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INLEIDNG
De samensteller van deze informatie-map heeft aan de Universiteit van
Amsterdam Fysische Geografie gestudeerd met o.a. als bijvakken kwartairgeologie en sedimentologie.
Als zodanig heeft hij in 1989 gepartici:i:;:eerdin de ad-hoc werkgroep
"Schelp-en zand afgravingen kustgebied" o.l.v. Drs. K. Lo A Njoe.
Verder is er in 1989 een 10-daags bezoek gebracht aan het ORSTOM te
Cayenne, Frans Guyana, alwaar Dr.M.T. Prost zich al enkele jaren fulltime bezig houdt met het kustonderzoek. Hierbij worden m.b.v. een computer
sateliet opnamen

v~rwerkt. Tenslotte zijn er in de afgelopen 7 jaar vele

veldbezoeken gebracht aan de stranden van Matapica en Braamspunt.
Het leek daarom nuttig in de afgelopen jaren verzamelde literatuur- en
andere gegevens samen te bundelen in deze informatie-map. Uiteraard is
deze map verre van compleet.
Het ligt in de bedoeling om in de komende tijd een samenvatting te schrijven van waarnemingen gedaan op het strand van Matapica e.o.

2.L

Bespreking huidige kustprocessen:
De Jonge kustvlakte van Surina~e is in de afgelopen l0.000
jaar onstaan door sedimentatie (= afzetting) van klei en zand
langs de kust van Suriname. Om tot een goed begrip te komen van
de geologische en landschappelijke opbouw, en daarmee van de
bodemgesteldheid van de Jonge Kustvli. _kte, is het belangrijk de
huidige kustprocessen te bestuderen. Deze verschaffen immers
inzicht in de processen zoals die in het verleden in de Jonge
Kustvlakte hebben gespeeld.
De onderstaande tekst is een samenvatting van het proefschrift
van Augustinus (1978).
Het· langs de Surinaamse kust gesedimenteerde materiaal wordt
getransporteerd door:
1. De Guyanastroming:
deze oost-west gerichte zeestroming, die
tot 250 km voor de Surinaamse kust zijn invloed doet gelden,
ontstaat onder invloed van de overwegend (noord) oostelijke
winden in dit deel van de wereld. De strcom snelheid bedraagt
1,8 tot 3~3 km/uur.
Geti.îdes.tromingen: Het getijdeverschil langs de Surinaa.rn.se
kust varieert van 1,0 m (doodtij, tijdens halve maan \J -c,' o-c'
2,8 m (springtij, tijdens nieuwe en volle maan).
De getijdegolf komt in dit deel van de Atlantische Oceaan
loodrecht op de kust aan;de hierdoor veroorzaakte getijde2tromiLgen zijn alleen van belang in de riviermondingen en het
door de getijden beinvloede gedeelte van de rivieren;
daarbuiten zijn ze slechts zwak.
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3. De golfwerking
Onder invloed van de overwegend (noord)
oosteli.jk winden ontstaan in dit deel van de Atlantische
Oceaan, 1,5 tot 2,5 m hoge golven die min of meer loodrecht
op de kust staan. Wanneer deze golven dichter bij de kust
komen, zullen ze ten gevolge van de geringere waterdiepte
omgebogen worden (refraktie) waardoor ze scheef op de kust
invallen. Wanneer deze golven niet te hoog zijn, transporteren
ze van de zeebodem afkomstig materiaal naar de kust toe.
Ten gevolge
van de ombuiging van de golfrichting ontstaat er
1
op plaatsen waar stranden aanwezig zijn in de brandingszone
een sterke oost-west gerichte stroming (long-shore current)
die zand en schelpen kan transporteren. Tenslotte kan door
de scheef invallende golven een zig-zag patroon van oplopend
( swa.sh ) en terugga.and
( backwash ) water ontstaan
waardoor, er eveneens een netto sedimenttransport van oost
naar west langs de kust k~n plaatsvinden.
Eigenschappen en herkomst van het langs de Surinaamse kust
gesedimenteerde materiaal:
'
1. Het door de Guyanastroming aangevoerde kleirijke sediment
van de Amazone rivier dat voornamelijk in een 20 tot 40 km
brede zone langs de kust wordt getransporteerd, waarbij er
sedimentatie plaatsvindt in de vorm van modderbanken.
De belangrijkste kenmerken van het op onbegroeide modderbanken gesedimenteerde materiaal zijnt

(lf
/?
Zand
0,3
2,5% (gem. 1%)
Stof
30
%
50 17//0 (gem. 40%)
klei
%
50
70 17//o ; De mineralogische samenstelling van de
klei fractie is als volgt:
kaoliniet, illiet
muscoviet en kwarts; 5% tot meer dan 20%
smectiet (o.a. montmorilloniet)
interstratified minerals:

1 - 20%
haylosiet, chloriet, veldspaat, chanosiet en glauconiet:
0

-

5%

gibbsiet en hematiet :vrijwel afwezig.
Kalkgehalte
± 0,4%. Ten gevolge van de geringe golfhoogten nabij
de modderbanken wordt er overwegend zeer fijn schelpgruis
gesedimenteerd, de grovere schelpfragmenten sedimenteren buiten
de modderbanken. Ten gevolge van de aanvoer van zuur rivierwater
lost het fijne schelp
s bijna volledig op in de
ele km's
brede zone langs de kust, waardoor het lage kalkgehalte
verklaard kan
orden.
in dieper water)
Organisch stof : varieerend van±
tot 2 - 4% dichter bij de kust.
3 gew.
Fe S2
Primair
riet - % overwegend 0.1 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primair
iet dat in
het aangevoerde sediment aanwezig is en secundair pyriet aaG
in het met mangrove begroeide afzettingsmilieu ontstaat.
Zie verder het artikel van Pons (1966
i lage 3).
2.

Midgrof zand
it zand wordt overwege d in Oost-Suriname
aangetroffen. Zware mineralen onderzoek heeft aangetoond dat
het afkomstig is van de Marowijne rivier en tle kust van
Frans

ana

(ylaa0sen waar erosie van oudere ritsafzettingen

plaatsvindt). Vanaf de Marowijne rivier, neemt in westwaartse
richting de hoeveelheid en de korrelgrootte van het midgrove
zand af.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de kleinere
1,
e korrels makkelijker en dus verder westwaarts worden
ge
porteerd dan de grotere, zwaarde e korrels. Verder worden
ritsen bestaande uit midgrof zand veelal ingehaald door zich
westwaarts verplaatsende modderbanken.
3-

Fijn zand
: Dit zand wordt in Oost-Suriname overwegend fijn
verdeeld of geconcentreerd in zeer dunne laagjes in de klei
aangetroffen. In West-Suriname komt het voor als dunne ritsafzettingen. Zware mineralenonderzoek heeft aangetoond dat dit
zand ;van de Amazone rivier afkomstig is en tegelijkertijd met
1
de kl ei wordt gesedimenteerd. Door latere erosie en uitwassing
van de kleiafzettingen kan bet zand door de golfwerking
accumuleren tot fijnzandige ritsen. Dit vindt voornamelijk in
West-Suriname plaats, in Oost-Surinaroe overheerst de aanvoer
van midgrof zand zodanig dat hier het fijne zand slechts een
klein deel van de zandfractie uitmaakt.

4.

Schelpen
: Ondanks de veel grotere afmetingen gedragen
schelpen ten gevolge van het lagere soortelijke gewicht en
de afwijkende vorm zich in het kustmilieu als zand.
De schelpen zijn afkomstig van de zeebodem v66r de Surinaamse
kust en worden door de golfverking naar de kust getransporteerd
alwaar ze tezamen met het zand worden a
zet.

z.' 1.

De hoeveelh~id sch~lpen die langs de kust wordt afgezet is
overal ongeveer gelijk, alleen neemt de hoeveelheid midgrof
zand in westelijk richting af, waardoor de schelpen ( en ook het
schelpgruis ) in f!idden en West-Suriname een belangrijke rol
spelen. In figuur 1 wordt de verdeling van hoeveelheden schelpen,
midgrof en fijn zand langs de Surinaamse kust weergegeven.
Langs de Surinaamse kust worden de volgende kusttypen onderscheiden:
1.
Aangroeikusten.
l.a.Modderaangroei-kust
Als gevolg van de Guyanastroming en de golfwerking vindt er langs
de Surinaamse kust voortdurend transport van materiaal van
oost naar west plaats. Voor de Surinaamse kust zijn een a~ntàl
modderbanken aanwezig. Deze modderbanken reiken tot 20 à 40 km van
de kust overeenkomend met de 20m dieptelijn, zijn 20 - 50 km lang,
en worden afgewisseld door enkele tientallen km's brede troggen
die gekenmerkt worden door grotere waterdiepten en golfhoogten.
Op de modderbanken zelf neemt de golfhoogte in westelijke richting
af; aan de westzijde van de modderbank is de golfhoogte zeer gering.
Hier vindt overwegend sedimentatie plaats. Aan de oostzijde van de
modderbank komen relatief hoge golYen voor en vindt overwegend
erosie plaats. Op deze wijze verplaatsen de modderbanken zich met een
snelheid van 1 - 2 km per jaar in westelijke richting.
De westzijde van de modderbanken is relatief steil ( gradient
1 :500 ) de oostzijde relatief flauw ( gradient 1 :3000).
De modderbanken worden naar het zuiden ( kust ) toe geleidelijk
hoger. Figuur 2 geeft een beeld van de afwisseling van modderbanken en troggen voor de Surinaamse kust. Op de hoogste delen
van de modderbanken, komt vanaf gemiddeld hoogwater een parwa
vegetatie voor. De parwavegetatie heeft een belangrijke invloed
op de sedimentatie- en erosie processen:
de aanwezige parwabomen/struiken verminderen de stroomsnelheid
van..µ~ water, waardoor de sedimentatie wordt bevorderd.
de wortels houden eenmaal gesedimenteerd materiaal vast
( bescherming tegen erosie ).
door de sterke wateronttrekking aan het sediment vindt er al
een aanzienlijke rijping van het sediment plaats, waardoor er
minder snel erosie optreedt.
Op plaatsen waar een modderbank voor de kust ligt vindt er nettosedimentatie plaats, men spreekt dan van modderaangroeikust.
Voor uitgebrèide informatie met betrekking tot de sedimentatie en
bodemvorIT!'iing van de Surinaamse kustklei wordt Yerwezen naar
Pons ( 1966, zie bij lage 3 ) .
Wanneer een dergelijke modderbank bij de monding van een relatief
kleine rivier komt, dan zal deze naar het westen worden omgebogen.
Een recent voorbeeld hiervan vormt de Mana rivier, die door een
met 100 à 180m per jaar aangroeiend~ langtong naar het westen wordt
"gedwongen"( zie fig. 3 ). In het verleden is hetzelfde gebeurd
met vrijwel alle kleiaere Surinaamse rivieren. De grote rivieren
hebben te grote afvoeren en in/uit-gaande getijdestromingen en
"overleven" een :passerende modderbank:
Hierdoor vertonen ze in het algemeen een rechte (noord-zuid
verlopende) monding.
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Tussen de modderbanken in komen diepere kustgedeelten voor
(de zgn. troggen). Hier kunnen relatief hoge golven van de
oceaan de kust bereiken. Deze golven zijn in staat om zand en
schelpen naar de kust te transporteren en af te zetten
(~ sedimentatie), doch zijn eveneens in staat materiaal in
zeewaartse richting te verplaatsen (=erosie). Afhankelijk van
de op de zeebodem en in de brandingszone beschikbare hoeveelheid
zand en schelpen zal er aangroei of afslag van de kust plaatsvinden.
l.b. Zandaangroeikust, dit kusttype wordt voornamelijk in OostSuriname aangetroffen (o.a. Baboensanti, Eilanti en Matapica).
Naast (midgrof) zand worden ook veel schelpen en/of schelpgruis
aangetroffen. De ritsen worden aangevreten aan de oostzijde
en groeien aan de westzijde aan en verplaatsen zich hierdoor
met een snelheid van 1 - 2 km per jaar. Wanneer er zeer veel
zand/schelpen beschikbaar zijn kunnen er meerdere ritsen
naast elkaar gevormd worden, gescheiden door langgerekte,
ten dele met klei opgevulde depressies.(de zgn. zwinnen).
~e hoogte van de ritsen komt overeen met de maximale hoogte
tot waar de golfinvloed reikt (= waterniveau bij springvloed
+ l ä2 meter golfoploo~.
l.c.

In West-Suriname (Coronie, Nickerie) worden afwijkende
ritstypen aangetroffen. Aan de oostzijde van een modderbank
vindt erosie van de klei plaats, hierbij kan het(fijne)
zand uitgewassen worden en in een smalle zone langs de
laagwaterlijn sedimenteren als een enkele dm's dikke laag
zand. Deze fijnzandige ritsafzettingen verplaatsen zich tij
verder erosie van de modderbank in landwaartse richting en
worden hierbij meestal hoger. Een en ander is schematisch
weergegeven in figuur 4. Verder kan er ter hoogte van de
hoogtewaterlijn sedimentatie van schelpen plaatsvinden
( schelprits

·,' -,

2.
Erosie-kusten
2.a. Rechte erosiekust
Wanneer de aanvoer van zand en schelpen vermindert, bijv.
onder invloed van een uit het oosten naderende modderbank,
zal er erosie (afbraak) van de rits getreden. Hierdoor ontstaat
er aan de zeewaartse zijde een klif(steilwand), dat zich
geleidelijk landinwaarts verplaats. In een volgend stadium
kunnen de golven over de rits·heen slaan (wash-over), waarbij
het ~eggeslagen ritszand in de achterliggende zwinnen of op de
met parwa begroeide oudere kleiplaten terechtkomt.
2.b. Happenkust:
Wanneer de rits tenslotte geheel is opgeruimd,
worden de landinwaarts, liggende oude klei afzettingen
aangevreten door de zee (erosie). Hierbij dringt de zee op
lage plaatsen (bijv. kreekmondingen) het verste landinwaarts,
waardoor er inhammen ("happen") ontstaan. Dit kust type wordt
voornamelijk aangetrofen in West-Suriname. Vanwege de geringe
afmetingen van de ritsen aldaar, zullen deze sneller door
de zee weggeruimd worden. In Oost-Suriname, waar veel meer
(midgrof) zand in de kustzone aanwezig is bieden de bredere
ritsen langer weerstand en overleven zodoende in veel gevallen
een erosiefase. Dit laatste wordt weergegeven in figuur 5.
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The generalized system of landscape succession .ûong the. coost of ea.-.t Surinam,
pictured sc.hematicalht.forfo1u:.«msecutive situati.ons.

De bovengenoemde kusttypen komen niet
llekeurig doch steeds
in een vaste opeenvol
ng, naast elkaar voor. Van oost naar west
treffen we de volgende kusttypen aan (zie ook figuur 5):
a. Modderaangroeikust (op plaatsen
aar een modderbank voor de
kust ligt).
b. Zone met overwegend afslag. Ten gevolge van de aanwezigheid
van een modderbank, direct ten oosten van deze zone stagneert
de aanvoer van zand en schelpen langs de kust. Er vindt afslag
(erosie) plaats waarbij het gegradeerde materiaal
deels langs
kust in westelijke richting wordt weggevoerd en deels door de
golven over de rits heen aan de achterzijde wordt gedeponeerd
(= rechte erosiekust). Bij verdere erosie kan een happenkust
ontstaan.
c. Zandaangroeikust. Hier vindt nettosedimentatie plaats. Het zand
en de sche
en zijn afkomstig van de afslag verder oostelijk
en wordt voorts aangevoerd
anuit de zee door de golven.
d. Oostelijke zijde modderbank. Hier treedt erosie van de eerder
gesedimenteerde
lei op. Er ontstaat een lage
lif
ste 1
a
van maxinaal lm hoo
e die de landwaartse grens van de erosie
markeert. Het uitgewassen zand kan tot smalle fi nzandige
ritsen accumuleren.

et bovenstaande blijkt dat er langs de ;:,urinaamse
st
Uit
on een ~epaald tijdstip zowel aangroei als afslag
an plaatsvinden. Verder kan op een bepaalde plaats afslag
a verloop van
tijd overgaan in aangroei en omgekeerd.
at is nu het nettoresultaat voor de li
ng van de kustlijn i
de loon van een
aantal jaren Aan de hand van luchtfoto s
on voor 3 opeenvolgende
tijdvakken de 'ë;:rplaatsing van de kustlijn ,,.;orden
g,stgesteld:
C,

,' ~
1948-1957
1957-1966
1966-1970

West -Suriname

- 180m
190m
+

36m

i dden-Suriname

•

ast-Suriname

-

43m
23m
+ llm

+

100m

+
+

20m

39m

(positieve waarde= aangroei;negatieve waarde= afslag).
Hieruit blijkt dat perioden van netto-afslag opgevolgd kunnen
worden door perioden van netto-aangroei. Opgemerkt dient te
worden d~t het hier gaat om gemiddelde waarden berekend voor
delen van de Surinaamse kust. De maximale aangroei op èèn plaats
kan ± 3OOm per jaar bedragen;de maximale afslag± 150m per jaar.
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Artikel

Modderbanken t.b,v. De Ware Tijd Milieukrant

R.M. Westerink-Docent Bodemkunde, Anton de Kom Universiteit
Door de Amazone Rivier, zoals bekend één van de grootste rivieren
ter wereld, met een stroomgebied dat tientallen malen groter is
dan Suriname, worden jaarlijks enorme hoeveelheden sediment (zand,
klei, etc.) vervoerd. Dit sediment is vooral
afkomstig van de heuvels en bergen van het bovenstroomse deel van
het Amazonegbied. Het sediment is in de rivieren terecht gekomen
doordat het regenwater, wanneer het zich hellingsafwaarts verplaatst, grind zand en klei meevoert. Dit regenwater voedt de
/

kreekjes die weer samenkomen tot grotere kreken en rivieren en
zodoende het stroomgebied van de Amazone vormen, Bovenstrooms heeft
het rivierwater voldoende kracht om zelfs stenen te verplaatsen.
Wanneer we de kreken en rivieren verder in de richting van de
Atlantische Oceaan volgen, waar de Amazone tenslotte uitmondt, dan
zien we dat de stroomsnelheid en dus de kracht van het water om
materiaal mee te voeren sterk afneemt. Alleen het zand, het stof
(silt) en het fijnste materiaal (klei) weet de oceaan te bereiken.
Uit wetenschappelijk onderzoek in Suriname en Frans Guyana is vast
komen te staan dat er jaarlijks vele honderden miljoenen m3 aan
suspensielast (zwevend in het rivierwater) en aan bodemlast (rollend
en schuivend over de bodem) de Atlantische Oceaan bereikt,
~·
Eenmaal in de Atlantische Oceaan aangekomen neemt de stroomsnelheid
sterk af en verliest het water veel van zijn transportkracht en bezinkt het grovere zand, Het fijnste zand, de silt en de klei worden
door de van oost naar west stromende Guyanastroom (een zeestroming
onder invloed van de in dit van de wereld overheersende oostenwinden
opgenomen en in westelijke richting langs de kust

getransporteerd

in een 20-40 km brede z8ne voor de kust. Op zijn weg naar Suriname
neemt de Guyanastroming ook nog schelpen en zand

van de zeebodem

mee, evenals zand dat door rivieren als de Marowijne en die van
Frans Guyana wordt aangevoerd. Verder vindt er op bepaalde plaatsen
langs de kusten van Frans Guyana (Cayenne e,o.) en Suriname (o.a.
Weg naar Zee, Matapica, Coronie) kustafslag plaats waardoor er ook
zand, silt en klei in het zeewater komt.

Het materiaal dat door deze zeestroming wordt getransporteerd
verplaats zich op een 3-tal manieren:
1. Als suspensiemateriaal,
2. Als modderbanken,
3. Als ritsen.
ad. 1. Als suspensiemateriaal, dus zwevend in het zeewater (fijn
zand, silt en klei) Dit geeft de typische modderbruine,
troebele kleur aan het zeewater voor onze kust en het water
in onze riviermondingen. Jaarlijks wordt op deze wijze
± 140 miljoen m3 aan sediment per jaar langs de surinaamse
kust getransporteerd.
ad. 2. Als modderbanken (overwegend klei en silt) Iedereen kent de
modderbanken van onze kust, In totaal ongeveer 7 stuks,
Bij Weg naar Zee is er een fraai voorbeeld van te zien.
Ook wanneer men over het kustgebied vliegt (bijv. naar
Nickerie) ziet men ze heel goed, De modderbanken zijn
enkele tientallen km's lang (langs de kust gemeten dus) en
strekken zich tot vele km's in zee uit, Het grootste gedeelte van een modderbank bevindt zich echter beneden de
laagwaterlijn, zoals gebleken is uit dieptemetingen in de

'",jaren

60, Op de modderbanken is vanwege de geringe water-

diepte de golfhoogte zeer klein, vooral bij laagwater en
vooral aan de westzijde van de modderbanken waar er aangroei
plaatsvindt en het water zeer veel klei en silt bevat waardoor de golven sterk gedempt worden. Aan de oostzijde van
de modderbanken vindt er overwegend erosie plaats, Dit is
fraai waar te nemen te Weg naar Zee (dode parwabomen, die
vervolgens weggeslagen worden door de golven, kleiballen,
en accumulatie van zand, schelpen en wrakhout nabij de
gwaterlijn waardoor er een kleine rits gevormd word~.
Als de erosie doorzet krijgt de kust een typische vorm met
tal van inhammen en uitstekende punten (happenkust),
De inhammen bevinden zich op plaatsen waar de mens heeft ingegrepen of waar kreekmondingen zijn, Doordat de modderbanken
aan de oostzijde eroderen en aan de westzijde aangroeien,
verplaatsen zij zich met een snelheid van 0,5 - 2,5 km per
jaar in westelijke richting.

In landinwaartse richting treffen we dan de volgende zones
aan:

*

*

a) Een overwegend onbegroeid gedeelte tussen de LW en HW-lijn,
dat dus met laagwater droogvalt. Iedereen die wel eens op
dit gedeelte heeft gelopen weet dat de modder alleen in
de bovenste dm's stevig (bijna gerijpt) is, eronder is de
klei slap (bijna ongerijpt) en donkergrijs tot zwart van
kleur, ook vallen de tallozekrabbegaten en de scheuren en
zoutplekken op. Nabij de HW-lijn zien we dan de eerste
struiken verschijnen, langs de open zee meestal Parwa,
langs de brakke riviermondingen meestal Mangro. Op deze
plaatsen is de modder vaak wat steviger en beter begaanbaar. Dit komt doordat via de vele vertikale wortelgangen
(vooral bij Parwa, aanwezig) er water aan de bodem wordt
onttrokken, waardoor de klei steviger wordt (= proces van
rijping).
Via de wortelgangen kan ook lucht in de bodem dringen,
waardoor er o.a. oxidatie van ijzer en pyriet (FeS ) kan
2
optreden. Oxidatie van ijzer geeft de klei meestal een
typische vlekking: olijfkleurige, gele, oranje en soms
zelfs rode en paarse vlekken die zich aftekenen tegen de
~·

rest van de klei die meestal grijs is.
Hoe ouder de vlekken hoe feller ze zijn, dit kunnen we
fraai waarnemen wanneer we de diverse kleisoorten van
noord naar zuid in de Jonge en Oude kustvlakte bekijken.
De oudste mariene klei-afzettingen aan de oppervlakte bevinden zich in de omgeving van Lelydorp en Onverwacht
(= Oude kustvlakte).

De klei daar is zo'n 100.000 jaar

geleden net zo afgezet als de klei die nu nóg voor onze
kust wordt afgezet.
De oxidatie van pyriet kan leiden tot het ontstaan van
zgn. kattekleien (sterk zure gronden met een lage landbouwproduktie en tal van civieltechnische problemen zoals
aantasting van betonbuizen/funderingen),
Een ander aspect van het rijpingsproces is de ontzilting
oftewel het uitspoelen van de zeezouten,

(De klei wordt

immers zout afgezet),Ook hier geldt, hoe ouder de klei is hoe
verder de ontzilting is voortgeschreden, een steeds lager
zoutgehalte dus. Ook de diepte waarop nog zoute klei wordt
gevonden neemt steeds meer toe. Zo is de klei bij het ere-

* LW
HW

=
=

Laagwaterlijn
Hoogwaterlijn

matorium te Weg naar Zee direct vanaf de oppervlakte zout.
Verder zuidelijk (omgeving Leidingen bijv.) treffen we
oudere kleiafzettingen aan die meestal tot een diepte van
wel 2 à 3 m ontzilt zijn.
Terug naar onze modderbanken.
b) Vanaf de HW lijn tot het nivo waar de hoogste vloedstanden
reiken (bij springvloed en/of bij hoge rivierstanden vooral
aan het eind van de regentijden), treffen we een zone aan
die zelden overstroomd wordt door het zeewater en die overwegend begroeid is met Parwabos (open kust) of Mangro bos
(benedenloop rivieren)
De klei is hier vooral onder de Parwa al behoorlijk stevig
(bijna gerijpt, meestal tot een diepte van 30-50 cm)
ad. 3. Ritsen
Tussen de modderbanken treffen we diepere kustgedeelten aan,
waardoor er hoge golven tot aan de kust kunnen komen. Deze
golven en de door hun opgewekte stromingen voeren zand en
schelpen aan, Op deze wijze ontstaan de zogenaamde ritsen.
Deze ritsen bestaan in Oost-Suriname overwegend uit grof
zand, soms met schelpen erin, In West Suriname zijn de ritsen
i'"~maller en bestaan overwegend uit fijn zand meestal met veel
schelpen erin. Iedereen kent de beroemde Coronieschelpen,
Een aantal bekende ritsen langs de kust zijn te zien bij
Galibi/Eilanti, verder het welbekende Matapica,
Verder kan men denken aan het strand van Coronie uit de jaren
,60. Hoe een rits ontstaat is momenteel heel fraai te zien te
1

Weg naar Zee (direkt links van het Crematorium). De ritsen
verplaatsen zich net als de modderbanken met een snelheid
in westelijke richting met een snelheid van 500-1500 m/jaar.
Verder naar het zuiden komen in de Jonge en Oude Kustvlakte
ook oudere ritsafzettingen voor; hetzij als enkelvoudige
ritsen hetzij als ritsenbundels (meerdere ritsen evenwijdig
aan elkaar gescheiden door langgerekte, met klei opgevulde
laagten, de zgn. zwinnen.

Wanneer we onze kuststrook voor landbouw of andere doeleinden
willen gebruiken dienen we ons goed te realiseren dat deze
mangrove z6ne een zeer belangrijke rol speelt voor de Surinaamse
bevolking die vooral geconcentreerd is in de Jonge Kustvlakte.
In de eerste plaats vormt deze z5ne een natuurlijke zeewering.
De bomen breken de kracht van de golven en de wortels houden
de eenmaal afgezette klei goed vast waardoor kustafslag wordt
tegengegaan. Hoe belangrijk dit is, valt goed waar te nemen
op plaatsen langs de Surinaamse kust waar er, ondanks de bekende
risico's~ t6ch landbouwkundige Of andere menselijkse activiteiten plaats hebben gevonden.
Te Weg naar Zee is ter plaatse van het Crematorium de ernaast
aangelegde visvijvers en ter hoogte van de kokosaanplant de
kustafslag beduidend groter dan op nabij gelegen plaatsen
waar de natuurlijke mangrove vegetatie nog onaangetast is
en er geen menselijk ingrijpen heeft plaatsgevonden. Ook
Coronie is hier een goed voorbeeld ervan. Ook daar is door
menselijk ingrijpen de mangrove z&ne aangetast met als resultaat een ernstige mate van kusterosie die al tientallen jaren
aanhoudt, die nog bevorderd wordt door het feit dat de kust
ter plaatse een ongunstige ligging heeft t.a.v. de richting
,

der oceaangolven en de afwezigheid van een modderbank (de
modder blijft

n steken"

in de Coppename monding), De, in Coronie

onlangs aangelegde zeedijk van klei voldoet absoluut niet en
is binnen één jaar wederom doorgebroken. Dat is natuurlijk
niet vreemd aangezien dijken van jonge zeeklei absoluut ontoereikend zijn als,zeewering: De klei droogt uit en scheurt.
Via de scheuren dringt het zeewater binnen, Ook valt de klei
via de scheuren uiteen in brokken die vervolgens in zee storten.
Het eventueel opvullen van de scheuren met zand o.i.d. heeft
geen enkele zin aangezien de jonge zeeklei een hoog gehalte
heeft aan zgn. zwelbare kleimineralen, In de regentijden zal
de klei opzwellen,, Aangezien de scheuren door het zand zich
niet meer kunnen sluiten zullen er allerlei deformaties in
het dijklichaam plaatsvinden, waardoor de dijk langzaam maar
zeker vernield wordt, en een makkelijke prooi van de zee
wordt, Ook het plaatsen van stokken v6ór de dijk heeft nauwe~
lijks enig effekt, zo is gebleken,
De enige daadwerkelijke bescherming voor de lange termijn,
zijn dijken zoals we die o.a. in Nederland aantreffen.

Vanwege de zeer hoge kosten hieraan verbonden, en vanwege
de zeer slappe ondergrond waardoor dergelijke dijken gaan
verzakken, moet deze !!oplossing" voor Suriname sterk worden
afgeraden.
Zoals al gezegd is een veel goedkopere oplossing het in
stand houden van de mangrove z8ne en er geen grootschalige
landbouw- of andere menselijke activiteiten in toe te laten.
Het is daarom ook verwonderlijk dat nog onlangs door een paar
Nederlanders een zoutwinningsproject is gestart te Coronie.
Direct aan de kust zijn daar een aantal basins gegraven die,
wanneer de huidige kustafslag doorzet, hetgeen verwachtbaar
is, een makkelijke prooi van de golven zullen vormen.
Waar zou men deze mangrove zone dan wel voor kunnen gebruiken?
In 1976 is door de Dienst van

1

s Lands Bosbeheer (Ministerie

van Opbouw) een nota uitgegeven over llde bestemming van de
zoute en brakke kuststrook in Suriname". Dit 43 pagina's
tellend

rapport is samengesteld door een multidisciplinaire

werkgroep waarin o.a. bosbouwkundigen, een visserijdeskundige
en een planoloog van het toenmalige Bureau Landelijke Opbouw
(nu S,P.S,) zitting hadden. In het rapport wordt ingegaan op
de kwetsbaarheid van de brakke en zoute kuststrook, de kraamkamerfuncties en de functie als voedselproducent

voor vis en

garnaal , als broed- en rustplaats voor talloze (trek)vogelsoorten en andere diersoorten. Geadviseerd wordt om het
gebied te benoemen tot Bijzonder Beheersgebied, waarin kleinschalige menselijke activiteiten zijn toegestaan (als klein~chalige jacht, visserij, krabbe vangst, natuurtoerisme,
1

bijenteelt, etc.) en dan nog op beperkte schaal en volgens
een strenge wetgeving.
In een volgend artikel zal nader worden ingegaan op ecologische en
1'

beheers-aspecten van de zoute tot brakke mangrove zone langs de kust
en langs de benedenloop van onze rivieren

Het Milieu
In een artikelenserie in deze
Milieukrant van september .
november 1989 is de aangroei
1
en de afslag van de Surinaamse kust beschreven. Nu zal nader ingegaan worden op het gevarieerde milieu van de kust,
waarbij dan hier vooral het
gebied bedoeld wordt dat de
overgang vormt tussen de zee
en het verzoete achterland;
men onderscheidt er meestal
een zoute en een brakke zone,
waarvan de afbakening niet altijd eenvoudig is.
umgs de benedenlopen van
de rivieren is zo' n onderscheid
ook aan te brengen, namelijk
van een zone van zout via brak
naar zoet. Een overgang die
zich vrij ver stroomopwaarts
kan uitstrekken. Het deel dat
sterk onder invloed van de
zee staat wordt wel het mariene milieu genoemd, het deel
dat meer door de rivier beïnvloed wordt: het estuariene milieu. Maar ook hier is de over-

1

gang moeilijk exalit aan te geven.

LANDSCHAPSELEMENTEN
Dit kustgebied als zone
langs de zee en de riviermondingen, wordt eerst opvallend
getekend door de moddëi'hanken. Deze zijn aanvankelijk onbegroeid, maar wanneer __ze
hoog genoeg opgeslibd ZIJD,
treedt er massale kieming van .
voornamelijk parwa op, uit za.
den welke langs de kust met de
stroming zijn . aangevoerd. Op
bepaalde plaatsen komt ook
mangro en akira voor . Mangro
is echter vooral verbreid langs
de benedenlopen van de rivieren waar het betere ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Onder gunstige omstandigheden
ontwikkelt zich vrij snel een
mangrovebos, langs de kust
meestal met parwa (en dus
niet met mangro zoals het
, woord mangrove suggereert!).
Kenmerkend voor dit bos ztjn
de vele ademwortels, de soortenarmoede en de uniforme
hoogte over grote arealen. De
oudere, open bossen zijn iets
rijker aan soorten: naast parwa
komen hier zeepostelein en
strandvarens veelvuldig voor.
Bij . kustafslag wordt de vol- \
wassen parwa deels weggeslagen met als gevol~ enorme
hoeveelheden dode stammen
en takken, die zich lokaal aan
de kust kunnen ophopen. Bij
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kustaangroei komt het bos
steeds verder van de zee af te
liggen. De getijden-invloed
neemt dan af of houdt vrijwel
helemaal op. De parwa zal dan
gaan afsterven, waarschijnlijk
als gevolg van verstikking door
de langdurige overstroming van
de ademwortels. Een zgn. "parwakerkhor' is er het gevolg
van, dat in een open brakwater kruidenzwamp overgaat, en
in bepaalde gevallen in een
open watervlakte, bekend als:
pannen.
Deze zijn gevuld met zout
of brak water en staan nog gedeeltelijk onder invloed van de
zee.
Verdere verzoeting van het
milieu leidt geleidelijk via enkele tussenstadia tot het ontstaan van zoetwaterzwampbossen. Een overgang die echter
vaak niet zo eenvoudig verloopt vanwege het dynamische
karakter van het kustgebied.
Een laatst opvallend element van de kuststrook wordt
gevormd door de ritsen. Deze
zijn aanvankelijk onbegroeid.
Pioniers zijn de zeeboon, geitenhoefblad en zeepostelein.
In een iets verdere fase vestigen
zich struiken als bijvoorbeeld
de maho. Bij geleidelijke verlanding ontwikkelt zich uiteindelijk een ritsbos met een
gevarieerde samenstelling. Maar
ook hier zijn voor elke regel
weer vele afwijkingen te noemen.
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DE FAUNA
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de kuststrook
een rijke en gevarieerde fauna
heeft. Een aantal soorten is
specifiek aan deze zone gebonden anderen verblijven er
slechts een gedeelte van hun leven. Zo brengen garnalen en
talloze vissoorten hun jeugd in
de mangrovezone door, om
zich later in de kustwateren
verder te ontwikkelen. Andere soorten brengen echter hun
hele leven binnen de mangro-

l

vezone door.
\
Op de kale modderbanken
vinden talloze vogels in overvloedige mate voedsel, waaronder enkele zeldzame soorten
zoals de lepelbek en de roze
flamingo. Trekvogels vinden in
het gebied een pleisterplaats in
hun migratieroute (zie Milieukrant maart 19 89 ). In de parw;bossen rusten de vogels en
bevinden zich de broedkolonies
van de rode ibis, de galin, de
koemawari, etc. Bekend zijn
uiteraard de verschillende soorten zeeschildpadden die jaarlijks hun eieren komen leggen
op de (schaarse) stranden langs
de kust. Ook de krabben en de
kutai zijn in het oog springende
dieren hier.
Minder opvallend daarentegen zijn de schelpdieren,
kaaimannen, slangen, herten,
apen en insekten met u itzondering uiteraard van de mam-

pieren en de muskieten, die in
de schemering en het ochtendgloren vaak te veel van zich
doen merken.
Al deze dieren pcssen p
een vaak specif"eke wijze in
'1 het getijhet eko-syste, ,
den gebied.
HOGE PRIMAIRE
PRODUKTIVITEIT
Een van de opvallende kenmerken van de mangrovezone
is de rijkdom en verscheidenheid van levensvormen. De
basis hiervan wordt gevormd
door de hoge produktie door
groene planten (primaire produktie) van het systeem. Er is
een vrijwel continue aanvoer
van voedingstoffen door de
zee en de rivieren. Deze voedingsstoffen komen terecht in
de mangrovezone in opgeloste
vorm en als zwevende slibdeeltjes.
De mangrovevegetatie benut
deze voedingsstoffen en produceert op haar beurt organisch
afval in de vorm van afgevallen
bladeren, takken, afgestorven
wortels en soms stammen. Dit
organische afval wordt door
micro-organismen verfijnd en
omgezet in een vorm die door
kleine vissen, schaaldieren en
garnalen benut kan worden.
De-Le dieren op hun beurt vormen weer een prooi voor vogels, krabben en grotere vissen,
terwijl beide groepen dienen
voor de voeding van de mens;
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EENVOUOÏGE VOORSTELLÎNG VAN DE VOEDSELKETEN
GERELATEERD AAN MANGROVE.SYSTEMEN.
Afvalprodukten , zoals uit•
werpselen die in deze zogeheten voedselketen gevormd worden kunnen na omzetting opnieuw worden gebruikt aan het
begin van de voedselketen.
Zeer belangrijk is dat een aanzienlijk deel van de rijkdom
van de mangroves ten goede
komt aan de kustwateren: met
de getijdestroming wor'd~n
deel van het organische afval
naar zee gevoerd om als voedsel te dienen voor vissen,
terwijl
ook bepaalde jonge
vissen en de garnalen vanuit
hun kraamkamer in de mangrove naar zee trekken. Het is
dan ook niet toevallig dat de
kustwateren van Suriname,
met haar nog uitgestrekte inangroves, zeer rijk zijn aan vis en
garnalen.
Kustgebieden zonder magrove
zijn wat dat betreft veel armer, omdat de primaire produktie hier slechts afkomstig is
van algen.
Ook is in dit geval de kraamkamer voor vele vissen en garnalen voor een belangrijk deel af.
wezig. Het grote belang van
een in tact zijnd en goed functionerend
mangrovesysteem
wordt onderstreept door de
mening van deskundigen die
stellen dat tweederde van de
vispopulatie op de aarde op een
of andere manier afhankelijk is
van deze zone.

BEDREIGENDE
INVIOEDEN
Het basisprincipe voor een optimaal functioneren van het
mangrovesysteem wordt gevormd door een vrije watercirculatie.
Elke factor die de getijdewerking en/of de aanvoer van zoet
water uit het achterland belemmert, moet dan ook als een
bedreiging worden gezien.
Daarnaast dienen de natuurlijke evenwichten en proceS11en
op geen enkele manier verstoord dan wel onderbroken
te worden. Enkele concrete
voorbeelden van bedreigende factoren zullen hieronder
kort besproken worden.
a) KAALKAP. Op een aantal
plaatsen langs de kust zijn er al
delen van het mangrovebos gekapt; dit gebeurt bijvoorbeeld
op tamelijk grote schaal in het
gebied van Weg naar Zee ten
noorden van de Suikerrits. Het
resulteert in het verdwijnen van
de natuurlijke zeewering en het
verbreken van de voedselketen
door het verdwijnen van de belangrijkste primaire leverancier.
Voorzichtige schattingen geven
1
aan dat een hectare natuurlijk
1 mangrovebos elk jaar alleen al
aan vis enkele honderden dollars aan produktie kan leveren.
Het kappen van dit bos resulteert in een zeer aanzienlijke
derving aan potentiele 'risinkomsten over een groot aantal
jaren.

Ten tweede komen er bestrijdingsmiddelen in de mangrove terecht door drift en lozing
van overtollig water. Naar gebleken is zijn bijvoorbeeld
garnalenlarven hier zeer gevoelig voor, maar ook andere
dieren en planten worden getroffen. Tenslotte is er de geluidsoverlast van met name
de landbouwvliegtuigen, waardoor (broedende) vogels verstoord worden.
Hoewel al deze punten al
pleiten tegen een landbouwkundig gebruik van de mangrovezone zijn er nog een aantal
factoren welke de landbouwkundige mogelijkheden beperken. Zo is de bodem ter plaatse
zout of brak waardoor er
slechts een beperkt aantal gewassen geteeld kunnen worden
zoals cocos en katoen.
Verder is de bodem nog steeds
vrij slap; bij drooglegging z.al
er klink optreden waardoor
de kans op overstroming door
de zee toeneemt en waardoor
ook de ontwatering van het
areaal problemen z.al gaan opleveren. De mangrovezone kent
echter een groot aantal min of
meer verantwoorde gebruiksmogelijkheden.
Eventueel
gebruik v~n èe zoute en brakke
kustzone zal de stabiliteit
van het systeem zo min moge
lijk moeten aantasten zodat
het haar belangrijke natuurlijke
funkties zoveel mogelijk be
houdt. Hiervan uitgaande:
is de mogelijkheid van land
bouwaktiviteiten
groten
deels uitgesloten. Dit is
voor Suriname echter niet
zo'n groot probleem. Aangezien er in de Jonge Kustvlakte
nog uitgestrekte arealen geschikte
landbouwgronden
onbenut liggen. Elders in de
wereld , waar men er vanwege
de toenemende bevolkingsdruk
toe is overgegaan om de mangroves t.e gaan benutten voor
de landbouw (bijvoorbeeld in
Sierra Leone) , heeft dit tot
een dubbele teleurstelling ge
leid : in de eerste plaats tra
den er na enkele jaren regel
matig misoogsten op als gevolg

b) LOZING VAN MILIEUONVRIENDELIJKE
STOFFEN: Het lozen van giftige
stoffen in de zee of in de benedenloop van de rivieren kan
de mangrovezone over een
grote afstand nadelig beïnvloeden.
De nadelige invloed van deze
stoffen bestaat er meestal uit
dat ze een bepaalde schakel van
de voedselketen belemmeren
of geheel lam leggen met als
mogelijk gevolg een massale
verstoring van de rest van het
systeem.
Zo zijn er enige tijd geleden te
Weg naar Zee verouderde
medicijnen in zee gedumpt
waarbij misschien schadelijke
stoffen in het milieu zijn terechtgekomen. MeeT r;:;.,,1i; zijn
er op dezelfde plaats autowrakken in zee gegooid met dezelf.
de potentiele gevolgen. Over
het effect van deze handelingen
valt echter vooralsnog geen uitspraak te doen door het ontbreken van harde cijfers. Verder vormen olielozingen door
schepen of vanaf de wal een
grote bedreiging. Een dergelijke
lozing kan desastreuze gevolgen
hebben zoals is gebleken in bijvoorbeeld Puerto Rico en
Ecuador. Voor Suriname zijn
het op dit moment echter
vooral de diverse landbouwchemicalien die de grootste
schade aanrichten in de mangrovezone.
c) VERSTORING VAN DE
WATERHUISHOUDING. Dit
treedt op daar waar de mens
dammen , kanalen en wegen
aanlegt in de nabijheid van de
zee. Deze infrastructuerele werken belemmeren daar de uitwisseling tussen zoet en zout
water en leiden alzo tot grote
verschuivingen in de kustzone.
Hierbij worden zowel de vegetatie, de vis- als de vogelstand
beïnvloed. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de veranderingen welke zijn opgetreden
na de aanleg van de weg Wageningen- J;Jurnside.
d) CONCURRENTIE VAN DE
LANDBOUW. Overal langs de
kust strekken landbouwarealen-waarvan sommige illegaal
zijn aangelegd, zich uit tot nabij of zelfs tot in de mangrove
zone. Dit beïnvloedt het mangrovesysteem op velerlei wijzen. In de eerste plaats vindt
er op een aantal plaatsen wateronttrekking plaats met nadelige effecten voor de waterhuishouding van het systeem bijvoorbeeld in het Bigi Pan gebied.

van verzouting en/of verzuring
van de hodem en in de tweede
plaats liep de visvangst drastisch terug.

EVENWICHTIG BEl-,EER

1

Bij een evenwichtig beheer van
de mangrovezone is het mogelijk om de hoge natuurlijke
produktiviteit aan te wenden
voor het bereiken van een hoge·
ekonornische produktiviteit .

Ontwikkelingen dienen echter
wel zorgvul<llg gepland en
begeleid te worden. Uitgangs
punt hierbij zal moeten zijn dat
zowel c!e getijdewerking als de
aanvoer van zoet water uit
het achterland zo min mogelijk
gestoord worden; deze vor
men 'immers de "motor" van/
het systeem . Ook moeten
natuurlijke evenwichten en
processen niet plotseling ver
stoord worden door bijvoor
beeld
zandafgravingen
langs de kust, afvaldumping
olielozing , pesticidegebruik
enzovoort. Een aantal ge
bruiksmogelijkheden
voor
Suriname zal hieronder kort he
sproken worden.

VISSERIJ

Bij de intenSieve vonn wordt
extra
voeding toegevoegd
en in voorkomende gevallen
moeten er middelen worden
toegediend om schadelijke
organismen te bestrijden. Hier
is de opbrengst per hektare
hoog. Het meest toegepast
is de garnalenteelt, waarbij gebruik wordt gemaakt van lar
ven uit de kwekerij . In Suri
name is hiermee enkele jaren
geleden
een
voorzichtig
begin gemaakt. Bij toepassing
van de intensieve marikultuur
geldt een aantal overwegingen:
-Aantasting van de natuurlijke
funkties van de mangrove dient
zoveel mogelijk te worden
beperkt , immers elke hekta
re visvijver in deze zone be
tekent een permanente ver
mindering van de natuurlijke
visproduköe.
. De visvijvers dienen daarom
bij voorkeur zoveel moge
lijk aan de landzijde van de
mangrovegorc!el te worden ge
projekteerd . Dit heeft een
zeer belangrijk bijkomend voor
deel, namelijk dat de vijvers
hier beschennd zijn tegen
afslag door de zee.
. De aanleg • en onderhoudskos
ten van dergelijke vijvers zijn
veelal zeer hoog; deze kosten
dienen zorgvuldig te worden
afgewogen tegen het verlies aan
natuurlijke produktie

Een belangrijk deel van de
opbrengsten
uit de kom
merciele visserij in Suriname
is direkt of indirekt afhanke
lijk van het bestaan van een
intakte zout en brak kuste
kosvsteem . Zo is er binnen
deze zone bank- en strandnetvlsserij- en periodiek ook de
krabbenvangst. Verder zorgen
!le hoge primaire produktiviteit
de kraamkamerfunktie
en
van de mangroves voor een
rijke vangst aan vis en garna
l~n in onze kustwateren en riviermondingen.Het is zeer bel_!lngrijk om te onderkennen dat
HOUTPRODUCTIE
deze mangrove gerelaU\ente..
.
wereldschaal wordt hout
visserij gebaseerd is op een ,
:tichzelf vernieuwende natuur
uit mangrovebossen benut voor
lljke hulpbron waarmee een \ diverse doeleinden. Z? '!ordt
aanzienlijke opbrengst geprohet als brandstof gebrwkt m de
_ vorm van brandhout of houtsduceerd wordt tegen zeer ge j ,keol·:; èt ::wor.d'.èn:.Jn-t?Übels·, \1n; ·.:
ringe direl:te kosten voor de /g~hi~i}::~~.,:h~fv:in,ijf'.~'èî,a~/:
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teelt van vis of schaaldieren
in de mangrovezone. Deze teelt
kan relatief eenvoudig zijn

-

::~n-di'-verse · m~dicinale
ten.

~

door gebruik te maken van de
natuurlijke waterwegen (bij
voorbeeld de mosselteelt , of
de teelt van vis in dl'ijvende
kooien) dan wel plaatsvinden
in gegraven vijvers. In het laatste geval wordt weer onderscheid gemaakt tussen een
extensieve en een intensieve
vorm.
De extensieve ·vorm maakt
grbuik van de natuurlijke
produktiviteit van het mangrovesysteem ; de produktie per
1
hectare is meestal laag.

l

sen

produc-

qp een gr~ot aant~ plaat

fieeft dit . . geleid tot \
, .·ernstige , tlègradatie van . de .
>.tnanÎrc>eves · • -'in, S'urinänie is
,, de~e Vótm van gebruik. echter
:;:bt}r:~1t(.: j;ot :•ok:ale toepassing ·
.:·:àlil ·: •. kqnstruktlehout . voor
: )ijssetij~Üvit~il;en-· en braild·
hotit voor hèt" barbekotten van
vis; hierbij wordt vaak dan ook
nog eens gebruik gemaakt van
reeps afgestorven bomen. Even
tuele .kommerciele houtkäp
·dient zeer · zorgvuldig gepland
en uit.gevoerd te worden bij
voorkeur in smalle stroken
..loodrecht . op de kust. . Voor
·.' ;'...t>:,>
·· · e''rtiet
owmam
. . .haàr uitgestrekte
..
•._.: .~o~(-J,lgt,; fi~i geb~~i~ .vim de

-3-

~

. .

\)nangroves;s~9ör; houtpl'?.duk~e
'/ ·met voor.'dè:hand;-tem~.daar
·,..'.de watrde .vlfu. de te .vedi:rijgen
) protiuktii.ri .h.l,eniit niet op\1/eegt
·: :tegêri de waarde Vàn de natuur: )ijk~ prodUk~\vi~eit . .

BLJENTEELT
De bijenteelt is een van de wei
nige
gebruiksmogelijkheden
welke weinig of geen invloed
·uitoefent op de basisfunkties
·van ·het mangrovebos. De door
·.dè bijen verzamelde nek~. is
eer. vernieuwende natuurbJke
hulpbron welke elk seizoen
opnieuw verzameld kan worden . De teelt vraagt een gerin- .
ge investering welke •met
relatief eenvoudige technieken
een goede bestaansmogelijkheid kan bieden . Voorwaarde
is slechts de aanwezie:heid van
een int.akt mangrovebos.

ZOUTPRODUKTIE
Zoutproduktie uit zeewater
via verdamping is het meest suk
sesvol in klimaatszones waar ge
rniddeld mindèr dan 1 QOO mm
neerslag per jaar valt en waar er
tenminste 8 droge maanden
zijr .
Op plaatsen waar . de zogenaamde ariditeitsindex ( neerslag gedeeld door verdamping)
groter is dan O•75 kan niet
meer alleen worden vertrouwd
op het natuurlijke verdampings
proces, maar zijn er aanvullende maatregelen nodig. Uit.gaan
de van het bovenstaande wordt
betwijfeld of zoutproduktie in
Suriname ekonomisch aantrek
kelijk is, aangezien de klimaats
omstandigheden zelfs in het
meest geschikte deel van de
kustzone ( Coronie ) niet optimaal zijn . Gezien de reeds eerder beschreven kustprocessen
is het van belang eventuele
wutpannen niet direct aan zee
te projekt.eren • Ook bij deze
gebruiksvorm geldt dat de op
brengst.en hieruif zorgvuldig
afgewogen dienen te worden
. tegen het verlies aan visinkom
sten.

RI KREATIE , TOERISME
EDUCATIE EN
WETEN SCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Al deze &êbruiksmogelijkheden vereisen een intakt.e zoute
en brakke kuststrook, ze zijn
voor een belangrijk deel te kom
bineren . Op detailpunt.en zijn
er uiteraard wel verschillen •
Zo zal er aan toeristen een
zekere verscheidenheid aan
vegetatie, fauna en landschap
geboden moeten worden met
daarbij enkele zeldzaamheden:

Daarnaast moet er gezorgd
worden voor aangename, niet
te ver afgelegen verblijfplaatsen
alsmede mogelijkheden voor ak
tieve rekreatie zoals wandelen,
vissen, jagen, kanovaren. Dit
geldt in grote lijnen ook voor
rekreatie en edukatie. De beste
mogelijkheden. bieden in dit
opzicht delen langs de kust met
zowel stranden, pannen als
mangroven . Onderzoek daaren
tegen vereist een andere, rustige omgeving; dit zou het best
uitgevoerd kunnen worden in
volledig beschermde delen van
de kuststrook •
Tot zover de gebruiksmogelijk
heden van de mangrovezone. In
een laatste aflevering zal een
evaluatie gepresenteerd worden
In een serie artikelen in deze
mDleukrant-maandelljks met
een enkele onderbreking vanaf
september 1989- is uitgebreid
Ingegaan op een aantal aspekten van het mangrove~kosysteem. Duidelijk is daarbij de
kwetsbaarheid ervan aan de
orde gesteld. Vanwege deze gevoeligheid vormen de mangroves nu een der meest bedreigde
ekosystemen ter wereld. In de
meeste landen Is de aantasting
het gevolg van de hoge bevolkingsdruk, waardoor belangrijke delen gerooid worden voor /
brand- en konstruktiehout,
waarna de opengelegde arealen
in gebruik genomen worden
voor landbouwaktiviteiten. In
de meest ernstige gevallen werden de mangroves gebruikt
1
als dumpplaats voor hulshou- 1
delijk en Industrieel afval. Met
alle gevolgen van dien: kustafslag, achteruitgang van het
visbestand In de kustwateren
en In de riviermondingen, verzilte en verzuurde landbouwgronden, en een verlies aan natuurschoon In het algemeen.
Gebieden met een intakt mangrote~kosysteem zijn als gevolg van deze aantastingen
schaars geworden.
DE SURINAAMSE
KUSTSTROOK
Ons land verkeert voor wat zijn
mangrovezone betreft In een
ongekende luxe positie, omdat
er nauwelijks enige noodzaak
bestaat om gebruik te maken
van de strook langs de zee en
de riviermondingen. Er Is immers ruim voldoende areaal
voor landbouwgrond ln de
kustvlakte en aan hout Is er
ook geen gebrek. Dit biedt dan
ook de mogelijkheid om een
tamelijk uniek ekosysteem optimaal te beheren, waarbij tegelijkertijd toch ook de mogelijkheid van een dlrekte produk
tiefunktie openblijft.

I

Hierbij kan vooral gedacht worden aan: marikultuur, bijen•
teelt, toerisme, rekreatle, wetenschappelijk onderzoek en
(op beperkte schaal) de aanleg
van visvijvers. Een intakte mangrove-zone biedt verder bovendien een goede kustbescher·
ming.
Om zo verantwoord gebruik te
maken van onze mangrovezone zou als eerste elke landbouwkundige aktivlteit in de
zoute en brakke kuststrook
verboden moeten worden.Ook
andere verstorende aktiviteiten
zoals het afgraven van zand en
schelpen, het dumpen van af.
val moeten vermeden worden.
BIJZOl'!DER
BEHEERSGEBIED
Een volgende stap ter bescherming van het mangrove-ekosysteem langs onze kust zou de
Instelling moeten zijn van een
bijzonder beheersgebied 'Estuariene Kuststrook'. Een voorstel
daartoe werd reeds In 1976
door de Dienst 's Landsbosbeheer gedaan. Tot op heden is
echter slechts een zeer klein
deel ervan gerealiseerd In de
vorm van de instelling van het
bijzondere beheersgebied 'Bigl
Pan' in Nickerie en Coronie
(eind 1987).Belangrijk is verder dat er een nationaal man•
groveplan wordt gebruikt,
·waarin de diverse ekonomisch
verantwoorde gebruiksmegêlt;k
heden in multi-disciplinair verband worden geevalueerd. Uitgangsprincipe hierbij zal steeds
moeten zijn dat de natuurlijke
produktiefaktoren zo min mogelijk worèen aangetast.
Om tot de juiste uitvoering van
het plan te komen wordt gesuggereerd om een nationale mangrove-heheersraad in te stelfen,
welke zal moeten beslissen over
aJle gebruiksaanvragen. Ze zal
teven·s kontrole moeten uitoefenen op alle aktiviteiten
binnen de mangrovezone. Bij
een goede planning is het mogelijk om van een stuk land dat
door velen. -- overigens zeer
ten onrechte - , wordt beschouwd ~s een weinig waar- \
devol modderig muskietendomein, een hoog produktieve \
zone te maken zonder rlat de
natuurlijke funkties van de
mangrove geweld worden aan- 1
gedaan.
'
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SEDIMENTOLOGY AND STRATIGRAPHY OF THE HOLOCENE FORMATIONS OF
THE FRENCH GUIANA COASTAL PLAIN
T. P rost
3, Bd . Jubelin - 97301 - Cayenne, GUYANE
.M.

M. Lointier
Centre ORSTOM - Cayenne, GUYANE

The Holocene coastal plain of French Guiana
is a
chenier plain. The shoreline is composed of extensive
shoreface-attached mudflats and characterized by waterfront
mangroves and by sub-coastal swamps and marshes.
The cheniers,
recording former coastlines, forma series of elongated narraw
sandy ridges acróss the inner portions of the coastal plain.
The ana l ysis of the present-day
morphodynarnic
condi tions brings to light the significance of Holocene evolution.
lts major stages are presently .well-known particularly thanks
to the sedimentological research and radiocarbon dating that
have been carried out in Suriname. In French Guiana there are
only very scarce absolute datings.
The H6locene sediments belang to the Demerara Series.
The deposits a re composed of the Mara Phase
(Early to
Middle Holocene) , the Moleson Phase (Late Holocene)
and
the
Comowine Phase (Recent to Present) .
These phases , composed of
fine grained marine and fluvio-marine deposits , a re separated
each other by the èhenier sandy r id ges.
RÉSUMÉ
La plaine cotière holocène de la Guy a ne française,
ouverte vers l'Atlantique équatorial,
est une vaste plaine
à
,
cheniers . La ligne du rivage est caracterisée par la presence
de grands bancs de boue qui migrent vers l ' Ouest sous l'action
des courants et des vagues. Cette cote, basse et uniforme , est
bordée par la mangrove de front de mer derrière laquelle s ' ouvrent
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d'immenses espaces amphibies. Les cheniers témoins d'anciennes
lignes de rivage, ferment un système de rides sableuses
disposées, grosso modo, parallèlement à la cote actuelle.
Ils
s'étendent par des dizaines de km, interro~pus seulement
par
les estuaires et, beaucoup plus rarement, par des
affleurements du socle.
L'analyse de la dynamique cotière actuelle éclaire celle du passé holocène. Les etapes majeures de cette évolution sant connues, grace notamment aux recherches surinamien
nes, appuyées sur des datations absolues. En
française,
par contre, ces datations restent très rares.
Les sédiments holocènes appartiennent à la
série
Dernerara composée des différentes phases: la phase Mara (Holocène Inférieur et Moyen), la phase Moleson (Holocène Supérieur)
et la phase Comowine (Récent et Actuel). Ces phases de
sédirnentation fine sant séparées les unes des autres par les cheniers.

RESUMO
A planicie lamosa holocênica da GÜiana
Francesa
é baixa e uniforme. A monotonia da paisagem só é quebrada pela
presen9~ de cheniers que constituem uma das feiçÖes morfolÓgicas fÛnctàmentais. Imensos manguezais emolduram a fachada atla~
tica da planicie; grandes espaços palustres seguem aos mangues
para o interior das terras.
Os cheniers, testemunhos de antigas linhas da cos
ta, formam sistemas de cristas arenosas espaçadas e
retilineas, cuja base encontra-se prÓxima ao nivel do mar atual e e~
tá em contato com urn substrato argiloso. Parte integrante
do
sistemaide acreçäo ede abrasäo costeiras, os cheniers acompanham a direçäo da costa atual por dezenas de quilometros,
só
sendo interrompidos pelos estuários ou, muite mais raramente,
pelos afloramentos do escudo cristalino quando este aproximase do mar.
A análise da dinamica atual esclarece a
evoluçäo
holocênica pré-atual. As etapas principais desta ultima säo CQ
nhecidas sobretudo graças às pesquisas feitas em Suriname com
base em dataçöes absolutas. Na GÜiana Francesa este tipo de dataçäo ainda é muite rara.
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Os sedimentos holocênicos pertencem à Série Demerara, formada pelas seguintes fases de acumulaçao
fase Mara
(Holoceno Inferior e Médio), fase Moleson (Holoceno Superior
e fase Comowine (Recente e Atual).
Os dep6sitos marinhos e fl~vio-marinhos sao predominantemente lamosos e sao separados uns dos outros pelos cheniers.

INTRODUCTION
The coastline in French Guiana is low-lying
and
homogeneous for 320 km from the Oyapock River in the east to
the banks of the Maroni in the west (fig. 1). Bordered by the
waterfront mangrove it formes apart of the extensive mudflats
and sub-coastal swamp-lands of the Guianas region (fig.2).
The Quaternary littoral formations generally
separate the crystalline basement from the ocean all along
the
Atlantic coast, the only discontinuity
being composed of basement
rocks just out betwèen Cayenne and Organabo. These lowlandsare
only a small fraction (3,700 km 2 ) of the total surface area of
French Guiana (90,000 k1~:). Their width varies
between a maximum
of 50 km at Pointe Behague and a minimum of 5 km east of Cayenne. The slopes are very low and these lowlands play in
part
thê'r"'ole of intercepting fluvial deposi ts under the
coupled
effect of the diminished river slopes and a lower speed
of
flow.
Two important morphological units have been
distinguished between the ocean and the shield (CHOBERT,
1957;
BOYE, 1959; BRINKMAN & PONS, 1968; TURENNE, 1978)
(fig. 3),
namely:

'

- the "Young Coastal Plain" (Holocene) situated roughly between 0
and 5 mand composed of saline marine clays, waterfront
mangrove and swampland. The latter are crossed by straight narrow
sandy ridges having one or several sandy crests and
more or
less parallel to the shoreline. These ridges are separated frorn
each other by phases of fine-grained sedimentation and sit upon
marine clays, their base being very close to the
present-day
average sea level.
- the "Old Coastal Plain" (Pleistocene), situated

roughly
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- Diagrammatical section of the French Guiana\coastal plain.
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between 5 to 25/3
is composed of savannas and some swamps.
The plain is also marked by sandy ridges, wider and
flatter
than those of the Holocene plain. These ridges, with multiple
crests, are found in close proximity to each other and
are
separated by narrow hydromorphic depressions; these ridges represent an old offshore bar~l\'landscape which sits on a substratu.rn
of developped desalinated marine clays.
After a
This study concerns the Holocene plain.
brief look at the present-day coastal dynamics, which sheds a
light on those of the recent past, an analysis
of the sedimentation and stratigraphy of the Holocene formations will
be
presented allowing somme concluding comparisons with the neighboring regions.

PRESENT-DAY CHANGES OF THE SHORELINE
uJerstanding of the dynamics in the present coastal
environment is important for two reasons: the obvious relation
to the economie interest of the countries concerned on the one
hand; and the lights it sheds on the changes in the
recent
past long-term evolution, on the other hand.
During the last 20 years, research done on
the
Gu~,a.tl,as' shoreline attained considerable progress.
It has become clear that there are extremely active coastal
dynamics.
The major factors responsible for morphological
modifications
have been defined. However, the problem has arisen to determine
values
the range of these variations as well as the critical
Another
of activity and a total assessment of sedimentation.
problem concerns the correlation of results within the region:
although many studies have been done in Suriname and
French
Guia~a, but there is little data for the Brazilian
territory
of Amapá, where such studies are much fragmented.
Given points
The most striking phenomenon influencing the coastal
evolution is the longshore supply of the enormous mass of finegrained sediments discharged by the Amazon River
(100 to 200
million tons per year), carried steadily westward by the combined
action of waves and currents (Guiana Current
and longshore
current created by trade-wind driven waves). Clays, silts and
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fine-grained sands are transported partially in suspension by
the current and partially by means of westward migrating shoreface-attached mudbanks. The tidal currents (ebb and flow tides
at river mouths) also play an important role in the
transload
portation of sediments. However, the amount of sediment
carried down by the rivers in French Guiana is very
small in
comparison with that from the Amazon River.
The French Guiana coastline is presently constituted
by 6 large mudfla ts 20 to 40 km long (fig. 4)
prograding towards
the ocean and forming an oblique angle to the coast.
They are
separated from each other by deeper parts: the troughs
(or
inter-bank zones) where erosion is dominant.
These banks migrate westward owing to the abrasion
of the flat eastern border and the accretion of the west side
(fig. 5). Accumulation is due to the presence of a
semi-fluid
mud, 11 slingmud"(l), which causes wave dampening,
particularly
during the low water slack, when the silt concentration in the
seawater is the highestC 2 ). During the next flood,
"slingmud"
may be transported in a fluidized state but only
for
short
distances and always in the immediate environment.
After the
tide has receded once more the soft silt is exposed to the air
and the consolidation accelerated (AUGUSTINUS, 1978).
These
even,~ may be repea ted several times.
The accumulation diminishes towards the middle
and
eastern flank of the mudbanks with increasing consolidation of
mud and the emergence of sediments. Little by little,
they
lose their original capacity to subdue wave action,
because
there is hardly any 11 slingmud" in this sector.
The energy of
the waves is greater and they acquire an increased
power of
eros ion. For this reason, in contrast wi th the smooth
surfaces
of thk west side the eastern flank appears in aerial photos as
an irregular and discontinuous surface, marked by a system of
gullies. Finally, in the interbank zones where the water
is

(1) "Slingmud" is a gelatinous agglomerate of clayed particles
in water which develops when concentrations exceed a
critical
value
(between 5,00 and 10,0 mg/1) (AUGUSTINUS, 1982).
(2) "Slingmud" deposition takes place especially during periods
winds and during low tide (AUGUSTINUS, 1986 - in press).
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deeper and where the substratum is composed of more consolidated
mud, erosion takes over and the shoreline recedes.
On the
whole, these dynamic processes take place in a relatively high
energy environment, as noted by RINE and GINSBURG (1985), muds
are accumulated by high current and wave activities.
In the
interbank zones, the waves not only erode the eastern flank of
the mudflat but also cause the shoreline to recede.
In other
words, at the same time, there are as many
sectors
under
accumulation as under recession along the coastline (fig. 6).
Measurements have been taken of the ra te of migration
of mudbanks and interbank zones. In French Guiana, it averages
900 m annually (between 300 and 1200 m/year CORDET Report,
1985). In Suriname, it varies between 0,5 and 2,5 km/year (NEDECO,
1968 ALLERSMA, 1971; AUGUSTINUS, 1978, 1980, 1982, 1985).
On
the Guyana coast, the average rate of propagation is
1,3 km/
year (DELFT, 1962). The differences emphasize the greater angle
prevailing winds
between the coastline and the direction of the
of
mud bank
(AUGUSTINUS, 1985). Lastly, the average period
migration along a given point of shoreline is about 30
years
(DELFT, 1962; BOYE, 1962; TURENNE, 1978; AUGUSTINUS, 1978;RINE
& GINSBURG, 1985; historical information, etc.).
Then, it is possible to reach the conclusion that:
a) The source of the considerable amount of sediment
trà'n~orted alongshore in suspension or by migra ting
shorea t tached mudflats is related to argillaceous muds
supplied by
the Amazon River in striking contrast with the small
supply
from the local rivers.
b) The littoral morphogenetic processes take
in a relatively high energy environment.

place

Controversial points
Q.

We will introduce only the three
following qustions:
What is the role played by estuaries in the transport of sediment along the coast?

b What is the origin of the sand composing beaches and presentday sandy ridges?
C

What are the repercussions of coastal dynamics on
sub-coastal environment?
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a)

in
The relative importance of estuaries
the
Some
transportation of coastal sediments is still unclear.
only
believes that they play an important role;
others,
a
lesser one. Do local river mouths check the passage of finegrained sediment?
AUGUSTINUS (1978) observed that the advance and
retreat of the 2 m isobath in the western part of the Suriname
estuaries does not appear to have a direct connection with the
westward shifting mudbanks; the 2-m depth contour
seems
to
change very little over the years. This stability
is possibly
due to the higher current velocities on the west
side
of
estuaries and caused by ri ver discharge during the ebb tide which
prevents the silt from settling down. Research done in Suriname therefore also shows a differential behaviour of river mouths;
when they are large, the pressure exerted by the
supplied water
is too high to introduce major changes. For example,
in
the
case of the Essequibo River, the discharge causes
perturbations
in the Guiana Current and introduces changes in the transport
of sediments (DELFT, 1962).
When river mouths are smaller they are deflected by
the coastal sedimentary transport. AUGUSTINUS (1978) has shown
that at the Mana River (French Guiana) this development started
i~'the 18th century; in 1785, the river mouth was much further
east than at present. After 1865, it began deviating westward
and Pointe Isère began to take form. At present, the Mana and
the Maroni Rivers share a common mouth, with Pointe Isère became
the principal morphological feature of this part of the coast.
The same process has resulted in a common river mouth for
the
Counamama and the Iracou bo Ri vers. Several examples of
deflection
of ~iver mouths can be found in the Young Coastal Plain of Surina1me ( for instance, the Cot tica, Commewijne, Saramacca
and
Nickerie Rivers).
At which moment and under what conditions are river
mouths affected by the westward transport of sediment?
Until
now, no comprehensive study of the processes has been published.
Further information is necessary concerning the hydrological,
sedimentary and morphogenetic processes involved particularly
when we attempt to assess their critical values of activity.
Moreover, observations have been random and local
conditions
cannot be easily generalized.
Although some tendencies can be
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detected,

their extent is still unknown.
b) O r i g ~ y beaches and i:::ii,ig~.

Sandy material is rather rare
in this
mud3
dominated environment( ). Sand accumulates as cheniers
and
small beaches. But, from the geomorphological point of
view,
the sandy material is of a major importance,
correlated with
a type of coastal landscape defined by AUGUSTINUS (1978).
But
where do these sands originate?
Researches in Guyana and Suriname are in
on two possible sources:

agreement

- That of an Amazon-born fine and very fine-grained
sands is
uphold by KROOK (1976) and by AUGUSTINUS
(1978, 1980, 1982,
1985). Accumulated at the mouth of the Amazon, they would
be
held in sus pension and carried along wi th the peli tic particles
by the Guyana Current (MILLIMAN, 1975; EISMA and VAN DER MAREL,
1971). As the result of the erosion of the mudflats, the sands
are "washed out" of the muddy sediments. The muds are then carried
further and the sands remain as beaches and coastal ridges.
According to KROOK (1976), the heavy
mineral
association is dominated by epidote and hornblende(20 to 40%).
AUGUSTINUS (1978) emphasizes that these sands occurs only at
west.,,,G{,_ the Suriname Ri ver.
- Medium and coarse sands are accepted by tne majority
of
authors as ri ver-born. JEANTET (19 82) considers i t obvious "even
if their zone of influence slightly exceeds the estuary
or
strictly coastal areas". The river-born source is also shared
by LEVEQUE (1962), BLANCANEAUX (1981) and FROIDEFOND (1985).
The heavy mineral assemblage is dominated by the
stauroiite (45/75%). The riverain-supplied sand is not brought
far outside the river mouths or estuaries.
Some deposits in
Suriname seem to be supplied by the Mana and the Maroni Rivers,
the latter carrying weathered products of the highly metamorphosed schists-of the Armina Formation in Suriname (correlated
with the schists of the Orapu Formation in French Guiana).

(3) Only 2% of the total amount of the pelitic sediments
GUSTINUS, 1986, in press).

(AU-
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However, the hypothesis concerning the presentday river supply cornes up against the problern of
the
small
quantities of suspended load in French Guiana rivers
(ORSTOM/
Cayenne, 1985-86). The load of colloids is very
constant,
at
about 10 mg/1. Furthermore, the bed load~affects only a
thin
few cm thick layer of the bed. Under these conditions,
the
solid load is insufficient to nourish and maintain
the sandy
accumulations along the coast~~All the more so as the
slopes
are extremely small: on the Sinnamary River, for example,
the
river slopes is 0,90 m for the last 30 km (LOINTIER, 1984),
Subject to new observations and data,
river
transport of solid matter seems to be very small.
This point
reveals the complex problem of the present and past causes of
the coastal sand accumulations.
c) Repercussions of coastal dynamics on paralic en
vironments
Vast amphibious spaces occupy a very large part
of the Younger Coastal Plain and constitute a privileged
zone
of action of marine and continental processes. They are
the
object of a recent study in the Sarcelle Swamp zone
(LOINTIER
& PROST, 1986). Two distinct units have been identified:
- The first, regularly covered by the tide, extends
over a
vefy"1imited area. Occupied by the waterfront mangrove
and
crossed by tidal channels, it evolves according the rhythm of
the ocean (semi-diurnal tides and cycles between the syzygies).
- The second is a marshy area forrned by vast depressions
of
brackish swamps and low vegetation, with little or practically
no water circulation. lts evolution depends primarily of rainfall and evaporation.
LOINTIER shows a clear limit between
the
two
units: as a general rule, there is no intrusion of sea
water
into the brackish water basins. But, when the rainfall exceeds
30 to 50 mm, the overflow of the brackish swamp fills the network of tidal channels which slowly drain the water
towards
the sea. Thus, at this time - and only under these conditions
~ a one way connection is established.
The paralic environment under consideration
is
influenced more greatly by continental rather
than
marine
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conditions. Notably, when dry season is more intense or lasts
longer than three months, the central basin dries
out
and
become a vast surface of cracked clay, a "dry tanne 11 C4 ).
As for the reprecussions
of
recent coastal
dynamics on the evolution of sub-coastal swamps and
marshes,
it appears that:
- On the one hand, soil development,
linked to recent phases
of accretion and abrasion of the coast, explains the high salinity
of the sub-littoral marsh as there is no saline intrusion into
the brackish basins;
- On the other hand, a comparative study done ina neighboring
freshwater marsh situated further inland and having developed
soils proves the persistance of littoral conditions
and
the
phenomena of the accretion/abrasion cycle.
On the whole, the sub-coastal environment also
appears to be very dynamic. If the marine environment appears
to be relatively unstable, there is no proof
that
once
the
mudbank has migrated westward, the evolution of this
environment, as well as the beaches and sandy ridges,
will not
be
modified (LOINTIER, 1986). Actually, it is more than
likely.
but this
The brackish swamp appears to be rather more stable
stability is very precarious; only slight modifications
are
suffiQi~t to change the brackish swamp into a "dry tanne"
or
a stretch of open water. Finally, the freshwater marsh
seems
to be the most stable of the three, with developed soils and a
dense cover of vegetation.
The enlargement of one unit in the detriment of
another has also changed on time, as has been shown by
sedimentological and stratigraphic data.

STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY OF THE HOLOCENE FORMATIONS AND
SHORELINE CHANGES
Stratigraphy of the Quaternary formations
The stratigraphy of the Guianese coastal plain

has

(4) Tanne: expanses with no vegetation or a herbaceous carpet,
and situated in the depths of the mangrove.
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been object of several studies (BOYE, 1963; MONTAGNE
1964
BRINKMAN & PONS, 1968; VEEN, 1971; CHOUBERT, 1973;
TURENNE,
1978, etc.). The simplified table below is based
on research
carried out in Suriname and indicates the corresponding series
in French Guiana (TURENNE, 1978)

Stratigraphy
Age

Landscape
Suriname

Holocene

Pleistocene

Pliocene

Demerara series
(Coronie)

French Guiana
Demerara series

Young Coastal Plain

Coropina series Coswine series
(Upper Coropina) Fine-clayey sands
(Lower Coropina) Mottled and silty clays

Old Coastal Plain

Coesewijne series

Precambrian shield

(Upper û::;ese,,iijne)

I:etritic series (S.D.B.)

edge

- The "Old Coastal Plain" spreads out between the "Young Coastal
PliÜ~"'i, in the north and the outcropping shield in the
south
(Fig. 7). The Pleistocene deposits are not very thick, at most
16/18 min French Guiana; they are, on the contrary, very wide
and cover a larger area in Suriname and Guyana. They form the
Coswine series in French Guiana and the Coropina series in Suriname.
Two levels are easily distinguished in French Guiana (see fig.3)
. Atiabout 15 mof altitude they forma system of sandy ridges
in close proximity to each other, between 400 to 600 m
wide
and generally lying in a SE/NW direction; these are old
offshore bars formed in deep water off the shoreline
(SOURDAT/
DELAUNE, 1970).
The sediment has a good sorting in contrast with the Holocene sands .
. At about 5 mof altitude appears the "Old Sea-Clay Landscape",
formed by a mottled, desalinated and consolidated clay undergoing pedogenesis. Eros ion has cut this landscape: small "islets
of dissection" have been formed among the Holocene marshes. This

Fig. 7
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type of morphology is clearly seen in the region
also in the .Cayenne area.

of Mana and

- Holocene deposits (fig. 7), composed mainly of fine-grained
marine sediments, occur since 8000 BP up to the present.
Stratigraphic data based on studies carried out in Suriname
c 14 c
dating, pedological research, pollen analyses,
studies
on
mollusks, etc.) and are presented below in a simplified form.
Serie

Deposit

Demerara

Coronie

Phases

Sediments

Comowine

Saline to brackish marine clay
with or without vague or brown
mottles.

Comowine/Moleson

Sandy ridges

Moleson

Partially desalinated, yellow and
brown mottled marine clay

Moleson/Mara

Sandy ridges

Mara

Heterogenous clays with organic
matter and sand layers.

Non-correlated

Peat

The Wanica phase (yellow mottled marine clays) - postMara and pr'e-Moleson - decribed in Suriname is not recognized in
French Guiana.
The Mara Phase is the oldest, dating to 8,000/6,000
years BP (BOYE, 1959; LEVEQUE, 1962; VAN DER HAMMEN, 1963; ROELEVELD, 1968; BRINKMAN and PONS, 1968; TURENNE, 1978, etc.).
,
The peat from the Mara phase has been the object of
age dating. It is accepted that peat from this period was formed
very close to sea-level, frequently in brackish marshes
of
Rhyzophora. The pollen analyses carried out by ROELEVELD indicated
nearly 100% of Rhyzophora pollen. Based on this data,
VAN DER
HAMMEN accepts a transgressive maximum of +3 m towards
6,000
BP. However, BRINKMAN and PONS- believe that this type of
deposit precedes the marine maximum of 6,000 BP and that
it
corresponds to the "Old Mara Phase". In other words,
the old
Holocene deposits have appeared in several stages and
their
summi ts are not found at the same alti tude everywhere in relation
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to present-day sea level. Other studies will be necessary
to
determine these differences, especially in light of
the fact
that the littoral sea board has been subjected to subsidence.
The Moleson and Comowine Phases are dated
respectively as being 2,600/1,300 BP and 1,000 BP to the present.
In Suriname and Guyana, the Wanica/Moleson/Comowine sediments
correspond to the Coronie deposits.
BRINKMAN & PONS (1968) estimated that the
Wanica
phase started about 6,360 BP. This age is based in a layer of a
old peat (Mara phase) of a meter in thickness found in the zone
of Nickerie; it is situated 1.50 m below average
present-day
sea level and lies on Pleistocene clays.
A 4-m high sandy
ridge containing shell fragments sits on top of the peat;
it
was therefore formed after 6,360 BP, and has been
recognized
as Wanica phase by the nature and degree of soil developement
in the ridge. The end of the Wanica phase is dated
at 3,500/
3,000 BP.
The beginning of the Moleson Phase in Suriname can
be estimated as about 2,800 BP thanks to the 14 c analyses
of
shells in the Hertenrits archeological site situated north of
Wageningen (Nickerie). The end of the phase is placed
at 1,000
BP (PONS~ 1966). Pollen analyses at the Hertenrits site as well
as new 14 c data permitted the definition of several
stages
within the Moleson phase and linked them with the advance and
retrèat'of. swampland in relation to changes of the shoreline .
A few minor differences appear in the ages proposes by BRINKMAN & PONS (1968): beginning of Moleson at 2,500 BP
(Old
Moleson); intermediate stage at 2,000/1,500 BP
(Middle
Moleson); end of the phase at 1,300 BP (Young Moleson).
The Comowine Phase is the most recent.
Towards
1,055 BP flooding left accumulations of marine clay
at
the
foot o~ the Hertenrits amerindian mounds, where the Avicennia
grow. The amerindians were forced to leave the site;
they
probably moved to the ridges. GEYSKES (1961) found a
radiocarbon age of 480: 150 years BP at an amerindian site
north
of Paramaribo situated in the center of the belt of
Comowine
sediments.
Geographical maps of the 17th century show Paramaribo as much closer to the sea than at present.
Progradation
of the coast near the Coronie continued until 1914
(REYNE,
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1961). As a matter of fact, the Comowine phase of
has therefore continued up until present times,

sedimentation

The stratigraphy here presented formed
the
basis
for the identification of the phases of fine
sedimentation - and
the sandy ridges which separate them - within the three Guianas. In French Guiana, absolute datings are rare and the stratigraphy has been done mainly by analogy with that of
Suriname
and thanks to pedological studies. Only a few
radiocarbon dates
exist, taken during the CORDET Project. They show that
the
coast between Mana and the Maroni River prograded during 3,500
years oceanward while during the same period, it was
in
regression towards the Sinnarnary (CORDET Report, 1985).
Sedimentology of the Holocene formations
a) Fine-grained sediments
The Holocene sediments are composed
marine clays (fig. 7).
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The grey clays of the Mara Phase are the
marine
heterogeneous, accumulated in a brackish and/or in a
and
environment (TURENNE, 1978) with a transgressive event
sedimentation in the estuaries. They have
been
accumulated
within brackish lagoons and marshes situated behind
coastal
sa1cty' ridges and in rias. For this reason, these clays contain
organic matter and sandy layers. Further inland from the coast
(zone of Mana-Iracompapay; Kaw marshes; Pointe Behague)appears
a type of loose, acidic spongy and/or fibrous peat, the
"pégasse". The soils developed in the Mara sediments
are
very
rich in pyrites (pyrite clay or sulfurous clay) and would give
rise to "cat clays" or "acid sulphate clay'' after oxidation.
The Mara sediments cover only a small area
in
French Guiana, especially at the west coast
(region of ManaIracompapay).
Between Organabo and Cayenne, they are scarce and
between the Mahury and the Oyapock Rivers, they appear only in
small areas. They occur, on the contrary, in large areas
in
Suriname and especially in Guyana.
The Moleson sediments are composed of soft,brown
and yellow-mottled, greyish-blue clays, superficially
desalinized. They occur mainly to the east of Cayenne.
These
sediments correspond partially to the site of brackish marshes

76
and are most frequently located above the highest
tide level.
BRINKMAN & PONS (1968) observed that in certain cases
the
Moleson sediments in Suriname occur approximately one
meter
lower than the present high-tide level~ Moreover,
no
erosion
of the surface has been observed in this phase
(in contrast
with the Mara phase) which indicates that after deposition,the
sea level must have remained essentially constant
(BRINKMAN &
PONS, 1968).
The Comowine Phase, however, is composed of highly
saline, blue marine clays, covered by normal high tides.
It
consti tutes the waterfront mangrove landscape and the presentday shoreline which is being subjected to the most
striking
morphological changes.
b) Pea t
Peat has not been found in the Holocene deposits. It
should, however, be noted that a large
majority of these peat
swamps covered mainly the Mara deposits. However,
BRINKMAN &
PONS point out that besides the "eustatic" peat of the
Mara
Phase, there exist another kind of peat mounds
growing above
sea level, known as "ombragenous peat" from their
appearence
on aerial photos. They correlate these peats with the Wanica/
Moleson phase. At present, they continue to grow.
"''"""'
Because of the grea t difficul ty of access,
pea t
swamps in French Guiana have not been object of
systematic
studies and dating. However, we hope that radiocarbon
dating
will be done in future research.
c) Sandy ridges
The perched sandy ridges interspersed wi thin different
phases of the fine-grained sedimentation are cheniers
( "ritsen" in
'
Suriname and in Guyana). They rest on a substratum
of marine
clays and their base is very near the present-day sea level.
Cheniers are essentially built up of medium to coarse
sand in French Guiana, and by sand and shell fragments in Suriname and Guyana with a small proportion of fine-grained
sediments. Sandy ridges have been studied in French Guiana
by
SOURDAT and MARIUS (1964). According to these authors
grain
size varies between 0.1 and 1.0 mm although coarser sand (1 to
2 mm) is not uncommon. It is marine,
"essentially compos,ed of
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quartz and rare heavy minerals, containing
shell clastics 11 (TURENNE, 1978).

mica and occasionally

These ridges are straight and narrow
(width between
70 toa maximum of 200 m) with one or several crests
(see fig.
3), They occur mainly east of Cayenne. In the
Mana-Aouara-Les
Hattes region, they form complex systems curved toward
the
Maroni's mouth, the same feature occurring at the Suriname bank
towards Pointe Galibi.
The cheniers spread out widely in Suriname and Guyana. AUGUSTINUS consecrated a large amount of his
research
to
them from 1978 until 1986. He distinguished two types of cheniers
coarse
along the Suriname coast; those formed by medium and
sands from the Maroni to the Mara River, and cheniers on
the
west coast, composed of fine grained sand and shell
clastics.
The author
The fine-grained sands are carried from the Amazon.
defines a typology of the erosion and accumulation coasts
of
Suriname; this typology is based largely on chenier development.
The cheniers need further studies in
French Guiana,
particularly concerning their ages. Until now,
we used only
relative ages ("old", "recent", "present-day" cheniers),
based
on their geomorphological position and on their degree of pedogenesis. But such an interpretation is insufficient and
impre~e and must be replaced by amore accurate research
especiially in complex formations of sandy ridges, as often observed
in the field.
In general, the cheniers are considered as built
up
on a relatively stable coast (AUGUSTINUS, 1978),
shoreline
changes occurring by progradation and retreat as at
present.
It is certain that they serve as a barrier for the
brackish
marshes developing behind the sandy ridges. AUGUSTINUS recalls
thatitheir development has many consequences for the geomorphology, drainage and the development of soils and
vegetation in
the coastal zone. He presents a diagram showing a synthesis of
these interactions (fig. 8). RINE & GINSBURG (1985) have
also
emphasized the role of cheniers in the morphodynarnic sequences
of the French Guianese coast.
The Holocene coastal plain of the Guianas is one
of
the longuest continuous ''open ocean" chenier plain,
similar to
the one in southwestern Louisiana. It is the result
of
a
continuous and abundant supply of fine-grain
sediments and of the
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development of sandy ridges which rest on clay and insert themselves between fine deposits.
Considering
the
Holocene
as
a
whole,
progradation is dominant; in the past 6,000 years the Surinamese coastline advanced seaward for approxima tely 30 km
( RINE &
GINSBURG, 1985). However, during this time interval, depositional
phases are separated by periods of prevailing erosion or
nondeposition (BRINKMAN & PONS, 1968; ROELEVELD & VAN LOON, 1979).
CONCLUSION
We have shown that the Guianas' coast
is composed of
immense amphibious space situated behind the waterfront
mangrove, where cheniers are, apart from a few exceptions,
aften
the only prominent
landform. The coastline is generally
lowlying and homogeneous. However, the morphogenic processes
are
not tediously invariable: on the contrary, coastal dynamics are
very acti ve and characteri zed
by large accumulations of argillaceous
mud supplied from the Amazon and carried westward by
currents
and waves. Vast mudflats prograde into the
ocean and
are
separated by interbank zones where the coast is
undergoing
erosion. Mudbanks and interbank zones migrate westward;
the
intensity and frequency of this migration are variable according to location and time period .

.,,~

These dynamics have several repercussions
in
the
present coastal environment. However, the paralic
space
is
partially free of the direct influence of the ocean and evolves
according to continental conditions. A limited relationship has
been observed between these two types of evolution at the Sarcelle
Swamp and a comparison was made with neighboring
fresh-water
marshes.
All the elements show that conditions of "stability"
and "instability'' can be defined; however, the concept of landscape "stability" is very precarious. In order to
provide a
better understanding of the evolution of this natural environment, a synthesis of studies on stratigraphy and sedimentology
of the Quaternary formations has been made.
The aim was to
provide the ages of the global changes affecting coastal areas
(sedimentation, peat development, etc.). The different
phases
of sedimentation have been the object of radiocarbon
dating
establishing a chronology of the main events.
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Subject to new data and observations,the behaviour of
the Holocene littoral dynamics appears to be similar to
those
a regular
of the present time. It is certain that there was
the maximum
rise in sea-level between 10,000 and 6,000 BP,
transgressive coinciding with the Mara Phase. But - at least up
to present day - there is no evidence of any subsequent vertical
oscillation in sea levPl, The chenier characteristics argue in
favor of progradation and recession similar to that
of
the
present coastal dynamic. The Guiana's open ocean chenier plain
does not seem to have undergone an evolution analogous to that
of the Brazilian coastline, where a high number of
detailed
surveys indicate Holocene sea-levels higher than today.
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4.

GEG~VENS_KUST_GUYANA (Samenvatting door R.M. We

4.L

Samenvatting Demerara Coast-~l Investigat_ion - _Hyd_r_aulics Lab. 1962.
Tot op heden is er alleen informatie voorhanden uit Delft

Hydraulics

Laboratory (1962). In de onderstaande tekst worden puntsgewijs de belangrijkste aspecten uit dit 240 pagina's dikke rapport besproken. Daarna volgen in 4.2. copieen van pagina's die handelen over kustprocessen.
- De Guyanese rivieren voeren nauwelijks sediment aan.
De hoeveelheden zout-brak water die met eb en vloed in en uit de estuaria
gaan zijn veel groter (l0 of meer keren)

dan de uitgaande

zoetwater

aanvoer van de rivier zelf.
- De zone van bruin modderwater (= materiaal in suspensie) voor de kust
is± 40 km breed.
- Lengte modderbank + interbankzone (troggen) bedraagt in Guyana± 40 km.
Bij een gemiddelde verplaatsingssnelheid van± 1,5 km/jaar betekent dit
een± 30 jarige cyclus en dus± 3x/eeuw aanslibbing (kust uitbouw) en
± 3x/eeuw erosie (kustafslag).
- Er is een dagelijkse en een jaarlijkse variatie in golfhoogte.
- Aan de westzijde van modderbanken treedt divergentie op (= afname van
golfenergie hetgeen leidt tot sedimentie

=

slingmudzone) en aan de oost-

zijde van de modderbanken en in de troggen treedt convergentie op (= concentratie van golfenergie
.

Algemene
-,

overwegend erosie).

(zie ook fig. 20.20 uit

Geologie 4e druk) .

De suspensie-last van het zeewater kan zeer sterk varieren (100 tot
200.000 ppm

= mg/1). Ligt de waarde beneden de 5000 ppm dan zullen de

klei-deeltjes los van elkaar in het water zweven; bij overschrijding
van deze waarde gaan de deeltjes elkaar sterk beinvloeden (vorming vlokken etc.). Als het water voldoende rustig is vormen de vlokken een soort
structuur die in zijn geheel naar de bodem zakt, waarbij het water uiti

geperst wordt. We zien dan een laag helder water op de modder
(= slingmud

= gel) . Indien we deze gel sch11dden gaat deze over in een

gewone suspensie.

Augustinus(l978) geeft geen waarde waarboven in zout-

water de klei deeltjes zullen uitvlokken. Hij geeft aan dat bij een suspensie last van meer dan 5000 ppm de vlokken een slingmud zullen vormen.
De eerder genoemde uitvlokkingsgrens van 5000 ppm geldt voor zoutwater;
voor zoetwater geldt een grens van 8000 ppm. Dit betekent dat een plotselinge verzoeting van het zeewater (door bijv. een vergroting van de
rivierwateraanvoer in de regentijden of een "bel"

van zoetwater die

volgens Tjoe ;Awie (1975) tientallen km's zeewaarts kan drijven) kan
bewerkstelligen dat de slingmud plotseling overgaat in een "gewone"
suspensie (deeltje voor deeltje,al dan niet-verenigd tot vlokjes,zwevend
in vloeistof). Dit zou dus een mogelijke verklaring kunnen zijn

4.1

voor het in korte tijd in beweging komen c.q. verdwijnen van delen van
modderbanken (met name de recent afgezette, nauwelijks geconsolideerde
delen)

alsmede het plotselinge afzetten van grote hoeveelheden modder

in enkele uren/dagen tijd. Dit laatste zou door een toename van het zoutgehalte verklaard kunnen worden. Verder is het mogelijk dat bij toenemende
golfbeweging zoals die optreedt tijdens springvloed (grotere waterdiepte,
hogere golven) en/of tijdens de periode maart-april (hogere windsnelheden),
er grote hoeveelheden slingmud als een soort dik - visceuze vloeistof verplaatst worden.
Het feit dat in zoetwater er pas bij een suspensie-last van 8000 ppm vorming van slingmud optreedt wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat in zoetwater de diffuse dubbellaag om de kleideeltjes groter is waardoor de afstotende krachten tussen de deeltjes zullen overheersen over de aantrekkende
krachten die slechts over zeer korte afstand werkzaam zijn, waardoor er
meer deeltjes per liter water nodig zijn om overgang naar de gel (slingmud)
toestand te verkrijgen. De grootte van de suspensie-last van het zeewater
hangt af van
1.

(Westerink 1990)

De mate van turbulentie van het water veroorzaakt door de golfbeweging
roet een dagelijkse en jaarlijkse variatie en een verschil tussen de
westzijde van een rnodderbank (vrijwel complete uitdoving golven door
divergentie en aanwezigheid slingmud) en de oostzijde van een modder-

"-,' -,bank en de interbank zone. Hoe hoger de golven, hoe hoger i.h.a. de
suspensie-last.
2.

De grootte van de stroomsnelheid van het water (getijde stromingen,
longshore current, Guyana stroming en de dagelijkse tot jaarlijkse
variaties daarin).

3.

De mate van aanvoer door de Amazone Rivier. Hierbij kunnen de volgende
variaties worden onderscheiden:
a.

variatie droge tijden - regentijden,

b.

klimaatsvariaties op korte en lange termijn (drogere en nattere
perioden),

c.

effect van de recente zeer grootschalige ontbossingen in het
Amazone stroomgebied die ongetwijfeld een enorme toename van de
bodemerosie zullen veroorzaken en daarmee van de suspensie-last
die jaarlijks de Altantische Oceaan bereikt.

4.

De mate van kustafslag en erosie van modderbanken verder oostelijk,
waarbij extra suspensie-last wordt toegevoegd aan het zeewater.

4.1
-

5.

3 -

De mate van sedimentatie verder oostelijk, waardoor vermindering van de
suspensie-last optreedt.

Wanneer eenmaal gevormde slingmud door druk van bovenliggende lagen of door
verdamping tijdens laagwater enigszins begint te consolideren (= rijpingsproces= toename structuurstabiliteit en afname watergehalte en afnfu~e afstand tussen de kleideeltjes) ,dan zal het steeds moeilijker worden om de
klei,slingmud weer in beweging te krijgen.
Zo worden er boven een al geconsolideerde zeebodem lage suspensie-gehalten
waargenomen terwijl er boven een zeebodem van recent afgezette slappe klei
zeer hoge waarden (tot 200.000 ppm!) gemeten worden waarbij het overigens
moeilijk is een onderscheid te maken tussen de bodem en de slingmud.
De minimale snelheid om het materiaal in suspensie te houden bedraagt±
0,15 m/sec.;

om de al geconsolideerde bodem te kunnen eroderen is een

minimale snelheid van 0,5 - 0 75 m/sec. vereist.
In bepaalde gebieden kan accumulatie van slingmud optreden, vaak gebeurt
dit geleidelijk maar soms ook door incidentele aanvoer van grote hoeveelheden suspensie-materiaal. Door de overgang naar slingmud worden de golven
sterk gedempt hetgeen de accumulatie van slingmud sterk bevordert.
DCJ~"de divergentie (afname van golfenergie door de vorm van de modderbank) zal dit vooral aan de west~ijde van de modderbanken plaatsvinden.
Verder dient bedacht te worden dat de slingmud in half vloeibare vorm getransporteerd kan worden in westelijke richting. Het gecombineerde effect van
sterke getij stromingen en de golfwerking (= hoge suspensie-last), verklaart
de plotselinge verschijning van grote klodders slingmud langs de kust tijden~ springtij.
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5.1

GEGEVENS MONDING AMAZONE RIVIER

S.l. Het rapport van Tjoe Awie (1975) bevat veel detail-informatie betreffende
de door de Amazone aangevoerde sedimenten. Er zullen puntsgewijs een aantal aspecten, die van belang zijn voor de kustprocessen, besproken worden
- Jaarlijks wordt door de Amazone± 0,5 x 10

9

ton sediment aangevoerd waar-

van 82% afkomstig is van slechts 12% van het verzamelgebied (vooral gebieden boven 500 m). Het sediment bestaat voor 5% uit bodemlast (bed load:

=

grind en zand dat tot 50 cm boven de rivierbodem wordt getransporteerd

gemiddelde korrelgrootte : 0,2 mm).De overige 95% wordt als suspensielast (= zwevend in het water, zeer fijn zand, silt en klei) vervoerd;
gem. korrelgrootte± 0,004 mm.
- In de grote regentijd (mei-juni) bedraagt het debiet van de Amazone Rivier
3

gemiddeld 240.000 m /sec.

wat gepaard gaat met ongeveer 15 x hogere sus-

pensie-lasten dan in de droge tijd (october/november; gem. debiet
3

80.000 m /sec.).
Het getijde verschil in de monding van de Amazone Rivier bedraagt maximaal

± 12 m (enkele honderden km's NW van de monding).
- In de monding van de Amazone Rivier treedt er een sterkte afname op in de
hoeveelheid suspensie-last (mgr

silt, klei en zeer fijn zand per liter

ppm) gaande van de bodem naar het wateroppervlak.
- De hoeveelheid suspensie-last op een bepaalde diepte hangt vooral af van
,de~etijde-fase (= stroomsnelheid van het water en daarmee transporterend
vermogen ; hoe hoger de stroomsnelheid, hoe hoger i.h.a. de suspensie-·last) •
He:t is hierbij belangrijk te beseffen dat de metingen hebben plaatsgevonden
in de monding van de Amazone Rivier, alwaar de getijde invloed, evenals in
andere estuaria, veel belangrijker is dan in de overige kustgedeelten.
- In de oppervlakkige waterlagen treedt er een afname van de hoeveelheid
suppensie-materiaal op in zeewaartse richting, waarbij ter hoogte van de
20 m diepte lijn± 5 mg/t wordt aangetroffen hetgeen beschouwd wordt als
de buitengrens van de Amazone sedimenten.
- Uitvlokking van de kleideeltjes vindt plaats bij ct- 0 /

00

tussen Oen 3

(bij een zoutgehalte tussen Oen 5400 ppm). De suspensie-last van de
Amazone Rivier (zoetwater; kleideeltjes gepeptiseerd) zal bij menging
met het zoute zeewater, hetgeen door de enorme aanvoer van zoetwater
zeewaarts van de monding plaatsvindt, snel uitvlokken, hoewel door de
sterke turbulentie (stromingen, golven) de groei van de vlokken geremd
zal worden, waardoor de fijne bestanddelen verder zeewaarts kunnen komen.
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Verder zeewaarts wordt het water dieper waardoor de golfwerking afneemt
(uitdemping met de diepte - zie figuur 31.7 Algemene Geologie 4e druk).
Ook zal de getijde invloed verder zeewaarts afnemen. Hierdoor ontstaan
grotere vlokken die geleidelijk zullen uitzakken.
--In de regentijden komt het sediment verder zeewaarts ( 15 keer grotere sediment aanvoer; grens zoet-brak waar i.h.a. uitvlokking/sedimentatie zal
plaatsvinden komt verder zeewaarts te liggen).
- Uit figuur 12 blijkt dat de sedimenten (bodemlast en suspensie-last) tot enkele
honderden km's voor de monding van de Amazone Rivier zeer lage kalkgehalten
hebben. Verder in NW richting zet zich een enkele tientallen km's brede zone
langs de kust van de drie Guyana's voort waarin eveneens zeer lage kalkgehalten worden aangetroffen. De oorzaak is vermoedelijk gelegen in de grote
aanvoer van zuur rivierwater door met name de Amazone Rivier, alsmede de geringere hoeveelheid zee organismen in het troebele zeewater voor de monding
van de Amazone Rivier en voor de kust van de Guyana's.
Verder zeewaarts neemt het kalkgehalte snel toe.
- Sedimenten die beneden 20 diepte zijn afgezet zullen niet meer geerodeerd
worden (tot die diepte reikt de golfwerking)
- In principe kunnen we de enkele tientallen km's brede modderzone die zich
vanaf de Amazone tot aan de Orinoco Rivier uitstrekt opvatten als een
"delta" van de Amazone Rivier. Deze modderzone die gekenmerkt wordt door
een max. 20 m dik pakket holocenen siltige klei vertoont hogere (modderbanken) en lagere delen (interbank zones of troggen).
- Uit figuur 15 blijkt duidelijk dat er zich voor de monding van de Amazone
Rivier een grote waaier van fijnzandige sedimenten aanwezig is. Vermoedelijk
wordt door de sterkte afname in stroomsnelheid de relatieve grove fractie
(zand) het eerst afgezet. Verder in NW richting worden steeds in een enkele
tientallen km's brede zone langs de kust siltige kleien afgezet. Dit is dus

·,

de zone waarin zich het overgrote deel van de relatief fijne fractie (silt
en klei) getransporteerd wordt. Kennelijk zijn de Guyana-stroming, de longshore current alsmede de golfbeweging krachtig genoeg om dit materiaal in
suspensie te vervoeren, waarbij wel een deel van het materiaal al dan niet
tijdelijk wordt vastgelegd in de vorm van modderbanken. Zoals al gezegd:
het overgro~e deel van het zeer fijne zand sedimenteert direct voor demonding.

Voor de Surinaamse kunst worden zeer lage zandgehalten (± 2%) aan-

getroffen. Het (mid)grove zand en het grind zullen in de Amazone Rivier zelf
sedimenteren (vergelijk de Suriname Rivier waarbij het zand niet verder aan
10 km stroomopwaarts van Paranam komt).

-
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- Uit figuur 15 blijkt verder dat de holocene Amazone sedimenten zeewaartse
uitwiggen. Verder noordelijk worden pleistocene zanden aangetroffen.
- Uit figuur 2 kunnen we afleiden dat het continentale plat (shelf) zich
uitstrekt tot de

130 m diepte lijn (helling l

: 1700 in NO richting)

beneden deze diepte begint de continental slope (helling l

: 13).

De. breedte van de sbelf bedraagt voor de monding van de Amazone Rivier
vele honderden km's. In NW richting neemt de breedte sterk af.
In de 20 m diepte lijn komt zeer duidelijk de gigantische holocone sedimentwaaier van de Amazone tot uitdrukking. In de 400 t/m 3600 m diepte
lijnen komt een nog veel grotere deepsea fan tot uitdrukking. Vermoedelijk
is deze laatste grotendeels van pleistocene

ouderdom, waarbij in het holo-

ceen door turbidietstromingen de fan versneden is (Amazon Canyon)

waar-

bij vanaf± 2400 m diepte een recentere, flauwer hellende fan is opgebouwd voor de pleistocene deepsea fan.

