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Veerkracht tegen
klimaatverandering
verloren door 
stapeling van 
drukfactoren

- stijgingen in de lucht- en zeewatertemperatuur
- zeespiegelstijging
- verzuring van de zee
- toenemende verdroging van het klimaat
- woekerende invasieve soorten en tropische ziekten
- afname in biodiversiteit
- toenemend frequentie en kracht van orkanen



Waar te beginnen?

• Verloren zaak?

• Kosten?

Nee: schakel de natuur in!

Maar eerst moet de natuurlijke veerkracht
weer terug!

Willemstad, Curaçao



Bossen
• Lokale klimaatbeheersing

• CO2 opvang

• Erosiebeperking

• Influx grondwater

• Behoud bodemvruchtbaarheid

Invloed loslopend vee



• overbegrazing
• verlies van bomen
• toename hitte en afbraak humus
• verlies van teelaarde, en biodiv
• verminderde ontkieming
• geen verjonging van bomen
• geen absorptie grondwater en 

beekjes drogen op
• afstroom van regenwater en 

teelaarde, erosie

• modder verstikt koraal
• nutrienten bevorderen algengroei
• kustbescherming door koraal vermindert
• koraalrifvisstand neemt af

• dichtslibben lagunes
• water bij mangroves wordt te ondiep
• water wordt te heet en zout
• mangroves sterven af
• viskraamkamer functie mangroves neemt af
• kustbescherming door mangroves neemt af

Ecologische veerkracht
zwaar ondermijnd door 
loslopende geiten

koraalrif mangroven

stofoverlast

“mondi”

sediment
sediment



Saliña di Vleit, Bonaire



Kosten en Baten Loslopende Geiten Bonaire

Baten

• Collectief

- Voedselzekerheid

- Deviezenbesparing

- Slachtpenning

- Belastingen omzet = 0

Kosten

• Collectief

- Biodiversiteit

- dierenleed

- Vraat aanplant

- Verplichte omheiing

- Verkeersrisiko en schade

- Stofschade voor machines en electronica

- Erosie...falend landbouw

- Schade koraal...duiktoerisme en visserij

- Verlies kostbaar zoetwater

- Stagnatie agrarische ontwikkeling (geen weidebeheer, 
geen kuddebeheer)

• Privé

- Opbrengst vlees

- Besparing grondbelasting

• Privé

- Arbeid

- Verzorging

- Diefstal, ziekte, verkeer

- Slachtkosten

- Bijvoeding

Conclusie: Hoge kosten, weinig baten, 
zowel privé als collectief



Loslopend vee “cultureel erfgoed”? Nee. Grote misvatting! Loslopend vee is niet verenigbaar met serieuze
agrarische productie of veehouderij. Daarom is het voorheen, net zoals nu, altijd tegen de wet geweest. Hieronder
voorbeelden van cultuurhistorisch erfgoed die laten zien hoe vee in de plantagetijdperk werd beheerst.



Herstel zeer snel



Landbouw: innovatie nodig in klimaatbeheersing, 
waterverbruik en droogte-resistente soorten

Negev



Mangroven

Gevolgen dichtslibbing van mangroven



Actieve interventies voor
Nature-based herstel van 

mangrove-ecosystemen

• Oogst en herbenutting

• van opgehoopte slib (new “black 
gold”)



Kunstriffen
Actieve interventies voor Nature-based herstel

Diadema City, Saba,
kunstrif “zeer goed” 
vergeleken met 
de meeste
natuurlijke riffen

Herstellend koraal en 
hoogste dichtheden
bedreigde zee-egel

Diadema

Vistellingen
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(natuurlijke koraalgroei erg langzaam)



16

FADs

Verplaatsing bevissingsdruk 
naar onderbeviste pelagische 
soorten



Opsomming van vier
Nature-based 
interventies voor
veerkracht bij
klimaatverandering

plaatsing
kunstriffen

mangroven

verminderde
sedimentatie verminderde

dichtslibbing

Sediment herbenut
op land

Veerkracht, kustbescherming
en kraamkamerfunctie
mangroven hersteld

Bescherming tegen golven en meer
habitat voor vis

Geiten weg
Meer bomen, meer CO2-opname,
Koelere temperaturen, vruchtbare bodems
Meer infiltratie grondwater, minder stof

Bevissingdruk verplaatst
naar onderbeviste
pelagische bestanden


