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De noordkust van Java wordt in toenemende mate geteisterd door kusterosie en
overstromingen. Zo wordt ook het Indonesische district Demak getroffen door dit
probleem. Een van de belangrijkste oorzaken, naast rivierkanalisatie, landdaling en
zeespiegelstijging, is het verdwijnen van de mangrovebossen. Pogingen van zowel de
lokale gemeenschappen als de Indonesische overheid om de kusterosie tegen te gaan
boden geen duurzame aanpak tegen de problematiek. Daarom besloot een IndonesischNederlands consortium een Building with Nature project te starten in dit district. De sociale
inclusiviteit aspecten zijn een belangrijke voorwaarde voor het succes van dit project.
Hierdoor worden de oorzaken van kusterosie op een duurzame manier aangepakt.

Kappen van mangrovebossen
Mangrovebossen bieden een natuurlijke structuur
om kustbescherming te versterken. De wortels
van de bomen groeien in het water en reduceren
hoge golven. Ook de bomen zelf fungeren als
een stormkering en zorgen voor de afzetting
van sediment. Echter, in de ogen van de lokale
bevolking van Demak namen de mangroven
meestal alleen maar ruimte in beslag. Vanaf circa
1850 werden veel bomen dan ook omgehakt om
plaats te maken voor rijstvelden. Toen in de jaren
’80 de rijstindustrie in elkaar stortte, stapten de
boeren over op de vis- en garnalenteelt en werden
vijvers gegraven in het voormalige mangrovebos.
Het verwijderen van de mangroven heeft een proces
van kusterosie in gang gezet dat zichzelf versnelt.
Dit proces wordt versneld door de landdaling als
gevolg van grondwateronttrekking in de urbane- en
industriegebieden van Semarang. Het is een van
de redenen waarom aquacultuur de lokale boeren
vandaag de dag nauwelijks iets oplevert. Bovendien
zorgt het verlies van land ervoor dat de waterveiligheid
van de kustbevolking in gevaar komt.

Maatregelen van lokale bevolking
en overheid
De kwetsbare, maar veerkrachtige lokale bevolking
trof diverse maatregelen om de overstromingen en
gevolgen daarvan een halt toe te roepen. Vijvers werden
uitgebaggerd en het sediment werd gebruikt voor het
aanleggen van dijkjes en het ophogen van huizen en
wegen. Dit hielp echter onvoldoende op de lange termijn.
Ook de Indonesische regering probeerde met
conventionele oplossingen het tij te keren. Helaas zonder
resultaat: de betonnen zeemuren die zij bouwde, bleken
de sedimentaanvoer vanuit de rivieren en langs de kust
te blokkeren, en waren niet geschikt voor de zachte
ondergrond waarop zij waren gebouwd, waardoor de
muren uiteindelijk in elkaar stortten. Ook pogingen om
nieuwe mangrovebomen aan te planten mislukten, doordat
het oppervlaktewater daarvoor al te diep was geworden.

Het ontstaan van de samenwerking
Een andere innovatieve oplossing was nodig om de
waterveiligheid te kunnen waarborgen en om de lokale
economie nieuw leven in te blazen. De Indonesische
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De lokale bevolking is nauw betrokken bij de implementatie en controle van de Building with Nature initiatieven.
overheid maakte in 2012 kennis met het project
‘Mangrove Capital’ van Wetlands International. Deze
non-profit organisatie met hoofdkantoor in Nederland
deed onderzoek in West Java naar het terugbrengen
van mangrovebossen en wat voor effect dit heeft op
onder andere het bestrijden van kusterosie en de lokale
economie. Al snel volgden er gesprekken tussen Wetlands
International en de Indonesische ministeries van Maritieme
Zaken en Visserij (MMAF) en Openbare Werken en
Huisvesting (Pu-PR). De ministeries raakten enthousiast
over de gebruikte methode en zo ontstonden de contouren
voor een projectplan voor Demak.
Naast de landelijke overheid werden ook het district
Demak, de provincie van Centraal Java en een tiental lokale
gemeenschappen direct betrokken bij de totstandkoming
van het projectplan. De lokale gemeenschappen bezitten
immers kennis die belangrijk is voor een goed begrip van
de lokale context; de basis van het projectplan. Zo wisten
zij – door de maatregelen die zijzelf al hadden genomen om
overstromingen tegen te gaan – welke gebieden het meest
kwetsbaar waren voor kusterosie.
Naarmate de tijd vorderde werd de Stichting EcoShape
betrokken bij het project. EcoShape, verantwoordelijk
voor het uitvoeren van het kennis- en innovatieprogramma
Building with Nature in Nederland, verbindt verschillende
sectoren, zoals aannemers, NGO’s, kennisinstellingen en

ingenieursbureaus, om Building with Nature oplossingen
in pilots te testen. In 2014 werd het consortium
contractueel vastgelegd en stelde de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een
subsidie beschikbaar vanuit het Fonds Duurzaam Water
(FDW) programma.

Semi-doorlaatbare dammen
Het project in Demak bestaat uit een combinatie van
hybride, technische oplossingen, herstel van land en
duurzaam landgebruik. Zo hebben aannemers in
samenwerking met dorpelingen semi-doorlaatbare
dammen gebouwd, welke de golven reduceren en
sediment vasthouden. Hierdoor ontstaan de juiste om
standigheden voor het natuurlijke herstel van de mangrovebossen. Op andere plaatsen langs de kust worden
gedegradeerde aquacultuurvijvers (deels) teruggegeven
aan de natuur door mangroven te herintroduceren.
De Indonesische ministeries hebben zelf ook een aantal
dammen gebouwd in het gebied in nauwe samenwerking
met het team. Dit stelt hen in staat om het werk zelfstandig
te continueren als het project is afgelopen en bevordert
daarmee de duurzaamheid van de interventies. Gedurende
het project zijn de verantwoordelijkheden voor onderhoud
overgedragen aan de lokale gemeenschappen. Voor de
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dorpelingen geldt dat ze profiteren van werkgelegenheid
voor het onderhoud en eigenaarschap hebben over
de oplossing. De lokale gemeenten stellen hiervoor
fondsen beschikbaar.

Coastal Field Schools en Bio-rights
Om de lokale bevolking kennis te laten maken met het
nieuwe systeem van kustverdediging, heeft de Indonesische
NGO partner Blue Forests Foundation Coastal Field Schools
opgericht. Een vorm van praktijkgericht onderwijs gericht
op het opleiden van zogenoemde community leaders die de
opgedane kennis weer delen met hun achterban. Daarnaast
zijn de praktische trainingsprogramma’s erop gericht
om viskwekers duurzamere methoden van aquacultuur
aan te leren die tevens de opbrengst verhogen. Op deze
manier probeert de lokale bevolking het kappen van
mangrovebossen terug te brengen.
Hebben de community leaders eenmaal de kennis in huis,
dan kunnen ze meedoen aan het mechanisme van Biorights. Een idee afkomstig van Wetlands International,
oorspronkelijk gericht op het creëren van een financieel
mechanisme om de lokale bevolking toegang te
geven tot ecosysteem diensten en zo te betrekken bij
natuurbescherming en -ontwikkeling. In dit project is het
idee verder ontwikkeld door de koppeling met kustveiligheid
te maken. Dit systeem houdt in dat er microkredieten
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worden verstrekt aan de lokale gemeenschappen voor
investeringen in duurzame aquacultuur en visserij in ruil
voor het beschermen en herstel van mangrovegebieden.
Dit gebeurt op basis van een contractuele overeenkomst.
Bij beëindiging van een contractperiode en tegen actieve
inzet kunnen de microkredieten worden omgezet in
definitieve betalingen, mits de conserveringsactiviteiten
succesvol blijken te zijn. In het geval van Demak
vertaalt dit zich in kustveiligheidsmaatregelen en
duurzame aquacultuur praktijken. Het project en de
gemeenschapsgroepen controleren de implementatie
van de initiatieven, waarbij de gemeenschapsgroepen
verantwoordelijk zijn voor toezicht en het vastleggen
van de voortgang van de contractuele activiteiten rond
mangrove behoud en levensonderhoud.

Overeenkomsten
De Bio-rights aanpak dekt de kosten voor
gemeenschappen om de huidige niet-duurzame praktijk te
veranderen in strategieën voor duurzaam levensonderhoud
op de lange termijn. Bovendien motiveert deze aanpak om
ook op lange termijn natuurbehoud te garanderen.
De contractuele overeenkomsten worden opgesteld
met gemeenschapsgroepen en gemeentelijke
vertegenwoordigingen met betrokkenheid van de regionale
afvaardigingen van de Indonesische ministeries en het
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Visualisatie van de optimalisatie (De Koning, 2021). Hierin
wordt de afweging gemaakt tussen 1) niets doen, 2) een dijk
bouwen, of 3) keuze voor een lagere dijk met mangroves.
Uiteindelijk gaat het om het realiseren van de economisch
optimale oplossing, waarbij de ecologische waarde van
mangroves mee worden genomen.

Visualisatie van de werking van mangroves (De Koning,
2021). In de situatie zonder mangroves slaan de nietgereduceerde golven tegen de dijk. In de situatie met
mangroves worden de golven gereduceerd, waardoor
met een lagere dijk hetzelfde veiligheidsniveau kan
worden bereikt.


ECONOMISCH EFFICIËNTE OPLOSSING



Als kusterosie optreedt door het verdwijnen van mangroves,
zoals in Demak, is het duidelijk dat mangroveherstel een zinvolle
operatie is. Echter, ook bij een stabiele kust kan mangroveherstel
een economisch aantrekkelijke oplossing zijn voor het verlagen van
overstromingsrisico’s. Mangroves zijn in staat golven te reduceren waardoor een dijklichaam achter de mangroves beperkt kan
worden in hoogte en daarmee in volume. Essentieel is om de dijk
zo te positioneren dat er voldoende sedimentaanvoer is naar de
mangroves. Anders zullen de mangroves de landdaling niet kunnen
bijbenen. Voor de economische optimalisatie gaat het om de afweging tussen verlaagde dijkkosten, de kosten van mangroveherstel
en de intrinsieke economische waarde van mangroves (zie visualisatie). Denk bij dat laatste onder andere aan het verbeteren van
de waterkwaliteit, ecotoerisme, CO2-opslag en houtproductie. De
Koning (2021) heeft in zijn onderzoek aan de TU Delft (uitgevoerd
bij HKV) een model ontwikkeld om deze afweging te kunnen maken
en een onderbouwde keuze te maken of en hoeveel mangrovebos
hersteld zou moeten worden vanuit een economisch oogpunt.
Het probabilistisch doorrekenen van het falen van een dijk is een
gangbare exercitie. In dit onderzoek zijn echter voor het eerst
mangroves aan een dergelijke probabilistische berekening toegevoegd. Het in een vroeg stadium meenemen van mangroves in het
ontwerp van een waterkering kan ervoor zorgen dat mangroves
een volwaardig onderdeel worden van de bescherming tegen overstromingen. Uiteindelijk betreft het een economische optimalisatie



consortium van partijen. Op deze wijze werd ook in 2018
het eigendom van de dammen overgedragen aan de lokale
gemeenschappen, waardoor deze nu zelf verantwoordelijk
zijn voor het beheer en onderhoud van deze structuren.
Uit de praktijk blijkt dat de betrokkenheid van de diverse
partijen bij het opstellen van de contracten resulteert in
een grotere groepscohesie en verantwoordelijkheid bij de
uitvoering van de overeenkomsten.

van het reduceren van overstromingsgevaar, maar mag de ecologische waarde alsmede de sociale inpassing van een mangrove-dijk-combinatie niet vergeten worden, bijvoorbeeld door het
uitdrukken van deze waardes in financiële termen. Het hebben
of creëren van ecologisch gunstige omstandigheden is daarbij
cruciaal, en zal een eerste stap zijn in het mangroveherstel.
In elk land zullen het op te lossen probleem en de omstandigheden verschillend zijn. Waar in Demak (Indonesië) mangroves
cruciaal zijn om kusterosie tegen te gaan, zal het in andere
landen gaan om het verlagen van de kans op overstromingen.
Bijvoorbeeld in Kaback (Guinea, West-Afrika) komen mangroves op een natuurlijke wijze terug, na het doorbreken van een
dijk die eerder de sedimentaanvoer blokkeerde, waardoor de
mangroves waren verdwenen. Het terugkeren van mangroves in
combinatie met een overstromingsprobleem biedt de mogelijkheid om mangroves in een vroeg stadium te implementeren
in het ontwerp van de kustverdediging. Hierbij dient de factor
tijd te worden meegenomen: zeespiegelstijging, onderhoud van
de dijk en mangroves, en (on)natuurlijke bedreigingen voor het
mangrovebos brengen onzekerheden met zich mee die moeten
worden meegenomen bij het inschatten van de faalkans van de
kustverdediging. De eerste beoordeling van de mogelijkheden
en kosten uit De Koning (2021) geeft aan dat mangroves een
economisch efficiënte bijdrage kunnen leveren aan de waterveiligheid in Kaback.

Positieve resultaten
Het project heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen,
ondanks de blijvende negatieve gevolgen van landdaling:
het verlies aan land is een halt toegeroepen en delen
van de mangrovebossen zijn hersteld. Die zorgen op
hun beurt weer voor broedplaatsen voor vissen en
schelpdieren; toekomstige gunstige omstandigheden
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voor meer biodiversiteit, het vastleggen van CO2 en
recreatiemogelijkheden voor toeristen en inwoners uit
nabijgelegen steden.
Daarnaast hebben sociaaleconomische maatregelen
als het invoeren van de Bio-rights en het trainen
van de vissers en dorpsbewoners ertoe geleid dat
inkomens van huishoudens zijn verdrievoudigd en dat
gemeenschappen nu actief zelf maatregelen nemen
om kusterosie aan te pakken.
Inmiddels is in 5 jaar tijd het project uitgevoerd langs
zo’n 20 kilometer Indonesische kustlijn waar sprake
is van kusterosie. Met behulp van de Indonesische
ministeries MMAF en Pu-PR wordt het bouwen van
dammen ook uitgevoerd in 13 andere districten.
Dankzij deze betrokkenheid kunnen de maatregelen
afgestemd worden met de regionale en lokale
programma’s van beide ministeries en wordt er een
gunstige beleidsomgeving gecreëerd om Building
with Nature projecten op regionaal en nationaal
niveau uit te rollen.

Impact van sociale inclusiviteit
Het Building with Nature project in Demak laat zien
dat het tijdig betrekken van alle lokale stakeholders in
zowel de ontwikkeling als uitvoering van het project
loont. Door gebruik te maken van mechanismen
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als Coastal Field Schools en Bio-rights wordt de
lokale bevolking in het geval van Demak in staat
gesteld om zelf effectieve maatregelen te treffen om
kusterosie tegen te gaan en om duurzame aquacultuur
te bedrijven, waarmee habitatvernietiging wordt
tegengegaan en het levensonderhoud van viskwekers
wordt hersteld.


SUMMARY


Different problems have been affecting Demak, a district
in Java, Indonesia, including demographic and economic
developments, land subsidence and the effects of climate
change, resulting in coastal vulnerability and erosion risk. To
ensure a safe and adaptive coastline, whilst also ensuring
sustainable livelihood opportunities for local communities, a
Building with Nature project focused on mangrove restoration
has been implemented by a consortium of public and private
partners from the Netherlands and Indonesia since 2014 in
close collaboration with the local inhabitants of the region. As
the project is strongly focused on enhancing the inhabitants’
resilience in a sustainable manner, the use of the ‘Bio-rights’
financing mechanism and ‘Coastal Field Schools’ have been an
invaluable part of the project. The active role of communities in
the recovery, preservation and maintenance of the mangroves
allows for an integral and socially inclusive coastal zone
management approach, oriented on vertical scaling.
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Semi-doorlaatbare dammen creëren de juiste omstandigheden
voor mangrovebossen om op natuurlijke wijze te herstellen.


FONDS DUURZAAM WATER



Met Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Projecten vanuit FDW moeten op langere
termijn bijdragen aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding. Ondernemers, overheden en kennisin-



stellingen kunnen gebruikmaken van de subsidie- en financieringsregelingen van RVO om hun doelen in landen in ontwikkeling te
realiseren. De subsidieregeling voor FDW is gesloten, echter wordt
de kennis en ervaring van het programma de komende jaren actief
ontsloten. RVO voert met het FDW 42 projecten uit in 24 landen.
Meer weten over dit project? Zie hier de projectvideo. Meer weten
over FDW? Meer informatie: www.rvo.nl/fdw.
M
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