Het gedrag van de Surinaamse kust op meso-schaal, als geschetst in 2.1, blijkt voor 
de kust van Coronie niet goed op te gaan. Figuur 6 toont het gedrag van de kust in 
Coronie sedert 1914. Het langdurig landverlies en de omvang ervan zijn duidelijk. 
Pas tussen 1981 en 1992 is er lokaal sprake van een kleine kustuitbouw. In 2001 
wordt de kust oost van het Zoetwaterkanaal geërodeerd. Ten westen ervan groeit de 
kust aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6. Het kustgedrag in Coronie sedert 1914, afgezet met behulp 
van kustlijnen uit verschillende jaren, op een landsatbeeld van 1992. 

 
Beschouwd tegen het grootschalige kustgedrag van de Surinaamse kust is de 
overheersende afslag in Coronie uitzonderlijk te noemen. Figuur 7, waarin een beeld 
wordt gegeven van de dynamiek van de kust van West Suriname sedert 1947, laat 
zien dat kusterosie in Coronie inderdaad dominant is. In deze figuur is de aangroei 
of afslag voor elke kilometer kustlengte over de verschillende waarnemingsperioden, 
gesommeerd weergegeven langs een denkbeeldige rechte kustlijn. Aangroei (+) en 
afslag (-) zijn aangegeven in ha. De (in kleur) onderscheiden waarnemingsperioden 
zijn begrensd door de jaren, waarin series luchtfoto's van de Surinaamse kust zijn 
gevlogen of waarvoor ruimtebeelden zijn geselecteerd. 
In de navolgende paragrafen zullen een aantal mogelijke oorzaken voor de 
overheersende kusterosie in Coronie worden behandeld. Voor een overzicht van de 
dynamiek van de gehele Surinaamse kust wordt verwezen naar Bijlage 3. 
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Figuur 7. Kustdynamiek in West Suriname, zichtbaar gemaakt door op een denkbeeldige 
rechte kustlijn de veranderingen sedert 1947, als afgeleid uit luchtfoto's en 
satellietbeelden, in positieve (=aangroei) of negatieve (=afslag) richting te sommeren. 
Tevens is het geplande dijktracé in Coronie aangegeven. 

 
 

3.1 De dertigjarige cyclus in Coronie 

Sedert 1914 slaat de Coroniaanse kust af (Figuur 8), met korte onderbrekingen in de 
veertiger jaren en eindjaren zeventig/begin jaren tachtig van de vorige eeuw.  
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Figuur 8. Kustgedrag ter hoogte van het Zoetwaterkanaal tussen 1810 en 2003, 
afgeleid uit historische kaarten, luchtfoto's en satellietbeelden. Weergegeven is de 
afstand tussen de Oost-West Verbinding en de kust bij Totness. De afstand in 2003 is 
een veldmeting. 
 

Op een luchtfoto van 1947 (Figuur 9) is te zien hoe de mangrovegordel ten noorden 
van het Zoetwaterkanaal wordt geërodeerd. De modderbank die hier heeft gelegen 
is op de luchtfotoserie van 1947 verder westwaarts te vinden. Op een luchtfoto van 
1981 ligt de westelijke flank van een modderbank precies voor het Zoetwaterkanaal 
(Figuur 10). 
In beide gevallen was de modderbank echter naar verhouding klein en de 
verplaatsingssnelheid relatief hoog (bij voorbeeld tussen 1970 en 1981: 1,8 km/jaar). 
De dertigjarige cyclus blijkt grofweg te kloppen, maar de verblijftijd van de 
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modderbanken is korter geweest dan elders langs de Surinaamse kust. Als gevolg 
daarvan is de kustaangroei in beide perioden achtergebleven. De vraag naar de 
oorzaak van de geringe omvang van de modderbanken in Coronie komt in paragraaf 
3.3 aan de orde. 
 

 
 
Figuur 9. Omgeving Zoetwaterkanaal op  
een luchtfoto uit 1947. De brede strook Figuur 10. Een modderbank voor 
mangrove noord van de percelering stamt het  Zoetwaterkanaal op een luchtfoto 
uit een aangroeifase in de veertiger jaren. van 1981. 

 
In Bijlage 4 zijn de kustveranderingen voor een aantal locaties in Coronie 
weergegeven voor de periode tussen 1810 en 2001. Duidelijk is te zien dat ook rond 
1850 de kust tot dicht bij het ritsencomplex was teruggeslagen. 
 
 

3.2 De invloed van plantages (te) dichtbij zee 

De plantages in Coronie (en in Nickerie) zijn uitgegeven in het begin van de 
negentiende eeuw, toen Engeland (tijdelijk) het bewind over Suriname had 
overgenomen. Evenals in (toenmalig Brits) Guyana werden ze dicht bij zee 
aangelegd. In Guyana heeft dat er toe geleid dat grote delen van de kust thans door 
een zeedijk moeten worden beschermd. Bij de aanleg is namelijk geen rekening 
gehouden met de ruimte die een kust nodig heeft om binnen de grenzen van haar 
systeem vrij te kunnen afslaan en aangroeien. Dat is met name van belang bij een 
kust die op lange termijn aangroeit, zoals de Surinaamse kust.  
Ook op andere plaatsen in Suriname heeft dit zich voorgedaan. Langs het Matapica 
kanaal en Warapa kanaal vond eind achttiende eeuw ook een sterke uitbreiding van 
het plantage areaal plaats in zeewaartse richting. Aanleiding was de toegenomen 
belangstelling voor de teelt van katoen, een gewas dat ook op enigszins brakke 
gronden goed gedijt. Ook daar werd geen rekening gehouden met de natuurlijke 
veerkracht van de kust, zoals het bovenbedoelde verschijnsel wordt aangeduid. Het 
Matapica kanaal en het Warapa kanaal, aangelegd voor de ontwatering van de 
nieuwe plantages naar de Commewijne rivier, stonden door kusterosie reeds voor 
1835 met de zee in verbinding (Augustinus, 1983). 
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Naast het bovengenoemde aspect zijn er ook uit oogpunt van bodemgebruik een 
aantal nadelige factoren te noemen voor het ontwikkelen van landbouwgronden 
dicht bij de zee. 
Afgezien van de veel geringere netto primaire productie en biomassa die de 
landbouw oplevert in vergelijking met mangrovebos, worden door Moorman en Pons 
(1975) de volgende belemmeringen genoemd: 

 De ongunstige hydrologische toestand, m.n. de slechte drainage en de kans 
op overstromingen; 

 Het zoutgehalte dat vooral nadelig is in klimaten met een droog seizoen,  in 
het bijzonder als het droge seizoen af en toe extreem lang is, zoals in 
Suriname (Mueller, 1932; Van Amson et al., 1965; Bubberman, 1973). 

 De hoge zuurgraad en de giftigheid van zure bodems: lage pH; Al-, Fe-, 
Mn-toxiteit; P-, N-gebrek (ontwikkeling van acid sulphate soils of 
Sulfaquepts); 

 Slechte fysische bodemtoestand: een geringe draagkracht, vooral als er een 
pegasse (=veen) laag aanwezig is. 

 
In alle genoemde gebieden heeft de zee in de loop der tijden grote delen van de 
kust geërodeerd. Die erosie werd bevorderd door een aantal factoren te weten, het 
verstoren van de mangrovebegroeiing, de ontwatering met behulp van sloten, klink 
van de bodem als gevolg van het agrarisch gebruik en de ontwatering, en de hogere 
rijpingsgraad van de bodem. Ze worden onderstaand kort toegelicht. 
 
Het verstoren van de mangrovebegroeiing.  
Mangroven hebben tal van milieu- en maatschappijgerichte functies. Zo hebben ze 
onder meer een kraamkamer en beschuttingsfunctie voor verscheidene soorten 
vissen en crustaceën (bij voorbeeld garnalen) en vormen ze een natuurlijke 
kustbescherming omdat, als gevolg van het dichte netwerk van bovengrondse 
wortels, takken en stammen, stroming wordt afgeremd en golven worden 
uitgedempt, waardoor de kans op erosie wordt verkleind en opslibbing wordt 
bevorderd. Het verwijderen van (een deel van) de mangrovebegroeiing langs de 
kust leidt, met name gedurende een interbankperiode, dan ook onherroepelijk tot 
versterkte erosie. 
 
Ontwatering met behulp van sloten  
Om gronden geschikt te maken voor agrarisch gebruik moeten ze ontwaterd 
worden. Daartoe is in de plantages een netwerk van trenzen gegraven. De afvoer 
van zoet water geschiedt daardoor echter veel sneller dan in de periode ervoor, toen 
de opname van voedingsstoffen en de menging met zout water langzamer en beter 
verliepen. Als gevolg hiervan neemt de zoutstress toe en de productiviteit af 
(Pareyn, 1983).  
Tijdens (latere) erosieve perioden kan het zeewater via deze watergangen 
binnendringen, waardoor verzilting van de grond optreedt en de erosie verder wordt 
bevorderd. 
 
Het inklinken van de bodem 
Diverse processen zijn er oorzaak van dat de bodem in de plantagepercelen inklinkt. 
Onder invloed van het eigen gewicht van het kleiige sediment treedt compactie op, 
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die nog enigszins versterkt wordt door het belopen en berijden van de akkers 
(zetting). De grootste component van de klink komt echter voor rekening van de 
ontwatering, waardoor de bodem fysisch rijpt en zich een bodemstructuur begint te 
ontwikkelen. Als de bodem veel organisch materiaal bevat, levert ook oxydatie 
daarvan een bijdrage. In totaal wordt de bodemdaling in de verlaten plantages 
geschat op 60 cm (Gonggrijp, 1949). Ten tijde van kusterosie lopen de dicht bij zee 
liggende (oude) plantagepercelen als gevolg van hun lage ligging snel onder water. 
 
De hogere rijpingsgraad van de bodem 
Ontwatering en agrarische bewerking zijn oorzaak van een relatief snelle 
(bio)chemische bodemrijping. Zij maken het dieper binnendringen van lucht in de 
bodem mogelijk, waardoor oxydatie van stoffen kan optreden, en het bodemleven op 
gang komt. In droge perioden zijn deze gerijpte zware kleigronden gevoelig voor het 
ontstaan van krimpscheuren. Mede door deze scheuren, de (veelal prismatische of 
platige) structuurelementen, graafgangen e.d., worden de oude plantagegronden 
tijdens interbank perioden gemakkelijk geërodeerd.  
Op verlaten plantagebedden ontwikkelt zich gewoonlijk geen nieuwe 
mangrovevegetatie. De gerijpte bodem is daarvoor weinig geschikt. Pas als de oude 
plantages overdekt worden met een verse laag modder neemt de mangrove (hier: 
Avicennia germinans) weer bezit van deze gebieden. Dit laatste is momenteel te 
zien in de omgeving van het Matapica kanaal en Warapa kanaal.  
 
 

3.3 De aangroei van Coppenamepunt 

In paragraaf 3.1 werd reeds opgemerkt dat de modderbanken die langs de 
Coroniaanse kust migreren kleiner zijn dan elders in Suriname. De gemiddelde 
lengte over de periode 1947-2002, bepaald aan de hand van vijf series luchtfoto‟s en 
twee series ruimtebeelden, is 23 km. Vergelijking met de getallen in Tabel 2 levert 
op dat deze waarde nagenoeg gelijk is aan de gemiddelde lengte van alle 
Surinaamse modderbanken in 1947. In dat jaar was de overeenkomstige lengte in 
Coronie 17,3 km. Omdat aangroei van de kust gekoppeld is aan gedeelten waarvoor 
een modderbank ligt, krijgt dat proces in Coronie minder kans dan elders. 
 
Kustaangroei betekent in wezen dat een deel van een modderbank blijvend wordt 
vastgelegd. Dat gebeurt op alle overeenkomstige delen van de Surinaamse kust. Bij 
Coppenamepunt echter, is die aangroei uitzonderlijk groot te noemen (Figuur 11). 
Met name in de periode 1947-1966 is zeer veel sediment toegevoegd aan 
Coppenamepunt. Het gevolg daarvan is geweest een sterke afname in volume van 
de verder westwaarts migrerende modderbank. 
Een bank die de Coppenamemonding oversteekt doet er (orde van grootte) 20 jaar 
over om het meest bedreigde deel van Coronie te bereiken. Tussen (de 
luchtfotojaren) 1966 en 1981 bedraagt de gemiddelde lengte van de modderbanken 
voor de kust van Coronie dan ook niet meer dan 18,3 km. De gemiddelde lengte van 
alle modderbanken in Suriname over die periode is een ruim een factor 2 hoger 
(Tabel 2). 
 
Na een relatief korte periode van afslag, blijkt Coppenamepunt in 1976 in noordelijke 
richting weer uit te bouwen, terwijl de westkant nog sterke afslag vertoont. De 
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beelden uit 1981 en 1985 laten weer een algehele aangroei zien. Deze is minder 
groot dan in de periode 1947-1966. De modderbanken die circa 20 jaar later langs 
de kust van Coronie migreren zijn in 1992 en 2001 respectievelijk 22,5 km en 30 km 
lang, nog steeds ongeveer een factor 2 kleiner dan het gemiddelde van alle 
Surinaamse modderbanken in die periode (Tabel 2). Op de beelden van 1992 en 
2001 slaat het noordwestelijk deel van Coppenamepunt opnieuw af, maar de vanuit 
het oosten naderende nieuwe modderbank heeft de genoemde locatie al weer bijna 
bereikt. Gezien de omvang van deze modderbank mag voor de naaste toekomst 
weer een forse aangroei van Coppenamepunt verwacht worden. 

 
 

Figuur 11. Aangroei en afslag van Coppenamepunt sedert 1947, bepaald uit 
interpretaties van luchtfoto's en ruimtebeelden uit verschillende jaren. A: Aangroei van 
1947 tot 1966; B: Afslag van 1966 tot 1976; C: Aangroei van 1976 tot 1985; D: Afslag 
van 1985 tot 2001. Voor 1947 is Coppenamepunt in grijs aangegeven. De coördinaten 
zijn in kilometers. 

 



Bouw zeedijk Coronie Morfologische aspecten en natuurlijke kustbescherming 

 

 

 

september 2004 SUNECON  
 

 

Pagina 14 

Bepalend voor de aangroei of afslag van de oostelijke oever van de grote estuaria in 
Suriname is de aanvoer van sediment langs de kust, met name in de vorm van 
modderbanken, maar ook de mate waarin het rivierwater in staat is de monding vrij 
te houden. In jaren met grote rivierafvoer zal uitbouw van de oostelijke oever minder 
kans hebben dan in relatief droge jaren. Uit Figuur 12 blijkt dat de Coppename en (in 
mindere mate) de Saramacca in 1971, 1972 en 1976 hoge afvoeren hebben gehad. 
De sterke afslag aan de westkant van Coppenamepunt tussen 1970 en 1976 zou er 
mede door kunnen zijn bepaald. Na 1976 zijn de betreffende afvoeren lager en 
bouwt Coppenamepunt ook aan de westkant weer uit. 
 

Afvoer Coppename, station 4505: Maksita Kreek (geel) en 

Afvoer Saramacca, station 5505: Dramhosso (blauw)

 in de periode 1961-1985
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Figuur 12. De afvoer van de Coppename en de Saramacca in m3/s, aan de hand van 
metingen op twee stations, respectievelijk Maksita Kreek en Dramhosso. 

 
De westwaartse aangroei van Coppenamepunt kan op termijn gevolgen hebben 
voor de kust van Coronie. Onder invloed van de langs de kust migrerende 
modderbanken, zijn in het verre  verleden een aantal naar het noorden stromende 
rivieren gedwongen af te buigen naar het westen. Voorbeelden daarvan in Suriname 
zijn de Nickerie, de Saramacca, de Commewijne en de Cottica. Het gedrag van 
Coppenamepunt duidt er op dat dit proces ook thans nog gaande is. Sedert 1947 is 
Coppenamepunt meer dan 3 km naar het westen opgeschoven. De hoofdgeul in het 
Coppename estuarium, die midden jaren zestig van de vorige eeuw in 
noordwestelijke richting verloopt (Nedeco, 1968), zal zich door de opdringende 
Coppenamepunt naar verwachting in westelijke richting verleggen. Als deze 
ontwikkeling doorzet zal de rivierafvoer zich meer en meer langs de kust 
concentreren. 
De aangroei van Coppenamepunt in noordwaartse richting lijkt de bovengeschetste 
ontwikkeling nog te versterken. De sprong, die de kustlijn maakt tussen 
Coppenamepunt en Coronie wordt daardoor steeds geprononceerder. Door 
toenemende „schaduwwerking‟ zal aan de westkant van Coppenamepunt de invloed 
van de kustlangse stroming en van de golven afnemen, waardoor aangroei er wordt 
bevorderd.  
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Harde gegevens over de hierboven geschetste lange termijn ontwikkeling van 
Coppenamepunt ontbreken echter. Nader onderzoek is gewenst, maar valt buiten 
het kader van deze studie. 
 
 

3.4 De richting van de kust 

Het effect van golven op een kust wordt onder meer bepaald door de hoek 
waaronder die golven de kust naderen. De richting van de kust in West Suriname is 
ongeveer 12° meer noordelijk dan die in Midden en Oost Suriname. Bij een zeer 
eenduidige richting van golfvoortplanting, als voor de Surinaamse kust, levert dat 
voor West Suriname een grotere hoek van inval op (Figuur 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13: De effecten van het hoekverschil tussen de golfnaderingsrichting en de 
oriëntatie van de kustlijn van Saramacca en Coronie. De energieflux P wordt 
gedefinieerd als het transport van energie door een verticaal vlak, parallel aan de 
golfkammen, per eenheid kamlijn. Pa is de kustwaarts gerichte component van de 

energieflux, Po de kustlangse component. : de hoek van de golfnaderingsrichting 

ten opzichte van het noorden,  : de hoek van de kustlijn ten opzichte van het 
noorden. De hoek tussen de kustlijn van Coronie en van Saramacca is groter 
weergegeven dan de werkelijkheid. (Aangepast naar: Augustinus 1994). 

 
Als de golf energieflux (P) ontbonden wordt in een component evenwijdig aan (Pa), 
en een component loodrecht op de kust (Po), zal de kustlangse component (Pa) ter 
hoogte van Coronie kleiner zijn dan oostwaarts van de Coppename (bij voorbeeld 
voor de kust van het District Saramacca). De kustdwarse component (Po) van de 
golf energieflux zal echter groter zijn. Dat leidt tot kleinere modderbanken voor de 
kust van Coronie, met steilere gradiënten. Golfdemping is boven deze kleinere 
modderbanken minder effectief dan boven grote banken. Daarvoor zijn drie 
oorzaken aan te voeren. 
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 Om te beginnen bevatten kleinere banken geringere hoeveelheden vloeibare 
modder, waardoor golven minder zullen uitdempen. 

 Daarnaast blijkt de mangrovebegroeiing minder gemakkelijk aan te slaan op 
kleinere modderbanken met een steiler talud. Kennelijk duurt het in dergelijke 
gevallen langer eer een bank hoog genoeg is opgeslibd om mangrove 
zaailingen met succes tot wasdom te laten komen.De kustbeschermende 
functie van mangrove komt daardoor minder goed tot zijn recht. In Hoofdstuk 
4 wordt nader op deze materie ingegaan. 

 Als laatste is de grotere kustdwarse component van de golf energieflux er 
voor verantwoordelijk dat het uitwassen van slib en daardoor het 
concentreren van zand voor de kust van West Suriname wordt bevorderd, in 
vergelijking met de situatie in Midden en Oost Suriname. Het uitgewassen 
zand verzamelt zich op het oppervlak van (delen van) een modderbank en 
beschermt het onderliggende kleiige sediment tegen erosie. 
Met een zandlaag bedekte modderbanken of delen ervan kunnen tijdelijk 
achterblijven bij de verwachte verschuiving. Het langs de kust trekken van de 
modderbanken is in West Suriname, en met name voor de kust van Coronie, 
dan ook minder regelmatig dan in Midden en Oost Suriname.  
Op plaatsen waar een modderbank (gedeeltelijk) bedekt is met een zandlaag 
kunnen golven tijdens hoogwater de kust bereiken, zij het dat ze over de 
ondiepe zeebodem een deel van hun energie verliezen. De kusterosie is er 
echter minder dan op plaatsten waar geen bank ligt. 

 
 

3.5 Bodemconfiguratie en waterdiepte 

Het systeem van modderbanken en tussenliggende troggen laat zich gemakkelijk 
herkennen in het dieptelijnenpatroon voor de kust (Figuur 2). Het valt op dat de 
modderbanken in Oost en Centraal Suriname zich over een groter gedeelte van de 
shelf uitstrekken dan in West Suriname. Zoals in 3.3 uiteengezet, wordt dit bepaald 
door de richting van de betreffende kustlijn in relatie tot de richting van waaruit de 
golven de kust naderen. Als gevolg van de grotere kustdwars gerichte golf 
energieflux in West Suriname zijn de modderbanken er kleiner. Iets soortgelijks geldt 
voor de troggen, waarin de dieptelijnen in West Suriname veel verder kustwaarts 
buigen dan in Oost Suriname. 
 
Over het geheel genomen zijn de hellingen van de vooroever gering. Het profiel van 
de zeebodem over een modderbank, gemeten in de richting van de golfnadering 
(~45°E) levert een zeer flauwe helling op, die de theoretische bodemhelling, 
waarlangs volledige energie-dissipatie optreedt zonder breking (Keulegan & 
Krumbein, 1949), benadert. Tussen twee banken in zijn de hellingen steiler, maar 
blijven ze, gemeten over afstanden die verder reiken dan de 3 m dieptelijn, in de 
orde van grootte van 1:1.000 tot 1:3.000. Een uitzondering vormt de noordwestflank 
de modderbanken die hellingen laat zien in de orde van 1:500. 
Voor het meest bedreigde gedeelte van de kust van Coronie zijn in juni 2004 door 
de Maritieme Autoriteit Suriname peilingen verricht tot een diepte van circa 5 m. Op 
basis daarvan zijn voor drie punten langs de kust profielen van de zeebodem 
bepaald, in de richting van golfnadering (~45°E) en loodrecht op de kust (~12°E). De 
punten zijn: de monding van het Zoetwaterkanaal, de grens tussen Friendship en 
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Bantaskine circa 750 m verder naar het westen, en de grens tussen John en 
Belladrum circa 2000 m westelijker. Ter vergelijking zijn voor dezelfde plaatsen de 
profielen toegevoegd van een opname van twee jaar eerder (2002), en van een nog 
veel oudere opname uit 1966/1968. Figuur 14 geeft een beeld van de waterdiepten 
voor de monding van het Zoetwaterkanaal. Voor een volledig overzicht van alle 
gemeten profielen wordt verwezen naar bijlage 5. 
  

 
 

Figuur 14. Waterdiepte voor de monding van het Zoetwaterkanaal (Coronie), afgeleid 
uit peilkaarten van de Maritieme Autoriteit Suriname uit 2004 (1:20.000) en 2002 
(1:250.000) en uit gegevens van de Hydrografische Dienst van de Koninklijke Marine, 
Fair sheets H.Nl.M.S. Snellius en Luymes, 1966-1968. Links: In de 
golfnaderingsrichting (45°E); Rechts: In een richting loodrecht op de kust (12°E). 

 
Met uitzondering van het meest kustnabije gedeelte tot een diepte van ongeveer 3 m 
(dat steilere hellingen laat zien en grote onregelmatigheden vertoont, bij voorbeeld 
als gevolg van geulen), worden in 2004 hellingen gemeten in de orde van 1: 1.250 
en minder. De hellingen loodrecht op de kust zijn een weinig steiler dan die in de 
golf naderingsrichting. Dat blijkt ook op te gaan voor de morfologie in 2002 en in 
1966/1968. 
 
Een vergelijking van de profielen laat zien dat in het kustnabije zeegebied (<5 m) de 
hellingen loodrecht op de kust in 2002 en in 1966/1968 vanaf 2 à 3 m diepte, steiler 
waren dan in 2004. In de golf naderingsrichting gemeten is dat verschijnsel minder 
duidelijk, liggen de hellingen meer in dezelfde orde van grootte. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat de ter beschikking staande peilkaarten uit 2002 en 1966-
1968 bedoeld waren voor een overzicht dieptekaart van de gehele Surinaamse kust. 
Het meetnet is daarom minder dicht en met name in het kustnabije zeegebied zijn 
de peilingen gering in aantal en niet gelijkmatig verspreid (Figuur 15). 
De vlakke gedeelten, die in de profielen van 2002 op dieptes tussen 4 en 7 m 
voorkomen, worden geïnterpreteerd als resten van de modderbank, die inmiddels 
enkele kilometers naar het westen is gemigreerd (Figuur 15). In de twee opvolgende 
jaren zijn die resten verder opgeruimd en hebben de profielen, gemiddeld genomen,  
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een glooiender verloop gekregen, vergelijkbaar met de profielen uit 1966/1968, een 
periode waarin de kust van Coronie reeds langdurig aan sterke erosie onderhevig 
was. Op een diepte van 10 m vertonen de overeenkomstige profielen uit 2002 en 
1966-1968 in de golf naderingsrichting gemeten vergelijkbare hellingen (1:1.300 à 
1:1.400). Loodrecht op de kust gemeten blijken de hellingen in 2002 steiler te zijn 
(1:1.100) dan die in 1966-1968 (1:1.300).  
 
 

 
 
Figuur 15. Dieptelijnenkaart voor de kust van Coronie. De lijnen zijn geïnterpreteerd op 
basis van de peilingen, die in 2002 door de Maritieme Autoriteit Suriname zijn uitgevoerd: 
peilingskaart 1:250.000, diepten in dm LWS = MS-15 dm (gemiddeld). In het westen is met 
een puntraster de Potosi-modderbank aangegeven.  

 
Gebruikmakend van de nomogrammen uit Groen en Dorrestein (1976) en uitgaande 
van een gemiddelde windsnelheid in het windrijke seizoen Januari-April van 7,5 m/s 
en een strijklengte van de NoordoostPassaat in de orde van 3000 km zou de 
golfhoogte bij Coronie kunnen oplopen tot 1,4 m. Dat is in overeenstemming met 
metingen voor de kust bij Friendship in 1968, waarbij (tijdens 24-uursmetingen) op 
een waterdiepte van 5,5 m tijdens hoogwater een maximale golfhoogte van 1,5 m 
werd waargenomen (Augustinus, 1978). Uitgaande van het brekercriterium voor 
veldsituaties H/d ≥ 0,45, waarin H = golfhoogte (m), en d = waterdiepte (m), zullen 
dergelijke golven voor de monding van het Zoetwaterkanaal (helling tot -12 m diepte 
= 1:1250) op ~4 km voor de kust breken, bij een waterdiepte van ~3,3 m. Overigens 
is door de Waterloopkundige Dienst van het Ministerie van Openbare Werken recent 
een nog hogere maximale golfhoogte gemeten, te weten 1,87 m (Waterloopkundige 
Dienst, 2004). De betreffende meetserie, waarvan deze waarde deel uitmaakt is, 
tijdens springvloed, vanaf de wal dicht voor de kust opgenomen. 
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3.5 Het samenspel van de factoren die het kustgedrag in Coronie 
beïnvloeden  

Vastgesteld is dat de 30-jarige periode zich ook voor de kust van Coronie voltrekt. 
De modderbanken ter plaatse zijn echter opvallend kleiner dan in Midden en Oost 
Suriname. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. 
 De omvangrijke uitbouw van Coppenamepunt. 

De hoeveelheden sediment die daar in de loop der jaren zijn vastgelegd kunnen 
niet meer door migreren naar Coronie. 

 De richting van de kust in West Suriname. 
De kust in West Suriname is ~12° meer naar het noorden georiënteerd dan in 
Midden en Oost Suriname. Als gevolg daarvan is de kustwaarts gerichte 
component van de golf energieflux in Coronie groter, en zijn de erosieve 
processen in die richting sterker. Die erosieve processen worden gevoed door 
relatief hoge golven, die over een grotere waterdiepte dicht voor de kust breken. 
Het resultaat uit zich in kleinere modderbanken, die een steiler talud hebben en 
soms tijdelijk in hun migratie worden beperkt als gevolg van een laag 
uitgewassen zand op het oppervlak. 

Uit oogpunt van kustgedrag betekenen kleinere modderbanken dat de perioden, 
waarin aangroei kan plaats vinden, korter zijn.  
 
De mate waarin kusterosie kan optreden wordt bepaald door de weerstand van het 
land. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de bodem en de begroeiing. 
 In Coronie liggen de plantages dicht aan zee. De bodem is na ontwatering en 

vele jaren bewerking gerijpt tot een stevige zware klei, die als gevolg van haar 
geaardheid (structuur, gevoeligheid voor scheuren) relatief gemakkelijk 
erodeerbaar is. De lagere ligging van de plantagegronden als gevolg van klink en 
de voor ontwatering gegraven sloten bevorderen het erosieproces. 

 De mangrovebegroeiing fungeert in Suriname als een natuurlijke bescherming 
van de kust (en de estuariumoevers). Bij de aanleg van de plantages in Coronie 
is een groot deel van deze vegetatie verwijderd. In Hoofdstuk 4 zal dit onderwerp 
verder worden uitgediept. 

 
De uitwerking van het bovenstaande is dat in Coronie korte perioden van 
kustaangroei worden afgewisseld met langere perioden van sterke erosie. 
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4. IMPLICATIES NATUURLIJKE KUSTBESCHERMING IN 
CORONIE  

De natuurlijke kustbegroeiing bestaat in Suriname over grote uitgestrektheden uit 
mangroven, om precies te zijn uit parwa-bossen. Mangroven hebben vele functies, 
waaronder die van natuurlijke kustbeschermers, hetgeen in het kader van dit rapport 
van belang is. Omdat dit onderwerp in de interactiesfeer ligt van de biotische en de 
abiotische wereld, is het vanuit beide gezichtshoeken bekeken. Het onderstaande is 
voor een groot gedeelte gebaseerd op de interne nota van marien bioloog Pieter. A. 
Teunissen: 'Natuurlijke en kunstmatige kustbescherming Distrikt Coronie'. Voor 
meer gedetailleerde gegevens en ondersteunende foto‟s wordt verwezen naar de 
volledige Nota, die als Bijlage 6 aan dit rapport is toegevoegd. 
 
 

4.1 Mangroven in Suriname en hun aanpassingen aan het milieu  

Het bijzondere van mangroven is dat ze zich hebben kunnen aanpassen aan 
standplaatsen met een slappe, volledig met water verzadigde bodem en een brak tot 
zout milieu. De meest opvallende aanpassing is het wortelstelsel. In het geval van 
Avicennia germinans (Parwa), in Suriname de kustmangrove bij uitstek, rijzen vanuit 
een stervormig ondergronds wortelstelsel verticale ademwortels omhoog, tot boven 
de bodemlaag. Ze worden pneumatophoren genoemd. In de pionierfase is Avicennia 
vaak vergezeld van Laguncularia racemosa (Akira), ook met pneumatophoren, maar 
veel korter en onregelmatiger dan bij de Parwa. Op de oevers van estuaria komen 
vooral Rhizophora (Mangro) soorten voor (Rhizophara mangle, Rh. harrisonii en Rh. 
racemosa). Deze hebben een uitgebreid stelsel van stelwortels, die zorgen voor 
stevigheid. Tevens zijn  die uitgerust met speciale cellen, die lucht (+ zuurstof) 
doorgeven naar de wortels. 
Een andere aanpassing is de tolerantie met betrekking tot zout. Mangroven kunnen 
groeien in milieu‟s met een breed scala aan zoutgehalten, van 0 tot 90 o/oo. 
Avicennia is het meest zouttolerant. Overigens gedijen mangroven goed in een zoet 
water milieu. Ze worden daar echter met succes weggeconcurreerd door andere 
hogere planten, die sneller groeien (Chapman, 1976).  
De groei van parwa-bossen is in Suriname vooral gekoppeld aan de hogere 
intergetijde gebieden van modderbanken. Echter, als gevolg van de westwaartse 
migratie van de modderbanken is een groot deel van de parwa- bossen in Suriname 
van tijdelijke aard. Ze bereiken leeftijden van maximaal 15-20 jaar. Enkel op voor 
langere tijd aangegroeid land kunnen mangroven hogere leeftijden bereiken. 
 
 

4.2 Functies van Parwa-bossen  

Parwa-bossen hebben vele functies. Zo bieden ze bijvoorbeeld voedsel en 
beschutting aan vele soorten organismen. Daarnaast hebben ze een 
kraamkamerfunctie voor verschillende soorten zeevissen en -garnalen. Parwa-
bossen  bieden aldus mogelijkheden voor commerciële visserij (op modderbanken 
langs de kust, in rivier- en kreekmondingen en in pannen). Behalve vis en garnalen 
leveren ze ook verscheidene andere producten zoals brandhout voor de barbacot, 
parwa-honing en jachtwild. Parwa-bossen kunnen inkomsten genereren uit de 
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recreatieve (sport)visserij en het ecotoerisme (birdwatching tours, bezoek aan 
vissersdorpen). 
  
In het kader van deze studie is het echter vooral van belang te wijzen op de rol die 
parwa-bossen spelen voor de kustbescherming. Als modderbanken voor de kust 
hoog genoeg opslibben vestigt zich parwa-bos. Het dichte netwerk van 
ademwortels, aangevuld met takken en stammen, fungeert als een verhoogde 
bodemruwheid, waardoor binnenlopende golven worden (uit)gedempt en stroming 
wordt afgeremd (Mazda et al., 1997; Quartel et al., in press; Van Santen, in press). 
Dat resulteert in een sterkere opslibbing dan van onbegroeide kustgedeelten. Ook 
treedt enige bodemverhoging op doordat de wortelmassa van het parwa-bos het 
bodemmateriaal in opwaartse richting verplaatst. Op deze manier bevorderen 
parwa-bossen de kustaangroei.  
Als aan de oostzijde van een begroeide modderbank de zeebodem erodeert, de kust 
steiler wordt en het water dieper, worden de golven krachtiger en beuken ze in op 
het parwa-bos. Ondanks de golfdempende werking worden de bomen in de frontlinie 
ontworteld. Er ontstaat een barrière van losgeslagen bomen en takken die als extra 
golfbreker dienst doet. Op die manier wordt de kusterosie aanzienlijk vertraagd. 
Door die vertraging kan een volgende modderbank reeds arriveren voordat de 
vorige geheel is opgeruimd. Door dit verschijnsel is de kust de laatste 6000 jaar 
netto aangegroeid met een strook land variërend van 10 km in het oosten van het 
land tot 40 km in het westen. 
Het spreekt voor zich dat het verstoren van de parwa vegetatie niet enkel de 
kraamkamer- en productiefunctie zal aantasten, maar ook de opslibbing zal doen 
verminderen en de erosie zal doen toenemen. Om dat te voorkomen zouden parwa-
bossen langs de kust (en langs de benedenrivieren), vanwege hun belangrijke 
productie- en kust beschermingsfunctie een beschermde status moeten krijgen en 
wel de status van “schermbos” of “speciaal beschermd bos” zoals omschreven in en 
mogelijk gemaakt door de Wet Bosbeheer (Staatsbesluit 1992, No 80).  
 
 

4.3 Voorwaarden voor vestiging van Parwa-bossen in Suriname  

Als modderbanken en meer landwaarts gelegen kleibodems zijn opgeslibd tot een 
niveau tussen Gemiddeld Hoogwater (GHW) bij doodtij en GHW bij springtij kan zich 
een parwa-bos vestigen (Wells & Coleman, 1981). Voor de kieming is het belangrijk 
dat de zaden enkele weken in enkele millimeters water liggen en intussen niet 
overspoeld worden (Wells & Coleman, 1981). 
Parwa-bomen bloeien het gehele jaar door en produceren het gehele jaar door 
vruchten en zaden (Figuur 16). De zaden worden het gehele jaar door drijvend in 
zee en getijdenkreken aangetroffen en spoelen aan tot waar het getij binnendringt in 
zwampen, kreken en rivieren.Parwa-kiemplanten en zaailingen (of geplante parwa-
boompjes, zie paragraaf 4.6) zijn minder gevoelig voor overspoeling door zeewater 
(Wells & Coleman, 1981). 
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Figuur 16. Parwa (Avicennia germinans). 
Variabele bladvormen (C), tak met bloeiwijze 
(A), bloemen (E1-2) en stamper (E-3), 
vruchten waarin de gekiemde zaden (D) en 
bewortelde kiemplant (B). (Uit: Lindeman & 
Mennega, 1963).  

 
 
Uit een laboratoriumexperiment met 
bewortelde parwa-kiemenplanten in 
glazen potten met verschillende 

concentraties zoutoplossingen bleek dat parwa-kiemplanten beter groeien in zoet 
water dan in zeewater. In concentraties hoger dan zeewater groeiden ze nog 
slechter en in een verzadigde zoutoplossing gingen ze dood (Teunissen, 1972, 
ongepubliceerd). Parwa heeft dus geen zout nodig en is tot op zeker hoogte 
zouttolerant. Langs de kust, waar parwa-bomen geen concurrentie ondervinden van 
andere plantensoorten, vormt ze pure bosopstanden. Meegevoerd door 
getijdenstromingen dringen parwa-zaden soms door tot de oevers van 
riviergedeelten waar het water altijd zoet is (bijvoorbeeld bovenstrooms van 
Paranam). Ook daar kiemen de parwa-zaden doch groeien ze zelden uit tot 
volwassen bomen omdat ze in een vroeg stadium door vele andere soorten planten 
verdrongen worden (Chapman, 1976).  
 
Onder normale omstandigheden overstromen parwa-bossen bij hoogwater vanuit 
zee met zoutwater en worden ze vanaf de landzijde en door regen gevoed met 
zoetwater, waardoor een brak water milieu ontstaat. Tijdens laagwater wordt het 
parwa-bos als regel gedraineerd door getijdenkreken. De bodem valt daardoor in 
meer of mindere mate droog. Gedurende die periode kunnen de pneumatophoren 
de wortels van de parwa-bomen van zuurstof voorzien. Zo lang parwa-bossen bij 
hoogwater door zeewater overstroomd worden, vanuit het achterland van zoetwater 
worden voorzien en bij laagwater op de oceaan kunnen lozen, gedijen ze optimaal. 
In geblokkeerd brakwater doen ze het minder goed. Zo lang echter de ademwortels 
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boven water uitsteken en zoutgehalten door verdamping niet te hoog oplopen 
overleven ze geblokkeerd brakwater.  
 
 

4.4 Het verdwijnen van Parwa-bos  

Parwa-bossen kunnen op verschillende manieren te gronde gaan, zowel op 
natuurlijke wijze als onder invloed van de mens. Beide categorieën worden 
hieronder behandeld. 
 
Natuurlijke oorzaken 
 Zoals in hoofdstuk 2 omschreven wordt de Surinaamse kust op meso-schaal 

niveau gekenmerkt door een systeem van zich westwaarts verplaatsende 
modderbanken en interbank gebieden. De parwa-begroeiing op de bank zal ten 
gevolge van de erosie van de oostkant van de bank, periodiek worden 
opgeruimd. Vooralsnog lijkt dit proces niet te beïnvloeden. Alleen op plaatsen die 
langere tijd voor erosie gespaard blijven kunnen parwa's ouder worden dan 15 à 
20 jaar.  
Vanwege de belangrijke erosieremmende functie van parwa-bossen dienen 
cultuurgebieden op veilige afstand van de kustlijn aangelegd te worden, en wel 
zodanig dat de regelmatig terugkerende perioden van kustafslag overbrugd 
kunnen worden. Langs de overheersend erosieve kust van Coronie gaat het dan 
om perioden van 20 tot 25 jaar. Bij een afslag van 100 m per jaar komt dit neer 
op een veilige afstand van ongeveer 2½ kilometer. De Coroniekust “wandelt” al 
eeuwenlang op een afstand van 1 tot 4 km van de Coronie-rits. 
 
Behalve door periodieke kustafslag zien we langs de kust ook gezonde parwa-
bossen pleksgewijs afsterven, waardoor “parwa-kerkhoven” van dode 
boomskeletten ontstaan. Het is een wereldwijd verschijnsel in klimaten, die 
gekenmerkt worden door droge seizoenen en is reeds lang uit de literatuur 
bekend (o.a. Guilcher, 1959; Chapman 1976). Door het afsterven van het parwa-
bos wordt de kust lokaal gevoeliger voor kusterosie. Het afsterven kan 
veroorzaakt worden door: 
  
1. Verstikking van ademwortels als gevolg van stagnerende waterafvoer of 

opslibbing. 
 Zolang het parwa-bos regelmatig overstroomd wordt vindt er opslibbing 

plaats; de secundaire diktegroei van de wortels voegt daar nog wat aan 
toe. Tegelijkertijd vindt er inklinking plaats als gevolg van een tweetal 
factoren: (1) compactie onder invloed van het gewicht van het 
bovenliggende sediment, en (2) wateronttrekking door de parwa-bomen. 
Langs de kust is de ophoging in principe groter dan de klink terwijl in het 
gebied verder landinwaarts de opslibbing verwaarloosbaar klein wordt en 
klink de overhand krijgt. Daardoor ontstaan achter de opgehoogde zone 
langs de zee relatief lagere gebieden die zeewater, zwampwater en 
regenwater ontvangen en dat maar moeilijk kunnen afvoeren naar zee. 
Hierdoor kunnen de ademwortels van parwabomen in deze lage gebieden 
permanent onder water verdwijnen waardoor de bomen stikken. 
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 Een "langstrekkende" modderbank of de ontwikkeling van een hoog 
zandstrand kan de mondingen van getijdenkreken tijdelijk verstoppen, 
waardoor het achterliggende gebied niet (goed) meer kan afwateren, en 
de parwa-bomen stikken. 

 In beter gedraineerde parwa-bossen kan bij (spring)vloed zoveel 
(vloeibaar) slib worden aangevoerd en tot bezinking komen, dat de 
ademwortels er (op den duur) onder kunnen verdwijnen. Ook dat heeft 
verstikking tot gevolg. 

 
2. Oorzaak hoge zoutgehalten. 

Behalve door verstikking kunnen parwa-bossen in “laagten” of achter 
drempels afsterven doordat tijdens springvloed vers zout water wordt 
aangevoerd dat bij eb niet meer naar zee kan terugstromen. Door 
verdamping kan het oppervlaktewater en het grondwater, vooral in de droge 
seizoenen, extreem zout worden. Ten slotte ontstaat een verzadigde 
zoutoplossing, die kan uitkristalliseren. Onder dergelijke hypersaline 
omstandigheden sterven de parwa-bomen.  
 

Het ontstaan van parwa-kerkhoven zou mogelijk voorkomen kunnen worden door de 
afwatering te verbeteren, zodra pleksgewijs afname van de vitaliteit van de parwa 
waarneembaar wordt. Er bestaan aanwijzingen dat afname van vitaliteit vroegtijdiger 
dan visueel kan worden waargenomen op infrarode luchtfoto‟s en False Color 
Composites. Onderzoek hiernaar zou gestimuleerd kunnen worden. 
 
De afgestorven parwa-bossen maken plaats voor ondiepe zoutwaterlagunes en 
diepere brakwaterpannen, waarin zich waterplantenvegetaties kunnen ontwikkelen 
van sewar (Ruppia maritima) en pankukuwiwiri (Nymphea ampla). Lagunes gevoed 
door sedimenthoudend springvloedwater raken na opslibbing begroeid met 
zoutplanten- of halofytenvegetaties van achtereenvolgens zeepostelein (Sesuvium 
portulacastrum), krape-wiwiri (Batis maritima) en ten slotte Virginiagras (Sporobolus 
virginicus). Ondieper wordende brakwaterpannen kunnen begroeid raken met 
zouttolerante vegetaties, meestal pleksgewijs gedomineerd door planten als 
tabakatiki-varens (Acrostichum aureum), driekantige bies (Eleocharis mutata), fini-
adru of ronde bies (Cyperus articulatus) of zoutgras (Paspalum vaginatum). 
Indien deze gebieden weer hoog genoeg zijn opgeslibd en parwa-zaden worden 
aangevoerd, kunnen ze opnieuw begroeid raken met parwa-bossen. 
Met uitzondering van de succulente halophytenvegetaties zijn de hierboven 
genoemde grassen, biezen en varenvegetaties brandbaar, met name in de droge 
seizoenen. Door vegetatiebranden kan de spontane vestiging van nieuwe parwa-
bossen achterwege blijven.  
 
De invloed van de mens 
De mens kan haar invloed op directe of indirecte wijze laten gelden. Tot de eerste 
categorie behoren het inpolderen en kappen van parwa-bos voor het ontwikkelen 
van plantages. Indirecte invloed, zoals het naar elders afvoeren van zoet water uit 
het achterland, leidt gewoonlijk tot afname van de vitaliteit van de mangrove, 
waardoor de kustbeschermende functie ervan vermindert. 
 Inpoldering en kap van parwa-bossen hebben in het verleden plaatsgevonden 

langs de kusten van Nickerie (Nieuw Rotterdam of Nickeriepunt, Union, Good 
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Intend, Providence and Gloucester Kweek), Coronie (plantages Waltonhall t/m 
Ingikondre) en Commewijne (noordelijke plantages langs Warapa-kanaal: Ester‟s 
Rust, Alsimo; Matapica-kanaal: Labadie‟s Hoop, Anna Catharina). Meer 
recentelijk zijn langs de kust van Coronie de Totness polder, de St. Jozefpolder 
en de Cocospolder (1959) aangelegd en in Groot Paramaribo de Weg naar Zee 
polder, het Oceaanproject (1980) en het Chiragali-project (1990). In alle gevallen 
worden deze polders door de zee bedreigd of zijn ze reeds (gedeeltelijk) 
weggeslagen. Afwateringskanalen richting zee hebben de afslag van deze 
polders nog aanzienlijk bevorderd. In geval deze plantages verlaten werden 
(Nickerie-kust, Warapa-, Matapica en Motkreekgebied ontstonden 
pannengebieden omdat de bodem na de inpoldering aanzienlijk (tot 60 cm) 
daalde door inklinking (rijping). 

 In de handboeken “Coastal ecosystem management, a technical manual for the 
conservation of coastal zone resources" (Clark, 1983) en “Integrated 
Management for Coastal Zones” (Clark, 1992) presenteert de schrijver algemene 
beheersmaatregelen voor de instandhouding van mangrovebossen, welke 
gebaseerd zijn op  jarenlang onderzoek, ervaringen en elders gemaakte fouten. 
Clark‟s voornaamste conclusies kunnen als volgt worden samengevat:  
1. hoe verder de ontwikkelingen (zoals de aanleg van polders) langs 

mangrovekusten en mangrove-oevers zijn voortgeschreden, des te geringer 
zijn de natuurlijke opbrengsten (zoals kraamkamer-productie) en andere 
voordelen (zoals natuurlijke kust- en oeverbescherming) die deze 
mangrovebossen te bieden hebben. 

2. de vitaliteit van mangrovebossen (en daardoor het vermogen tot natuurlijke 
productie en het vermogen tot kust- en oeverbescherming) worden 
gereduceerd door:  
 elke verandering in de toestroming van oceaanwater (met haar typische 

voedingsstoffen, organische stof en broed van zeevissen en garnalen); 
 elke verandering in de natuurlijke toestroming van zoetwater vanuit het 

achterland (met haar typische voedingsstoffen en organisch materiaal); en 
 lozing van giftige stoffen zoals pesticiden op de mangrovezone. 

Dergelijke activiteiten zijn schadelijk en dienen daarom vermeden te worden. 
  

Deze aanbevelingen van Clark hebben mede model gestaan voor de Integrated 
Coastal Zone Management (ICZM) plannen voor de inmiddels ingestelde 
Bijzondere Beheersgebieden (Multiple Use Management Areas or MUMA‟s): Bigi 
Pan (McCormick, 1990), Noord Coronie, Noord Saramacca en Noord 
Commewijne-Marowijne (Teunissen, 1997, 2000a, 2000b, 2001). 

 
 

4.5 De menselijke invloed in Coronie  

Sedert 1808 zijn in Coronie plantages aangelegd, ten behoeve waarvan grote delen 
van het parwas-bos zijn gekapt. Kort daarop begon de kust af te slaan, en proces 
dat doorging tot de periode rond 1850 (Figuur 8, Figuur 17). De slingerende rits even 
ten noorden van de weg markeert de kustlijn uit die periode. Het verval van de 
plantages tekende zich in die tijd af. Bruining & Voorhoeve (1987) vermelden onder 
het trefwoord Coronie: "Na 1860 ging de katoencultuur snel achteruit en verdween 
ten slotte door verschillende oorzaken, waaronder …………afslag van de kust". 
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Na 1860 is de kust tot circa 1914 overwegend aangegroeid, netto in de orde van 
zo'n 3.5 km. 
Figuur 17 geeft een beeld van de kust van Coronie rond 1914 met daarop 
aangegeven de positie van de monding van het Totness kanaal (het latere 
Zoetwaterkanaal) in verschillende jaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figuur 17. De kust van Coronie 
in 1914. 
Het slingerende ritsje even ten 
noorden van de weg markeert 
de kustlijn uit de periode rond 
1850. (Uit: Wekker, 1984). 

 
 
Na 1914 trad weer een 

periode van (netto) kustafslag op die zich (met onderbrekingen waarin ook 
kortstondige kustaangroei optrad) tot op heden voortzet (zie Figuur 6). De zee kwam 
terug, vernietigde de inmiddels gebouwde dijken en overstroomde het lage 
(ingeklonken) onbegroeide polderland. De Cocospolder, in 1959 aangelegd, werd 
vanwege kustafslag nooit in gebruik genomen en is thans voor het grootste deel 
weer weggespoeld. Haar pompgemaal staat nu in zee (Figuur 18).  
 
Doordat de kustafslag bleef overheersen ging ten noorden van de Oost-West 
Verbinding steeds meer land verloren. Dat betrof zowel cocospolders als rijstvelden. 
Als compensatie voor het verloren land besloot de overheid de plantages naar het 
zuiden toe uit te breiden waar uitgestrekte rijstvelden werden aangelegd langs de 
noordrand van de Coronie-zwamp. Om water te sparen voor een tweede rijstoogst 
werden ten zuiden van de rijstarealen zwampkerende dammen (met waterinlaten) 
geconstrueerd en werden (gebruikmakend van de bestaande plantagekanalen) 12 
grote afvoerkanalen naar zee geconstrueerd die later ter hoogte van de O-W 
verbinding van uitwateringssluizen werden voorzien. 
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Figuur 18:  Het grootse deel van de in 1959 aangelegde Cocospolder is inmiddels in zee 
verdwenen. De foto toont de restanten van het betreffende pompgemaal in april 2004. 

 
De volgende 10 kanalen kunnen, indien regelmatig onderhouden, nog steeds op zee 
lozen: 

 1. Ingikondre 1 kanaal (paal 0) 6. Totness kanaal 

 2. Ingikondre 2 kanaal 7. John kanaal 

 3 Welgelegen kanaal 8. Leasowes kanaal 

 4. Moy-oost kanaal  9. Burnside-oost kanaal 

   (=Comaco kanaal)   10. Burnside-west kanaal 

  5. Moy-west kanaal    (=Hope kanaal) 

 

In paragraaf 3.2 is reeds gesteld dat sloten en kanalen de afvoer van zoet water 
naar zee versnellen, waardoor de opname van voedingsstoffen en de menging met 
zout water sneller en als gevolg minder goed verloopt dan in de periode voor de 
ingebruikname er van. De zoutstress neemt daardoor toe en de productiviteit af 
(Pareyn, 1983). 

Daarnaast kan stagnatie van de waterafvoer ontstaan:  

 doordat de irrigatiekanalen onvoldoende worden onderhouden en begroeid 
raken; en  

 doordat kanalen niet vrijelijk op zee kunnen lozen als gevolg van verstopping 
van hun monding door modder en aangespoeld hout. 

 
Door de aanleg van de uitwateringssluizen ter hoogte van de Oost-West Verbinding 
heeft het getij geen vrij spel meer en slibben de afvoerkanalen zowel boven als 
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beneden de uitwateringssluizen dicht, waardoor nog minder zoet water de zee kan 
bereiken. 
Door de opstuwingen tegen de zwampkerende dam draineert de Coroniezwamp 
mogelijk meer dan voorheen op de Coppename, de Wayombo, de Arawara en de 
Nickerie rivier. Het zoete water, dat nog wel op zee geloosd wordt, bevat naar alle 
waarschijnlijkheid pesticiden die in de rijstbouw ten zuiden van de Oost-West 
Verbinding gebruikt worden. 
Het feit dat tegenwoordig (hoogstwaarschijnlijk) veel minder water, en dan ook nog 
geconcentreerd (in plaats van diffuus), naar zee stroomt dan voorheen, en dat dat 
water bovendien pesticiden bevat (zie Clark's punten 2b en 2c) moet als nadelig 
beschouwd worden voor de vitaliteit van de parwa-bossen. Hun vermogen om bij te 
dragen aan de kustbescherming zal daardoor verminderen. 
  
Na een korte periode van aangroei in de tachtiger jaren, trad lokaal opnieuw sterke 
erosie op (zie Figuur 6). De Slaperdijk aangelegd tussen de plantage Moy en het 
Totness kanaal (=Zoetwaterkanaal) kreeg haar huidige vorm in 1998. Tijdens de 
extreem hoge springvloed van maart 1999 werd deze dijk overspoeld en brak hij op 
enkele plaatsen door met alle gevolgen voor mens en dier in de achterliggende 
polder (Figuur 19).  
 

 
Figuur 19. Doorbraak Slaperdijk tussen Moy en het Totness kanaal in 1999 (De Ware Tijd).  

 
Hierna werd de Slaperdijk weer hersteld. In 2002 werd de Slaperdijk wederom 
overspoeld en werden opnieuw reparaties verricht. Daarna hebben zich (nog) geen 
nieuwe calamiteiten voorgedaan. Het Ministerie van Openbare Werken overweegt 
thans een duurzame zeedijk aan te leggen waarvan het mogelijke tracé onlangs 
werd bepaald (Bijlage 1). 
 
 

4.6 Kustbescherming in Coronie  

Zoals reeds eerder aangegeven (onder andere in paragraaf 4.2) kunnen parwa-
bossen, ook onder optimale omstandigheden, kustafslag niet voorkomen. Wel 
kunnen ze tijdens de passage van een modderbank kustaangroei bevorderen en 
gedurende interbank perioden kusterosie vertragen. Als een (ongeschonden) 
mangrovegordel breed genoeg is zou de erosie zodanig vertraagd kunnen worden 
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dat het landverlies in de erop volgende aangroeifase weer kan worden 
goedgemaakt. In Coronie is de mangrovegordel echter nagenoeg verdwenen. De 
situatie is inmiddels zo bedreigend dat de kust op kunstmatige wijze zal moeten 
worden verdedigd tegen verdere afslag. 
 
Zeedijk Coronie 

Momenteel is vrijwel de gehele kust tussen Ingikondre en Burnside in afslag. In de 
huidige situatie is de zee de bewoning langs de Oost-West Verbinding op sommige 
plaatsen tot een afstand van minder dan 1000 m genaderd. En de snelheid 
waarmee de afslag plaats vindt overschrijdt lokaal de 100 m/jaar. Weliswaar ligt voor 
de kust van Ingikondre tot de noordoostpunt van de St. Jozefpolder een kleine, 
deels met een laagje zand bedekte modderbank. Bij westwaartse verplaatsing van 
die bank kan de kustafslag bij de St. Jozef polder, de Totness polder en verder 
westwaarts enigszins vertraagd en mogelijk zelfs afwend worden. Maar vanwege de 
zandbedekking stagneert op dit moment de westwaartse migratie.  
 
De voor een toekomstige uitbouw van de kust benodigde modder zal moeten komen 
van Saramacca waar in de periode 1948-1992 de kust met 80 km2 nieuw land 
aangroeide, terwijl er in diezelfde periode langs de kust van Coronie bij Coppename-
bank 8 km2 kust aangroeide en verder naar het westen ongeveer 80 km2 land werd 
weggeslagen (NARENA, 1998). Hoewel de cijfers niet geheel overeenstemmen met 
de eigen bevindingen –bijlage 2 geeft voor de aangroei in Saramacca over 
bovengenoemde periode bijvoorbeeld circa 52 km2-  blijkt uit de 
dynamiekdiagrammen voor West en Midden Suriname (Bijlage 3) dat de tendens 
gelijk gericht is. Hoewel de omvangrijke (>50 km lange) modderbank, die thans voor 
de kust van Saramacca ligt en Coppenamepunt vrijwel heeft bereikt, binnen enkele 
jaren de Coppenamemonding zal gaan oversteken naar de kust van Coronie, zal 
het, met een verplaatsingssnelheid van 1.5 km per jaar, nog lange tijd duren voordat 
Coronie weer een kustaangroei van betekenis mee zal maken. Het ziet er dus naar 
uit dat de kust van Coronie nog vele jaren (netto) afslag te wachten staat.     
Wil men de in cultuur gebrachte en bewoonde gebieden (zuidelijke St. Jozefpolder 
en zuidelijke Totness Polder) en de Oost-Westverbinding met aangrenzende 
woonerven tegen de oprukkende zee beschermen, dan dient de aanleg van een 
zeedijk overwogen te worden. Een mogelijk tracé voor een dergelijke dijk is 
recentelijk vastgesteld (Bijlage 1). Bespiegelingen over het economisch en/of 
milieutechnisch verantwoord zijn van een dergelijke ingreep vallen buiten het bestek 
van dit rapport.  
 
Stimulering en aanplant parwa 

Een gezonde parwa-begroeiing is in staat kusterosie af te remmen (Zie o.m. 
paragraaf 4.2). De mate waarin is voor Avicennia germinans niet precies bekend. 
Elke mangrove soort doet dat op eigen wijze en voor parwa is dienaangaande nog 
geen onderzoek gedaan. Maar duidelijk is dat het stimuleren van parwa-bos een 
positieve bijdrage kan leveren aan de kustverdediging van Coronie (o.a Schiereck, 
1992). Daartoe dient de zoet water toevoer naar het kustgebied verbeterd te worden 
(zie o.m. paragraaf 4.4) en zijn beschermende maatregelen nodig om de menselijke 
activiteiten in dat gebied zoveel als mogelijk te beperken (paragraaf 4.2).  
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Naast het stimuleren van mangroven zou ook het aanplanten ervan in de kuststrook 
overwogen kunnen worden. Het aanplanten van parwa om daarmee de 
bescherming van de kust te (helpen) bevorderen is in Suriname nooit toegepast. 
Veldwaarnemingen maken duidelijk dat het niet op voorhand onmogelijk is.    
 
 Parwa kan niet geplant worden in gebieden:  

o beneden het niveau van Gemiddeld Hoogwater (GHW);  
o aan een kust in afslag met een steil talud en onstuimige golven. 

 
 Parwa kan vermoedelijk wel geplant worden: 

o in hoog genoeg opgeslibde gebieden met zachte kleibodems, die moeilijk of 
niet door (drijvende) parwa-zaden bereikt kunnen worden. Voorbeelden van 
dergelijke gebieden zijn landinwaarts gelegen lagunes en brakwaterpannen 
die voldoende hoog zijn opgeslibd voor hervestiging van parwa. Ook 
gebieden met vegetaties van Batis maritima (algemeen ten westen van 
Totness), Sporobolus-gras, Acrostichum-varens, driekantige biezen 
(Eleocharis mutata) en ronde biezen (Cyperus articulatus) worden soms 
moeilijk of niet (meer) door de springvloed bereikt doch als parwa-zaden 
zulke gebieden wel kunnen bereiken blijkt dat ze zich er kunnen vestigen 
(Figuur 20). 

o in bepaalde milieus langs de kust die wel voor parwa-zaden bereikbaar zijn, 
maar waarvan de waterhuishouding niet geschikt is voor de ontkieming van 
zaden (te droog, te nat, periodieke overspoeling). In zulke gevallen kunnen 
uitgegroeide parwa-zaailingen geplant worden die minder strenge eisen 
stellen aan het milieu dan kiemplanten.  

 
Bij een eventuele aanplant moet rekening worden gehouden met het feit dat, met 
name in droge seizoenen, in gras-, biezen- en varenzwampen parwa-kiemplanten 
en -zaailingen verloren kunnen gaan door vegetatiebranden. Het zaaien of planten 
van parwa in risico-poldergebieden wordt afgeraden omdat dergelijke, door 
inklinking lage gebieden bij een  dijkdoorbraak zo diep onder water lopen, dat een 
parwa-aanplant grote kans loopt te verstikken.  
 



Bouw zeedijk Coronie Morfologische aspecten en natuurlijke kustbescherming 

 

 

 

september 2004 SUNECON  
 

 

Pagina 31 

 
 

Figuur 20. Vegetatie van krape-wiwiri (Batis maritima) met opslag van jonge parwa 
(Avicennia germinans) op de plantage Belladrum (afstand Oost-Westverbinding tot 
zee momenteel slechts 500 m).   

 
Ter bevordering van de natuurlijke kustbescherming, die in Suriname vooral bepaald 
wordt door de (aan)groei van parwa-bossen, lijkt het voor de hand te liggen dat 

 de afstroming van zoet water richting zee wordt geoptimaliseerd, teneinde 
een milieu te creëren van optimale groeiomstandigheden voor parwa-bomen; 

 geschikte zones langs de kust ter beschikking worden gesteld voor de aanleg 
van parwa-bossen;  

 menselijk handelen nabij de kust wordt beperkt zo niet volledig gestopt, 
uiteraard met uitzondering van milieuvriendelijk gebruik, bijvoorbeeld voor de 
bijenteelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bouw zeedijk Coronie Morfologische aspecten en natuurlijke kustbescherming 

 

 

 

september 2004 SUNECON  
 

 

Pagina 32 

5. HET DIJKTRACÉ 

Als gevolg van de overheersende erosie in Coronie, is de kustlijn op een aantal 
plaatsen  het bewoonde gebied en de Oost-West Verbinding tot op minder dan 
1000m afstand  genaderd. De snelheid waarmee de kust afslaat varieert, maar is 
lokaal soms zeer hoog en kan dan waarden bereiken van 100 m/jaar en hoger. In 
Figuur 21 is dat zichtbaar gemaakt voor een locatie ter hoogte van Totness over de 
periode 1947-2001. Duidelijk is daarin ook de dominantie van de afslag te zien. 
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Figuur 21. Kustaangroei en kustafslag in meters per jaar voor een locatie direct ten 
oosten van het Zoetwaterkanaal (Totness), tussen 1947 en 2001. 

 

Het overheersende karakter van de afslag in Coronie, de korte afstand tot waar de 
zee het bewoonde gebied is genaderd,  en de snelheid waarmee dat proces 
voortschrijdt, maken een ingrijpen  noodzakelijk. De constructie van een 
zeewerende dijk wordt thans serieus overwogen. Het mogelijke tracé voor een 
dergelijke dijk is inmiddels vastgesteld (Bijlage 1). 
Bij de keuze van het dijktracé zijn een aantal van de in dit rapport besproken 
geomorfologische en met de natuurlijke vegetatie samenhangende aspecten kort 
aan de orde gesteld. Er is gewezen op de geringere omvang van de modderbanken 
voor de kust van Coronie, en de gevolgen die dat heeft voor het kustgedrag: minder 
vloeibare modder en als gevolg minder uitdemping van golven, minder continue 
migratie als gevolg van het concentreren van zand op het oppervlak, minder snelle 
uitbreiding van mangrove, waardoor de kustbeschermende functie daarvan niet 
goed tot zijn recht komt. De veerkracht van de kust is behandeld, en ook het 
afwijkende kustgedrag op plaatsen waar de mangrovevegetatie in het verleden is 
verstoord voor het aanleggen van plantages. Er is rekening gehouden met de positie 
van de uit het oosten naderende modderbank, en de snelheid waarmee die 
westwaarts migreert. Dat alles heeft een tracé opgeleverd als afgebeeld in Figuur 
22. 
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  22a: nieuw dijktracé binnen oostelijk subtraject (Moy-west t/m Totness polder) 

 
  22b: nieuw dijktracébinnen het westelijk subtraject (Friendship t/m Leasowes) 
 

Fig. 22. Schematische voorstelling geprojecteerde nieuwe dijktracé. Uit de Notitie 

Tracébepaling van 12 mei 2004. 
 
Om de positie van dit tracé binnen de context van de kustdynamiek te beoordelen 
wordt verwezen naar Figuur 7. Daarin is te zien dat het gekozen tracé het gebied 
met de meest overheersende afslag volledig afdekt. De oost- en de westgrens van 
het tracé zijn verankerd in gebieden waar kustafslag en kustaangroei elkaar, in de 
tijd gezien, min of meer in evenwicht hebben gehouden.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

In dit rapport zijn de geomorfologische en de met de mangrovebegroeiing 
samenhangende aspecten behandeld, die betrekking hebben op het gedrag van de 
kust in Coronie. De uitkomsten geven aanleiding tot een aantal conclusies en 
aanbevelingen. In het licht van de voorgenomen kustbescherming zijn de volgende 
daarvan relevant. 
 
Conclusies 
 Het kustgedrag in Coronie wordt in belangrijke mate bepaald door natuurlijke 

geomorfologische processen en factoren. Het kustgedrag past in de 
ontwikkelingen binnen het systeem van de 30 jarige cyclus, maar wijkt af omdat 
erosieve ontwikkelingen overheersen. 

 De overheersende erosie in Coronie ligt grotendeels verankerd in een aantal 
grootschalige geomorfologische ontwikkelingen, die bij de huidige stand van 
kennis niet te beïnvloeden zijn. De omvangrijke en snelle uitbouw van 
Coppenamepunt, en de richting van de kust, in combinatie met het gedrag van 
de, momenteel wat frequenter uit het oost-noordoosten waaiende Noordoost 
Passaat, zijn daarvan voorbeelden. Onderzoek van deze grootschalige 
geomorfologische processen is nodig om de ontwikkeling van de kust van 
Coronie op langere termijn goed te kunnen inschatten.  

 De kusterosie in Coronie is sterk toegenomen omdat in het verleden plantages 
(te) dicht bij zee zijn aangelegd en ook door recentere aanleg van polders langs 
de kust. Dit heeft geleid tot verstoring van de natuurlijke kustvegetatie (met 
name de parwa-bossen), maar ook is door het agrarisch gebruik (bijvoorbeeld 
de ontwatering) de bodem ingeklonken en gerijpt, waardoor die bij 
overstroming gevoeliger is voor erosie. 

 Parwa-bossen worden, vanwege het dichte netwerk van bovengrondse wortels, 
takken en stammen, in hydraulische termen beschouwd als een verhoogde 
bodemruwheid. Als gevolg daarvan worden binnenlopende golven (uit)gedempt 
en stroming afgeremd. De parwa-zone vormt aldus een natuurlijke 
kustbescherming. In Coronie is de parwa-zone nog slechts fragmentarisch 
aanwezig. De natuurlijke bescherming is daardoor zeer gering. 

 Parwa-bomen kunnen de gevolgen van langdurige erosie niet tegenhouden, 
maar wel belangrijk vertragen. Als de parwa-zone breed genoeg is zou de 
interbank-periode van de 30 jarige cyclus overbrugd kunnen worden. De 
precieze breedte zal door onderzoek moeten worden vastgesteld, maar 
vooralsnog is praktisch een zone van 300 m vastgesteld als te zijn voldoende 
breed, een en ander zoals ook opgenomen in de Notitie "Tracébepaling" van 12 
mei 2004 (p. 17). 

 De kustbeschermende functie van parwa-bossen komt enkel tot zijn recht als 
ze vitaal zijn. Om de vitaliteit van de parwa-bomen langs de kust van Coronie te 
bevorderen zal de zoetwatertoevoer vanuit de achterliggende zwampen 
moeten worden hersteld. Hiertoe dienen derhalve alle noodzakelijke technische 
(spuikanalen en sluizen) en organisatorische (beheer) voorzieningen te worden 
getroffen. 

 Langdurige inundatie en verzilting van grond- en oppervlaktewater, als gevolg 
van een door natuurlijke oorzaken (tijdelijk) verstoorde afwatering, kunnen 
leiden tot afnemende vitaliteit en uiteindelijk tot het afsterven van parwa-
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bossen. Onderzoek naar het vroegtijdig herkennen van afnemende vitaliteit is 
gewenst omdat door snel en adequaat ingrijpen in de afwatering het verdwijnen 
van de parwa-bossen mogelijk voorkomen kan worden. 

 De korte afstand tot waar de zee de bewoning in Coronie is genaderd, de 
snelheid waarmee de afslag op een aantal plaatsen voortschrijdt en het 
ontbreken van een gezonde parwa-gordel, noodzaken tot een structurele 
ingreep ten behoeve van de veiligheid van mens en dier en het behoud van 
economisch belangrijke zaken, met inbegrip van de Oost-West Verbinding. De 
constructie van een zeewerende dijk wordt thans serieus overwogen. Het 
mogelijke tracé hiervoor is inmiddels vastgesteld en verloopt van Moy-West tot 
en met Leasowes (Bijlage 1). 

 Het aanplanten van parwa-bomen in daarvoor geschikte situaties kan een 
bijdrage leveren aan de inbedding van de geplande constructie in het 
kustmilieu. Met name op de overgangen naar de gebieden die buiten het 
vastgestelde tracé vallen, maar in voorkomende gevallen ook zeewaarts 
daarvan, kunnen aangeplante parwa‟s een bijdrage leveren aan de 
kustbescherming. Dat geldt overigens ook voor het hele bedreigde kustgebied 
zolang de voorgenomen maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. 

 Om te voorkomen dat de natuurlijke kustbescherming in Suriname door 
menselijk handelen wordt teniet gedaan, zoals in het verleden is gebeurd, is 
een wetgeving noodzakelijk, die voorkomt dat cultuurgebieden op onveilige 
afstand van de kust worden aangelegd, of dat anderszins door de mens schade 
aan het mangrovebos wordt toegebracht. Te denken valt aan de status van 
“schermbos” of “speciaal beschermd bos", zoals omschreven in en mogelijk 
gemaakt door de Wet Bosbeheer (Staatsbesluit 1992, No 80). 
In afwachting van bedoelde (nieuwe) wetgeving kan de overheid reeds nu het 
menselijk handelen in de kustnabije zone "vergunningsplichtig" maken, 
teneinde meer controle te krijgen over de activiteiten in deze gevoelige strook 
land. 

 Om de bewoners van Suriname te overtuigen van de belangrijke functies van 
het mangrovebos is voorlichting noodzakelijk. Deze zou zich in eerste instantie 
moeten richten op volwassenen, maar tegelijkertijd verankerd moeten worden 
in het basis onderwijs en vervolgens op verschillende hogere onderwijsniveau‟s 
moeten terugkeren.  

 
Aanbevelingen  

1. Vanuit geomorfologische oogpunt is de aanleg van een zeewering ten zeerste 
aan te bevelen en met name voor het traject Moy-West t/m Leasowes, een en 
ander overeenkomstig de aanbevelingen zoals opgenomen in de notitie 
"tracébepaling" van 12 mei 2004. 

2. Met het oog op de optimalisatie van de natuurlijke kustbescherming langs het 
traject Moy-West tot en met Leasowes en de naar het oosten en westen daarop 
aansluitende (oude) plantagegebieden, wordt sterk aanbevolen om de vrije 
aanvoer van zoet water vanuit de Coroniezwamp naar zee mogelijk te maken. 

3. Ten behoeve van een goede inschatting van het kustgedrag in Coronie op 
langere termijn, en ter bevordering van de kust beschermingsfunctie van 
Parwa-bos, wordt aanbevolen onderzoek te (laten) doen naar: 
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 de relatie tussen het steeds verder westwaarts uitbouwen van 
Coppenamepunt (met inbegrip van de oorzaken daarvan) en het kustgedrag 
in Coronie; 

 de mate van golfdemping in parwa-bos, ten einde de breedte van de parwa-
zone, die nodig is voor bescherming van de kust, nauwkeurig te kunnen 
bepalen; 

 mogelijkheden voor het vroegtijdiger dan visueel kunnen herkennen van 
afnemende vitaliteit van parwa-bossen.  

Daarnaast is het aan te bevelen experimenten te (laten) doen met het 
aanplanten van uitgegroeide parwa-zaailingen (Avicennia germinans) in 
daarvoor geschikte kustmilieus. 

4. Ten einde menselijke activiteiten in de gevoelige kuststrook te kunnen 
beperken dan wel verbieden, wordt aanbevolen daartoe strekkende wetgeving 
te vervaardigen of de bestaande wetgeving aan te passen. In afwachting 
hiervan zouden alle activiteiten in dit kwetsbare gebied 'vergunningsplichtig' 
kunnen worden gemaakt.  

5. Voorlichting aan mensen, die in het kustgebied wonen of daar belangen 
hebben, is ten zeerste aan te bevelen. Het kweekt meer begrip voor de 
kwetsbaarheid van het kustmilieu als woongebied en vormt, mede daardoor, 
een belangrijk wapen tegen schadelijke menselijke activiteiten aan de kust. 

6. Hoewel geen onderdeel van deze studie wordt alsnog aanbevolen een 
haalbaarheidsonderzoek te doen van de aankomende zeewering met 
inachtneming van economische en milieutechnische aspecten. 
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