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Caribisch Nederland
Weer een jaar voorbij. Een

belangrijk jaar, want sinds 10-10-
2010 is ons eiland met alles erop
en eraan een stukje Nederland
geworden. Caribisch Nederland.
Onze gezaghebber blijft gezag-
hebber, maar heeft nu wel een
ambtsketen. Net zoals de burge-
meesters in Nederland. En op zijn
ambtsketen staat de lora sym-
bool voor onze prachtige natuur.

Ook aan de overkant van de
oceaan begint langzamerhand
door te dringen dat Nederland een
tropisch stuk natuur rijker is
geworden. Zo worden in de
Tweede Kamer bezorgde vragen
gesteld over de natuur en
natuurbescherming op Bonaire en
de andere eilanden. Die
belangstelling komt wat laat,
maar is wel goed bedoeld. En wie
weet, levert het nog wat op ook...

Ondertussen hebben we hier
zeker niet stil gezeten. Begin
oktober heeft de eilandsraad het
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
Bonaire vastgesteld. Hierin is veel
ruimte bestemd voor natuurge-
bieden. Dat is in overeenstem-
ming met het Natuurbeleidsplan,
dat al veel ouder is. Toch goed
dat het nu ook wettelijk is
vastgelegd.

In september zijn de uit-
voeringsbesluiten van de Eilands-
verordening natuurbeheer van
kracht geworden. Ook dat is een
belangrijke stap voorwaarts. We
beschermen daarmee de natuur
op ons eiland. Dat is belangrijk
voor ons, maar vooral voor onze
kinderen en de kinderen van onze
kinderen. Die willen we graag een
mooi eiland overdragen, waar
toeristen op afkomen. Zodat de
economie kan blijven draaien. In
deze krant leest u er meer over.

Ook goed nieuws is dat op dit
moment wordt gebouwd aan de
eerste afvalwaterzuiverings-
installatie voor ons eiland. Daar-
mee wordt de volksgezondheid
beschermd. En de gezondheid
van onze koraalriffen.

Tot slot werd in november
bekend dat Nederland ons
onderwaterpark op de voorlopige
lijst van werelderfgoed heeft gezet.
Daar mogen we erg trots op zijn.
Deze kandidatuur is een bekro-
ning van een visie die meer dan
dertig jaar geleden begon met de
oprichting van ons onderwater-
park. Gefeliciteerd Bonaire! En
een gelukkig nieuw jaar!
De redactieSar Design
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Ofisina di Turismo di Boneiru
ta despedí di su direktora,
Ronella Tjin Asjoe-Croes.
Entrante yanüari 2011, Ronella
lo okupá e posishon di CEO di
Aruba Tourism Authority. Mirando
bèk riba e último 6 añanan, du-

rante kua el a okupá e posishon
di direktora di TCB, por bisa ku
TCB sigur a duna atenshon na e
desaroyo duradero ku e isla tin
komo meta. A duna atenshon
debido na esaki den e promo-
shon di Boneiru, pero tambe

TCB a liderá diferente proyekto
lokal i internashonal pa aksentuá
esaki i pa kontribuí na esaki.
Ehèmpelnan ta inkluí rueda di
prensa na New York huntu ku
STINAPA  pa asina in-formá
prensa di e aniversarionan di nos

parke marino i parke Washing-
ton Slagbaai. Tambe a uni forsa
ku STINAPA pa selebrá Aña
Internashonal di Refnan, pa
selebrá Dia Internashonal di
Biodiversidat, a organisá simpo-
sio na Hulanda i TCB ta un
spònser tambe di e programa di
konsientisashon ‘Nos ta biba i
naturalesa’ desde su inisio.

TCB konhuntamente ku
aktornan respektivo, inkluyendo
sektor di turismo, ta trahando
duru riba un otro proyekto
inovativo enfoká riba stimulá un
desaroyo duradero. Un proyekto
pa redusí e kantidat di “carbon
footprint” ku e bishitantenan ta
laga atras den e atmósfera ora
ku nan tuma parti na diferente
aktividat. Por ehèmpel ora ku nan
hür un outo i kore rònt ku e outo
aki, e aktividat aki ta produsí un
sierto kantidat di CO2 ku ta bai
den nos atmósfera. Pa medio di
e proyekto aki nos lo kompensá
esaki e ora ei dor di planta mata
ku ta produsí oksígeno ekivalente
na lokual a ser produsí na CO2.
Den kuadro di e proyekto aki TCB
konhuntamente ku diferente otro
instansia, riba 21 di novèmber
último, a kuminsá kaba ku
plantamentu di mas ku 100 palu
na entrada di Parke Washington
Slagbaai, esaki durante e ‘Fes-
tival di planta palu’. Segun e
direktora, esaki ta un idea ku el
a kana rònt kuné pa vários aña i

riba kua TCB a traha duru i ta
kontentu di por bisa ku lo lansá
esaki otro aña. Esaki ta un
ehèmpel i asina tin mas proyekto
ku a haña hopi atenshon e aña
aki i ku lo ta kla pa lansa otro
aña. Hopi ta parti di e proyekto
di TCB “Desaroyando un Boneiru
duradero”!

Ta importante pa ofisina di
turismo kontinuá ku tipo di
proyektonan asina aki i kontinuá
na promové Boneiru komo, no
solamente un destinashon ku ta
ideal pa sambuyá òf windsurf,
pero komo un destinashon ku tin
rèspèt pa nos naturalesa. Rèspèt
tambe pa nos medio ambiente i
ku ta enfoká kontinuamente na
balansá desaroyo ekonómiko ku
esaki. E direktora ta suprayá ku
kontinuashon di e bon trabounan
ku TCB a desplegá último aña lo
mester ta un prioridat, mirando
e esfuersonan grandi ku a hasi
pa logra avansenan. Pero tambe
mirando tempu, konosementu i
fondonan ku a invertí pa
posishoná Boneiru unda e ta
awor.

Finalmente Ronella ke a
menshoná ku p’e tabata un honor
pa por a traha pa Boneiru durante
e último añanan aki i e ta kere
ku, ku determinashon i perseve-
ransia i konsiderando e potensial
ku Boneiru tin, ku e isla lo por
sigui kosechá mas éksito den
futuro!

Ronella Tjin Asjoe ta despedí di TCB, despues di a laborá 6 aña na TCB
ATENSHON PA DESAROYO DURADERO TA PARTI INTEGRAL

DI PROMOSHON DI BONEIRU I TRABOUNAN DI TCB



Página 3MAKUBEKÈNDesèmber 2010

E tendensia pa blòf ku kos ku otro hende a traha ta di tur tempu i tur pueblo.
I esaki por ser tumá literalmente. Indjannan tabata prònk ku kos pa dòrna riba
kabes trahá di pluma di paranan eksótiko. E damanan di ‘high society’ europeo
tabata hasi meskos, por ta un tiki ménos ekstrabagante. Kòrda tambe riba e
kueru di tur sorto di animal. Un kueru di leon tabata duna statùs i poder na e
miembro di tribu afrikano ku tabatin’é bistí. Un kueru di ber den bo sala di kas
tambe ta impreshoná e bishitante. Kokolishi tabata ser bistí na hilu rònt di
garganta òf pòls den sierto kultura. Despues por a usa nan komo plaka.

Boneiru no tabata otro. Kaska di turtuga a sirbi pa dekorashon na muraya òf
pa traha artefakto pa prònk i bisti na kurpa. No ta muchu tempu pasá ku ainda
tabatin artesania kaminda tabata usa koral pretu (black coral) pa traha prenda.
Tabata lumbra e kokolishi di kiwa tambe pa kologá na kadena. I den kaska di
karkó tabata pone lampi.

Leinan lokal i internashonal a pone un fin na e práktikanan aki. Naturalesa
por sierto no ta un tienda di suvenir!

Te ainda bo ta mira kaska di karkó tur kaminda na Boneiru; den kurá, riba
mesa di patio i den kurá di piedra. Esaki nos a hasi tur tempu. I dikon nò,
bèrdat? Tabatin karkó na abundansia. Na Cai ainda tin seru di míles di kaska di
karkó. Pero tempu a kambia. Lokual tabata por ántes no ta bai mas awendia.
Ántes ta algun habitante so Boneiru tabatin. Niun hende tabata preukupá si un
hende bai kas ku un kaska di karkó. Aworaki Boneiru tin mas ku 15.000 habitante
i e kantidat ei ta sigui krese. Si mas hende sigui kohe un kaska di karkó,
pronto lo no resta mashá. E serunan di kaska di karkó na Lac ku tempu a bira
parti di nos herensia kultural. Komo rekuerdo na tempunan ku a pasa, i kaminda
ku ainda tabatin karkó na abundansia.

Lokual ta konta pa e karkó ta konta tambe pa diferente otro produkto di nos
naturalesa. Manera tiponan di piedra di koral i kokolishi. Enbèrdat nan por sirbi
pa un tipo di arte den nos kas. Awor aki ta na moda tambe pa traha obranan di
arte usando produktonan saká for di naturalesa. Pero kòrda bon... naturalesa
no ta un tienda pa dekorashon di kas.

Banda di esei tur aña nos ta risibí 74.000 turista di estadia mas largu i kasi
250.000 turista di barku krusero. Imaginá bo ku tur lo bai ku un karkó òf kokolishi.
Afortunadamente lei ta prohibí nan di hasi esei. Lo no keda nada!

Nos mester duna naturalesa su balor. Por haña kos nèchi pa prònk den kas
tur kaminda awendia. Trahá di material artifisial. Djis wak den tur e tiendanan
nèchi den Playa. I nos por paga na florin, dòler òf euro. Nada di paga ku kokolishi.
Pasobra nos ta ripití: naturalesa no tei pa traha plaka òf kos di prònk.
Redakshon

De neiging van de mens om te pronken met andermans veren is van alle
tijden en van alle volken. En dat is in dit geval letterlijk bedoeld. Indianen pronkten
met bont gekleurde hoofdtooien van exotische vogelveren. Europese dames
deden hetzelfde, alleen minder uitbundig. Denk ook aan de huiden van allerlei
dieren. Een leeuwenvel gaf status en macht aan de Afrikaanse krijger die het
droeg. Een berenvacht deed het leuk voor de open haard. En schelpen werden
vroeger door sommige volken gebruikt als betaalmiddel. Of aan snoeren geregen
als halskettingen en armbanden.

Op Bonaire was het niet anders. Schilden van zeeschildpadden gebruikten
we als wandversiering of voor het vervaardigen van sieraden. Nog niet zo lang
geleden bestond er op ons eiland kunstnijverheid waarbij zwart koraal werd
gebruikt voor het maken van sieraden. Ook de schelp van kiwa werd gepolijst
om als kettinghanger dienst te doen. En karkóschelpen deden het goed als
schemerlampje.

Eilandelijke en internationale wetten hebben hieraan een eind gemaakt. De
natuur is immers geen souvenirshop.

Nog steeds zie je overal op Bonaire karkós liggen op tuinmuren, op
porchtafels en in rotstuintjes. Dat hebben we altijd gedaan. En waarom ook
niet. Karkós waren er in overvloed. Op Cai liggen hopen van vele duizenden
karkóschelpen.

Maar de tijden zijn veranderd. Wat vroeger wel kon, kan nu niet meer. Vroeger
woonden er een handvol inwoners op het eiland. Niemand lag er wakker van als
die een mooie karkóschelp meenamen naar huis. Nu telt Bonaire al ruim 15.000
inwoners en ons aantal neemt nog steeds toe. Als we allemaal een karkó
zouden meenemen, blijft er niet veel over. De karkóhopen op Lac behoren
inmiddels tot ons cultureel erfgoed. Als herinnering aan vervlogen tijden, toen er
nog karkó’s in overvloed waren.

Wat voor karkó geldt, geldt ook voor allerlei andere producten uit de natuur.
Zoals decoratieve hoornkoralen of kokolishi. Die kunnen een mooi stilleven
vormen in een hoekje van ons huis. Er heerst nu ook een trent om kunstwerkjes
van producten uit de natuur  te maken. Maar de natuur is geen winkel voor
woningdecoratie...

Daarnaast krijgen we jaarlijks bezoek van 74.000 verblijfstoeristen en
ongeveer 250.000 cruisetoeristen. Die mogen van de wet geen karkó meenemen.
Maar stel je voor dat ze allemaal een ander schelpje zouden oprapen. Onze
heremietkreeftjes zouden onmiddellijk dakloos worden!

We moeten de natuur in haar waarde laten. Leuke spulletjes of souvenirtjes
voor in huis zijn tegenwoordig in overvloed verkrijgbaar. Man made. Kijk maar in
al die leuke winkeltjes in Playa. En we betalen met guldens, dollars of euro’s.
Niet met schelpen. Want de natuur is nou eenmaal geen leverancier van geld of
hebbedingetjes.

TIENDA DI SUVENIR SOUVENIRSHOP
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Damascus Heavy Equip-
ment Rentals N.V. aan de Kaya
Korona 100 heeft uit handen
van Nolly Oleana, die toen
milieugedeputeerde was, een
vergunning ontvangen voor het
inzamelen van afgewerkte olie.
Damascus is het enige bedrijf
op Bonaire dat afgewerkte
motorolie mag inzamelen en
vervoeren met hun vacuümtruck
met het kenteken V 1349.

Het bedrijf werkt samen met
Selibon. Als iemand een grote
hoeveelheid afgewerkte motor-

DAMASCUS ENIGE LEGALE INZAMELAAR
AFGEWERKTE OLIE

olie wil laten ophalen, is een
telefoontje naar Selibon ge-
noeg. Selibon geeft een seintje
aan Damascus die de olie dan
binnen twee werkdagen komt
ophalen. Deze regeling geldt
voor bedrijven waar veel mo-
torolie vrij komt, zoals garages
en scheepsreparatiebedrijven.

Een bedrijf of een particulier
die een kleine hoeveelheid
afgewerkte olie kwijt wil, kan dat
afgeven bij Selibon aan de Kaya
Industria. Daar kan men nu ook
al glas, batterijen en accu’s

inleveren. Volgend jaar komen
er meer plaatsen waar afge-
werkte olie kan worden
ingeleverd.

Afgewerkte olie is gevaarlijk
afval dat we apart moeten

houden van ander afval. Een
druppeltje olie kan bijvoorbeeld
een grote hoeveelheid water
verontreinigen. Daarom mag
het niet in onze leefomgeving
terecht komen. Houd afgewerk-

te olie apart en meng het niet
met ander vloeibaar afval. Op
Bonaire wordt de afgewerkte
olie uiteindelijk door Bopec
verwerkt.

De voormalige milieugedeputeerde overhandigt de inzamelvergunning voor afgewerkte
olie aan de heer Damascus.

Administratiekantoor Brandaris is
verhuisd naar Kaya Nikiboko Zuid 48
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De koraalriffen van Bonaire
horen tot de mooiste en rijkste
van het Caribische gebied. Dat
heeft alles te maken met onze
inspanningen om Bonaire tot
een Divers Paradise te maken
en te laten blijven. Ons onder-
waterpark bestaat al ruim dertig
jaar en het heeft al meer dan
vijfentwintig jaar wettelijk be-
scherming. Toch ziet iedereen
die de riffen al tientallen jaren
kent, zoals bijvoorbeeld vissers,
duikers en snorkelaars, dat de
koraalpracht langzaam maar
zeker achteruit gaat. Wat is de
oorzaak en wat kunnen we
eraan doen?

Menselijke invloed
De achteruitgang van ko-

raalriffen is iets dat wereldwijd
gaande is. Er zijn allerlei oor-
zaken voor: klimaatverandering,
koraalziekten, neerslag van
zand en aardedeeltjes, over-
bevissing, bebouwing langs de
kust, het lozen van afvalwater
en overbemesting.

Al deze verschillende
oorzaken vallen uiteen in twee
grote groepen. Allereerst oor-
zaken waaraan we op Bonaire
nauwelijks of niets kunnen
doen, zoals klimaatverandering,
stijging van de zeewatertem-
peratuur en koraalziekten. Een
aantal andere oorzaken kunnen
we wèl aanpakken. Denk aan
bebouwing langs de kust,
overbevissing, erosie en het
lozen van afvalwater. In dit

artikel kijken we vooral naar de
laatste oorzaak.

STINAPA Bonaire heeft de
afgelopen jaren wetenschap-
pelijk onderzoek laten doen
naar de gezondheid van onze
riffen. Hieruit blijkt dat het de
verkeerde kant opgaat met een
aantal sleutelsoorten. Daarmee
worden koralen, vissen en
algen bedoeld die een indruk
geven van de toestand van het
rif. Zo neemt de algengroei toe,
zijn er minder koraalvissen die
algen eten, zijn er minder jonge
koralen en neemt ook het
aantal grote papegaaivissen en
roofvissen af. Dit zijn allemaal
verschijnselen die erop wijzen
dat de gezondheid van het
koraalrif als ecosysteem onder
toenemende druk staat. Om die
reden zijn papegaaivissen sinds
1 september van dit jaar be-
schermd en mag alleen nog
met fuiken (kanaster) worden
gevist als men een vergunning
heeft.

Afvalwater
De algengroei in het onder-

waterpark neemt toe terwijl de
koralen in de verdrukking
komen. Algen groeien sneller
als er veel voedingsstoffen in het
zeewater zitten. Koralen heb-
ben juist een voedselarme
omgeving nodig. We weten dat
er nu ruim twee keer zoveel
voedingsstoffen in het zeewater
zitten als veertig jaar geleden.
Die voedingsstoffen zijn

afkomstig van ons afvalwater.
Afvalwater uit onze toiletten

wordt verzameld in beerputten
of septic tanks. Maar beerput-
ten hebben geen bodem en sep-
tic tanks kunnen lek zijn of
hebben een overloop. Op die
manier komt ons afvalwater in
de bodem en in het grondwater
terecht. Via het grondwater
komt het afvalwater uiteindelijk
in zee.

Soms wordt ook ‘gezuiverd’
afvalwater gebruikt om planten
water te geven. Het probleem
is dan vaak dat de planten veel
meer water krijgen dan nodig
is. Het teveel aan afvalwater
komt zo toch in de bodem, in
het grondwater en in zee.

De extra voedingsstoffen in
het zeewater en de gevolgen
daarvan zijn niet alleen een
probleem voor de koralen, maar
voor het hele natuurlijke even-
wicht onder water. De groei van
schadelijke bacteriën neemt
toe, wat ook gevaarlijk kan zijn
voor de volksgezondheid.

Onze koraalriffen takelen af
en de visvangsten lopen terug.
Als we nu niet onmiddellijk
ingrijpen verliest Bonaire zijn
belangrijkste natuurlijke bron
van bestaan: het onderwa-
terpark. En daarmee ondermij-
nen we ons toerisme en onze
economie. Ook zetten we het
toekomstperspectief van onze
kinderen op het spel.

Het gemakkelijkste lijkt het
om door te gaan zoals we altijd
hebben gedaan. Want wat kan
ik als individu eraan doen?
Maar met een bevolking die is
toegenomen met duizenden in-
woners en de jaarlijkse bezoe-
ken van vele tienduizenden
verblijfstoeristen en nog veel
meer cruisetoeristen, kunnen
we niet op de oude voet verder
gaan. Of we het leuk vinden of
niet, we zullen maatregelen
moeten nemen om de negatieve
gevolgen van deze groei te ke-
ren. Dat is niet alleen een ver-
antwoordelijkheid van de
overheid of STINAPA die het
onderwaterpark beheert. Het is
een verantwoordelijkheid van
ons allemaal, van elke inwoner
of bezoeker. Van elk bedrijf en
alle maatschappelijke organisa-
ties. We moeten het samen
doen!

Afvalwaterzuivering
Uit metingen blijkt dat de

hoeveelheid voedingsstoffen in
het zeewater de toelaatbare
grens nadert. Elders in het Cari-
bisch gebied is dit omslagpunt
al bereikt, met rampzalige
gevolgen voor de koraalriffen en
het onderwaterleven. Op Bonai-
re is het gelukkig nog niet

zover. En het hoeft ook niet
zover te komen.

Om het probleem op te los-
sen heeft het bestuurscollege
besloten om twee afvalwaterzui-
veringsinstallaties te bouwen.
Een kleine en een grote. Ze
komen allebei op het terrein van
de Dienst Landbouw, Veeteelt
en Visserij (LVV). Voor de kleine
zuiveringsinstallatie heeft de
milieugedeputeerde de eerste
steen al in september gelegd.
Deze installatie moet in maart
volgend jaar in gebruik worden
genomen. Damascus en Mac
Enterprises brengen het afval-
water met hun vacuümtrucks
naar de zuiveringsinstallatie. De
bouw van de grote installatie
begint begin volgend jaar en
gaat langer duren omdat daar-
voor ook een rioleringssysteem
langs de kust moet worden
aangelegd.

Het gezuiverde afvalwater
gaan we gebruiken voor de
landbouw en voor het maken
van compost. Daarmee krijgt de
landbouw op ons eiland een
geweldige impuls.

Met dit project brengen we
verschillende belangen, zoals

onze economie, het welzijn van
onze bevolking en milieuzorg,
met elkaar in evenwicht. We
werken dus gezamenlijk aan
een duurzame ontwikkeling van
ons eiland, zodat we nu en in
de toekomst kunnen blijven
profiteren van wat Bonaire ons
te bieden heeft.

De twee afvalwaterzuive-
ringsinstallaties worden betaald
door de Europese Unie en de
Nederlandse regering. Maar
ook al krijg je een auto cadeau,
je zult toch geld moeten uitge-
ven aan brandstof, de verzeke-
ring en wegenbelasting. Zo is
het ook met de zuiveringsin-
stallaties. We zullen als bur-
gers en bedrijven allemaal een
steentje moeten bijdragen. Het
verschil is wel dat een auto tij-
dens zijn levensduur alleen
maar aan waarde verliest. Terwijl
iedere gulden die we uitgeven
aan ‘nos dushi Boneiru’ een
investering in onze toekomst is
en zich dubbel en dwars
uitbetaald.
Geschreven door de Afdeling
Milieu- en Natuurbeleid van
DROB.

ONZE TOEKOMST STAAT OP HET SPEL

Onthulling van het projectbord afvalwaterzuivering op het
terrein van LVV (foto: DROB)

Algengroei verdringt het koraal (foto: Dr. Steneck)

BO TABATA SA KU BO POR HUR E
KASNAN NA SLAGBAAI?

WIST JE DAT JE DE HUIZEN BIJ
SLAGBAAI KAN HUREN?
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Het wonen op een klein eiland als Bonaire heeft iets eigenaardigs.
Het eiland is maar een speldeprikje op de wereldkaart. Maar tegelijkertijd
speelt ons dagelijkse leven zich af op die enkele honderden vierkante
kilometers. Dus lijkt Bonaire voor ons soms het centrum van de wereld.

Het belangrijkste kenmerk van een eiland is natuurlijk het isolement.
We worden omgeven door de Caribische zee. Eens per jaar zwemmen
een paar honderd enthousiaste eilandbewoners naar Klein Bonaire.
Enkele vissers wagen zich in kleine bootjes nog verder weg op zee.
Maar als we werkelijk van ons eilandje weg willen, zijn we toch meestal
aangewezen op het vliegtuig.

Voor de natuur heeft dat isolement belangrijke gevolgen. Veel dieren
en planten kunnen met geen mogelijkheid het eiland verlaten. Ze zijn
voor altijd aan het eiland gebonden. En zo kan het gebeuren dat in de
loop van de tijd op zo’n eilandje zich levensvormen ontwikkelen die
nergens anders ter wereld voorkomen. Of misschien alleen op een aantal
andere eilandjes in de buurt. In wetenschappelijke taal noemen we die
planten of dieren dan een endemische soort of ondersoort. En op
Bonaire hebben we een aantal van die endemische soorten. Meer dan
we denken.

We hebben op ons eiland slakken, insecten, spinnen, reptielen,
vogels, vleermuizen en bomen die je verder nergens anders ter wereld
kunt vinden. Dus op die soorten of ondersoorten mogen we best een
beetje trots zijn. En we moeten natuurlijk extra goed voor ze zorgen.
Want als ze hier verdwijnen dan verdwijnen ze ook van de aardbol.

Nieuwsgierig geworden naar die bijzondere soorten? Dat kan dan
een beetje tegenvallen. Want veel van die dieren en planten vinden we
eigenlijk doodgewoon. Je ziet ze bijna elke dag. Het gaat onder meer
om de volgende vogels: parkiet, witoogspotlijster, gele zanger, gele
troepiaal, chuchubi en de zwartkopgrasvink.

Zoals gezegd, danken wij onze speciale soorten en ondersoorten
aan de geisoleerde ligging van ons eiland. De evolutie gaat hier zijn
eigen gang. Dat betekent ook dat de natuur op ons eiland is erg
kwetsbaar is. Verlies aan biodiversiteit ontstaat meestal doordat het
leefgebied van een bepaalde soort verdwijnt of wordt versnipperd. Vaak
door toedoen van de mens. We moeten dus niet alleen onze dier- en
plantensoorten veiligstellen, maar ook hun leefgebieden. Op die manier
blijft onze schat, de schat van Bonaire, voor de wereld behouden.
Geschreven door V. van Baronie

Goed, het is dit jaar dus het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Wat betekent dat voor
Bonaire? Bij biodiversiteit gaat het om de verscheidenheid in de natuur. Hoe meer plant- en
dierensoorten hoe beter het is. Dus gaat de aandacht vooral uit naar bedreigde soorten. Die
moeten we beschermen, zodat ze niet van ons eiland verdwijnen.

Dat gevaar van verdwijning  is niet denkbeeldig. Denk maar aan de lora op Aruba. Die is daar
alweer meer dan een halve eeuw uitgestorven doordat zijn leefgebied plaats moest maken voor
woningbouw. En doordat ze uit de vruchtbomen werden geschoten door boze tuinders. Gelukkig
lijkt het met de lora op Bonaire wel goed te gaan.

De karkó heeft door overbevissing ook zware tijden meegemaakt. Er zijn aanwijzingen dat
het de laatste tijd weer wat beter met ze gaat. Dankzij het verscherpte toezicht van STINAPA in
Lac.

Kreeften zie je minder dan vroeger. En groupers ook. Hun aantal gaat bergafwaarts.
Van sommige diersoorten is het moeilijker te zeggen hoe het met ze gaat. Neem nou

landkrabben. Wanneer hebt u er voor het laatst een gezien? En zag u ze vroeger vaker?
En hoe zit het eigenlijk met die eigenaardige zadelbomen? Je ziet ze nog wel, vooral langs

de weg tussen Playa en Rincon vallen ze op. Maar het zijn voornamelijk oude bomen. Weet u
nog ergens een jonge zadelboom te groeien?

Soms komen er ook soorten bij. Meestal hebben we daar zelf de hand in. Maar een extra
soort geeft niet altijd reden tot vreugde. De aloë, die oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied
komt, heeft zich zonder problemen op ons eiland gevestigd. Het is een wonderplant waarvan we
goed gebruik maken en waarmee de natuur ook blij is. De kolibrie bijvoorbeeld, is verzot op de
bloemen.

Onze jongste aanwinst, de gewone koraalduivel, beter bekend als de lionfish, wordt argwanend
bekeken. Een enkel exemplaar kan tachtig procent van alle jonge vis in zijn omgeving verorberen.

Geiten zijn hier al veel langer. Ze zijn indertijd meegebracht door de Spanjaarden. We zijn
inmiddels al zo aan ze gewend dat we niet beter weten dan dat ze in onze natuur thuis horen.
Maar in feite is hun vraatzucht te vergelijken met die van de koraalduivel op het rif. Geiten eten
bijna alle planten die er voor hun hoeven komen. Ook jonge zadelbomen. Dus sommige soorten
zijn we in onze natuur liever kwijt dan rijk.
Geschreven door V. van Baronie

Bida riba un isla chikitu manera Boneiru tin algu speshal. E isla ta nada mas ku un skupí riba
e mapa di mundu. Pero na mes momentu nos bida diario ta tuma lugá riba e par di shen
kilometer kuadrá aki. Pa nos Boneiru ta e sentro di mundu!

E aspekto mas importante di un isla di mes ta su isolashon. Nos ta rondoná dor di Mar
Karibe. Un biaha pa aña algun shen hende ku kurashi ta landa bai Klein Bonaire, i nos piskadónan
ta riska di bai un tiki mas leu den nan botonan chikitu. Pero si ta di bèrdat bo ke bai for di nos
isla, mayoria biaha bo tin ku dependé riba avion.

Pa naturalesa e isolashon aki tin konsekuensha grandi. Hopi bestia i mata no por bai for di e
isla di ningun manera. Nan ta mará pa semper na nos isla. I asina por sosodé ku atraves di
tempu riba un isla asina, formanan di bida ta desaroyá ku no ta eksistí niun otro lugá na mundu,
òf kisas riba algun otro isla chikitu den besindario. Den sistema sientífiko nos ta yama e bestia
òf matanan asina un ‘sorto endémiko”, of “sup-sorto”. Na Boneiru nos tin algun di e sorto endémiko
ei. Mas ku nos ta pensa.

Riba nos isla nos tin kokolishi, insekto, araña, rèptil, para, raton dj’anochi i palu ku bo no ta
haña na niun otro lugá na mundu. Kemen nos por ta un tiki orguyoso riba esei. I fuera di esei nos
mester trata nan ku kuidou. Pasobra si nan disparsé aki, nan ta disparsé di mundu henter.

Bo ta birando interesá ta kua sorto endémiko nos ta papiando di dje? Wèl, mi ta spera ku bo
no ta keda desapuntá. Pasobra hopi di e mata i bestianan aki nos ta mira tur dia. Bo ta haña nan
masha komun. Ta trata aki di entre otro esakinan: prikichi, chuchubi spañó, para di misa,
trupial, chuchubi i e mòfi.

Manera a bisa kaba, nos ta haña nos sortonan endémiko i sup-sortonan dor di e posishon
isolá di nos isla. E evolushon ta tuma su rumbo propio aki. Pero esei ta nifiká tambe ku nos
naturalesa ta hopi delikado. Pèrdida di bio-diversidat ta tuma lugá dor ku e área di biba di un
sierto sorto ta disparsé òf ta partí den yen di pida chikitu. Hopi bia dor di influensha humano.
Pues, no solamente nos mester kuida nos sortonan di mata i bestia, pero tambe nan áreanan di
biba.

T’asina e tesoro ku Boneiru ta, lo keda eksistí p’e mundu aki
Skirbí pa V. van Baronie

Bon, e aña aki pues ta aña di biodiversidat. Kiko esei kemen pa
Boneiru? Ora ta papia di biodiversidat kemen e variedat den naturalesa.
Mas tantu di tipo di animal ku tin, ta mas mihó ta. Pues e atenshon ta
bai mas tantu na espésienan di bestia i mata ku ta bou di menasa di
ekstinshon. Nos mester protehá eseinan pa evitá ku nan ta disparsé for
di nos isla.

E peliger di disparsé no ta imaginario. Djis pensa riba e lora na
Aruba. E último lora liber di Aruba a disparsé mas ku mitar siglo pasá
kaba dor ku a traha kas na su lugá di biba i kome, i dor ku kunukeronan
tabata tira nan mata pasobra nan tabata kome nan frutanan.
Afortunadamente ta parse ku e loranan di Boneiru si ta bayendo bon.

E karkó tambe a pasa den tempunan hopi difísil. Tin indikashon ku
nan tambe ta rekuperando un tiki último añanan. Esei ta dor di e kontròl
mas severo di STINAPA den Lac. Kref si bo ta mira hopi ménos ku
ántes. Gramèl tambe. Nan kantidat ta bahando tambe.

Di sierto espésie di animal ta mas difísil pa bisa kon nan ta bayendo.
Tuma por ehèmpel e kangreu (di tera). Ki dia bo a wak unu pa último
biaha? I bo tabata mira nan ku mas regularidat ántes? Anto e Pal’i sia?
Bo ta mira nan ainda. Sigur sigur. En partikular kant’i kaminda di Playa
pa Rincon nan ta hala bo atenshon. Pero eseinan ta den mayoria palunan
mas bieu. Unda bo a mira un Pal’i sia yòn?

Tin bia ta haña otro espésie nobo. Kasi semper ta nos mes a sòru
p’esei.  Pero no ta tur ora un espésie nobo ta motibu di alegria. E álue
òf sentebibu, ta bin originalmente di e área di Mar Mediteráneo den
Europa. E mata ei a establesé su mes sin problema riba nos isla. Ta un
mata milagroso ku nos tin hopi uso p’e, i ku kua naturalesa ta kontentu
tambe. E blenchi por ehèmpel, ta stima su flornan un mundu.

Pero di otro banda e “Lionfish”, nos atkisishon mas resien, si ta
motibu di preukupashon. Un solo ehemplar por devorá 80% di tur piská
hóben den su serkania.

Kabritunan ta akinan pa hopi mas tempu kaba. E promé Spañónan
a bin ku nan kaba. Nos a kustumbrá asina hopi ku nan kaba ku nos a
kuminsá kere ku nan ta parti di nos naturalesa. Pero nan hamber
inkansabel por ser kompará ku esun di e “Lionfish” riba e ref di koral.
Kabritu ta kome kasi tur mata ku ta bin nan dilanti. Tambe Pal’i sia
hóben! Pues tin sierto espésie ku nos ta preferá di no mira den nos
naturalesa.
Skirbí pa V. van Baronie

BONEIRU SU TESORO MUNDIAL BONAIRIAANSE WERELDSCHAT TIPONAN DI RIKESA? SOORTEN RIJKDOM?

Fotocredits: Frank Bierings & Eric & Jolande Gietman



Página 8 MAKUBEKÈN Desèmber 2010

For di 1 di sèptèmber último,
reglanan nobo a drenta na vigor
na Boneiru pa protekshon di
naturalesa. Esaki ta konserní
tantu protekshon di animal,
mata i palu, komo di protek-
shon di áreanan natural riba tera
i den laman. Ora nos ta protehá
naturalesa, nos ta protehá

Per 1 september jongstle-
den gelden op Bonaire nieuwe
regels voor bescherming van de
natuur. Het gaat zowel om de
bescherming van dier- en plan-
tensoorten als om bescherming
van natuurgebieden op het land
en in de zee. Door het bescher-
men van onze natuur, bescher-
men we ook onze economie en
onze toekomst. Want de
belangrijkste pijler van onze
economie is toerisme. En ons
toerisme is gebaseerd op
natuurbeleving.

De regels zijn van belang
voor alle inwoners en bedrijven
op Bonaire. Daarom heeft de
overheid speciale informatiebla-
den opgesteld om de wetgeving
uit te leggen. De infobladen zijn
beschikbaar in het Papiaments
en het Nederlands. De twee
nieuwste infobladen gaan over
het milieu-effectrapport en over
de Commissie natuurbeheer
Bonaire.

INFORMASHON OPTENIBEL TOKANTE
REGLANAN PA NATURALESA

tambe nos ekonomia i nos fu-
turo. Pasobra e pilá mas
importante di nos ekonomia ta
turismo. I nos turismo ta basá
riba eksperenshá naturalesa.

E reglanan ta importante pa
tur habitante i negoshi riba
Boneiru. P’esei gobièrnu a
kompilá algun foyeto informa-

tivo speshal pa splika e leinan
nobo. E foyetonan di infor-
mashon ta optenibel na
papiamentu i hulandes. E dos
foyetonan informativo mas
resien ta trata e rapòrt riba
efektonan riba medioambiente
i tokante e Komishon Maneho
di Naturalesa Boneiru.

Ku esaki e seri di nuebe
foyeto informativo tokante Orde-
nansa Insular Maneho di Natu-
ralesa ta kompletu. E foyetonan
informativo ta optenibel na
DROB na Kaya Amsterdam
23, Departamentu Informashon
i Protocol, na bestuurskantoor
i serka STINAPA.

E seri di foyeto informativo
kompletu ta konsistí di e
siguiente títulonan:

·Boletin informativo Orde-
nansa maneho di naturalesa

·Boletin informativo prose-
dura di pèrmitnan

·Boletin informativo pago pa
uso di parkenan natural

·Boletin informativo kompa-
nianan di deporte nóutiko

·Boletin informativo sorto di
bestia i matanan protehá na
Bonaire

·Boletin informativo palunan
protehá

·Boletin informativo piska-
mentu riba ref

·Boletin informativo reporta-
he efekto riba medio ambiente

·Boletin informativo Komi-
shon Maneho Naturalesa
Boneiru

Tur e informashon aki ta riba
wepsait di gobièrnu:
www.bonairegov.an

INFORMATIE OVER NIEUWE NATUURREGELS BESCHIKBAAR
Hiermee is de serie van

negen informatiebladen over de
Eilandsverordening natuurbe-
heer compleet. De infobladen
zijn verkrijgbaar bij DROB aan
de Kaya Amsterdam 23, de
Afdeling Voorlichting en Proto-
col op het bestuurskantoor en
bij STINAPA.

De volledige serie infobladen
over de Eilandsverordening
natuurbeheer bestaat uit de
volgende titels:

·Informatieblad Eilands-
verordening natuurbeheer

·Informatieblad vergunnings-
procedure

·Informatieblad gebruiks-
vergoedingen

·Informatieblad watersport-
bedrijven

·Informatieblad beschermde
soorten

·Informatieblad beschermde
bomen

·Informatieblad rifvisserij

·Informatieblad milieu-
effectrapport

·Informatieblad Commissie
natuurbeheer Bonaire

Alle informatie staat ook op
de website van de overheid:
www.bonairegov.an

BO TABATA SA KU BO POR YAMA STINAPA NA
717 – 8444, ORA  BO TIN PREGUNTA TOKANTE

NATURALESA I MEDIO AMBIENTE?

WIST JE DAT JE STINAPA KAN BELLEN OP 717–
8444, WANNEER JE VRAGEN HEBT OVER

NATUUR EN/OF MILIEU?

Washington Slagbaai
National Park

Habrí tur dia ku eksepshon di 25
di desèmber i promé di yanüari.

Iedere dag geopend behalve op
25 december en 1 januari.
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In de maanden oktober en
november werden bij het
dierenasiel Bonaire een groot
aantal honden en katten
binnengebracht. Veel meer
dieren dan dat er normaal bij
het asiel werden achtergelaten.
Waarschijnlijk was dit grote
aantal verklaren uit het feit dat
er op Bonaire hondeziekte
heerste. Mensen willen geen
zieke honden. Ze laten ze aan
hun lot over, laten ze inslapen,
of  staan ze af aan het asiel.

Een bijzonder hondje
Maar tussen al die dieren zit

altijd wel een speciaal geval.
Een hond of kat die om een of
andere reden opvalt. Dit keer

HET VERHAAL VAN SAM
was het een hondje dat door
een dierenvriend van straat was
geplukt omdat hij het diertje
daar zag kreperen. Het was een
uitgemergeld reutje, met overal
grote zweren. Waarschijnlijk
was deze hond ook slachtoffer
geworden van de hondenziekte,
maar was wonder boven won-
der toch nog in leven. Het
hondje had echter de kracht
niet meer om op zijn poten te
staan, maar kon ook niet liggen
omdat zijn wonden hem
vreselijk veel pijn deden.
Ondanks alle pijn en ellende
bleek de hond een bijzonder
dier. Hij bleef kwispelen en
vrolijk. We besloten hem te
houden en zo goed en kwaad

als het kon, te verzorgen.
Bij het asiel krijgen alle

dieren een naam en dit
bijzondere hondje noemden we
Sam. Na diverse bezoeken aan
de dierenarts, extra voeding en
heel veel aandacht gaat het het
uiteindelijk heel goed met
Sam. Hij zit bij de andere
honden in een kennel en wacht
op een nieuw baasje!

Afgedankte dieren
Het verhaal van Sam staat

niet op zichzelf, maar is
illustratief voor veel van de
dieren die bij het asiel worden
gebracht. De eigenaar wil of kan
niet meer voor het dier zorgen,

zet het dier op straat en laat
hem aan zijn lot over. In veel
gevallen belandt zo’n afgedankt
dier bij het asiel of erger nog,
sterft een stille en pijnlijke dood
op straat.

Sam hebben we gelukkig
kunnen redden van een nare
dood, maar in de meeste
gevallen lukt dat niet. Het
dierenasiel heeft geen geld,
geen tijd en ruimtegebrek om
alle zielige en zieke dieren die
op straat leven, op te vangen
en te verzorgen.

Dierenasiel boekt
vooruitgang

Gelukkig zie we wel

vooruitgang in ons werk en zien
we ook dat er dankzij het gratis
sterilisatieprogramma van het
dierenasiel, minder pups
worden geboren.

Toch kan het op het gebied
van dierenwelzijn wel nog een
en ander worden verbeterd. Het
dierenasiel roept dan ook
iedereen op om zich in te zetten
voor verbetering van het
dierenwelzijn op het eiland,
zodat we in 2011 geen
straathonden en zwerfdieren
meer hebben op Bonaire! Een
mooie kerstgedachte!
Marlies Tiepel Manager Dieren-
asiel Bonaire

BO TABATA SA KU STINAPA TA E FUNDASHON,
KU TA MANEHA E  PARKENAN NASHONAL PA

GOBIERNU?

WIST JE DAT STINAPA  DE STICHTING IS DIE DE
NATIONALE NATUURPARKEN BEHEERT

VOOR HET GOUVERNEMENT?
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Kolegio insular a instituí
algun regla nobo pa protehá
naturalesa riba nos isla. Nos tur
lo tin di haber ku esei. Protek-
shon di naturalesa ta impor-
tante pa kada un di nos i tambe
pa futuro di nos yunan. E
ekonomia di nos isla ta lora rònt
di turismo. I pasobra mayoria
di e turistanan ta bin Boneiru
pa e trankilidat, e klima i e na-
turalesa, nos por bisa trankila-
mente ku naturalesa ta e mo-
tor bèrdè di nos ekonomia.

Mayoria di e reglanan to-
kante naturalesa a drenta na
vigor riba 1 di sèptèmber último.
Aki bou nos ta pone algun di e
preguntanan ku a ser hasí mas
tantu i nan kontestanan.

Ta bèrdat ku nos no tin
mag di kue yuana i

purunchi mas?
 Nò, esaki no ta bèrdat. Yua-

na no ta protehá na Boneiru. Si
t’asina ku na otro partinan di
mundu e yuana ta un animal
ku ta na peliger di ekstinshon,
i pues a ser protehá. P’esei

KIKO E REGLANAN NOBO PA NATURALESA
TA NIFIKÁ P’AMI?

eksportashon di yuana ta mará
na sierto restrikshon. Si bo ke
eksportá un yuana for di
Boneiru pa un otro pais, bo
mester di un pèrmit p’esei.
Ademas t’asina ku tur animal i
mata den un parke di natu-
ralesa ta protehá, pues den
Parke Washington Slagbaai bo
no tin mag di kue yuana, pero
esei ta nada nobo.

Purunchi no ta protehá. Pero
sí t’asina ku ta prohibí pa usa
dùikbrel òf snòrkel ora ta piska
ku plèstik. Muchanan gusta
piska asina. Ta un manera di
piska kaminda ta fásil pa skohe
ta kua piská bo ke kue. Na e
manera aki por eliminá un sorto
di piská kompletamente. Esei
ta hopi dañino pa e ekilibrio
natural bou di awa. I p’esei sa
kompará e manera di piska aki
ku piskamentu ku harpun, un
deporte ku ya pa 40 aña ta
prohibí na Boneiru.

A indiká dos área kaminda
ta keda posibel pa piska ku
dùikbrel i snòrkel. E promé área

ta na Playa entre e waf di
Chachacha i e marina di
Harbour Village. E di dos ta na
Belnem entre e marina di Plaza
Resort Bonaire i Punt Vierkant.

Pakiko tin mester di mas
regla pa e parke

supmarino?
Nos ta protehando nos

parke supmarino pa mas ku 30
aña kaba. Pero tòg e koralnan
ta bayendo atras i e populashon
di piská ta sufriendo. Nos
mester tuma mas medida di
moda ku e piskadónan por
keda piska, trese naturalesa
bèk den balanse i pèrkurá pa
nos ekonomia ta keda salú.

Ta kua ta e kambionan mas
importante pa e

piskadónan?
STINAPA lo mester kùr

awor tur tarai i reda i pa uso di
un kanaster mester di un pèrmit
di Kolegio Ehekutivo. Esakinan
ta kambio ku lo bai konta for di
1 di yanüari 2011. Den e
reservado di piská ku ta den
eksistensha kaba no tin mag
di kue piská pa as mas.

Sierto sorto di piská ta
protehá: pishi porko, rabu di gai,
olitu, djukves, yakupepu,

hòkfes, karpitan, karaña pretu,
djent’i maishi, gutu, buní, wowo
grandi, chuchu, manta i tribon.

Ta pèrmití pa kue kref
solamente na kosta parti nort
ost entre Malmok i Willems-
toren durante periodo di 1di
novèmber te ku 30 di aprel.
Largura di e kref mester ta mas
ku 12 cm, midí di kabes pa parti
patras di e kurpa. (pues promé
ku e parti di rabu)

Mi tin mag di kap un palu
riba mi tereno?

Si  bo ke kap un palu òf
kaktùs di kua su tronkon tin e
sirkunferensha di mas ku 65
cm, mester pidi Kolegio Ehe-
kutivo un pèrmit p’esei.Tambe
si e palu òf kaktùs ta riba bo
propio tereno.

Algun palu hopi raro ta
protehá i no tin mag di kap ètól.
Sin importá kon diki nan ta.
Tambe Kolegio Ehekutivo ta bai
kompilá un lista di palunan
balioso ku no tin mag di kap.
Por ehèmpel pasobra nan ta
parti di nos herensha kultural,
manera e palu di tamarein den
Tera Kòrá.

Kon mi ta yega na mas
informashon?

Tokante e reglanan nobo tin
foyetonan informativo ta opte-
nibel na DROB na Kaya
Amsterdam 23, Departamentu
Informashon i Protocol, na
bestuurskantoor i serka
STINAPA na Barcadera. Tin
nuebe foyeto informativo
optenibel:

·Boletin informativo orde-
nansa maneho di naturalesa

·Boletin informativo prose-
dura di pèrmitnan

·Boletin informativo pago pa
uso di parkenan natural

·Boletin informativo kompa-
nianan di deporte nóutiko

·Boletin informativo sorto di
bestia i matanan protehá na
Bonaire

·Boletin informativo palunan
protehá

·Boletin informativo piska-
mentu riba ref

·Boletin informativo reporta-
he efekto riba medio ambiente

·Boletin informativo Komi-
shon Maneho Naturalesa
Boneiru

Tur e informashon aki ta riba
wèpsait di gobièrnu:
www.bonairegov.an
Departamentu di Medio
Ambiente i Naturalesa di Entidat
Públiko Boneiru

Na fin di añanan 50 ainda tabata permití pa piska ku harpun i pa kue turtuga. Esei tabatin
efektonan desastroso riba populashon marítimo.

Anunsiando nasementu di
Kristu Hesus, ku ta reflehá

Pas, Amor i Felisidat.
Ku bendishon i prosperidat,
kompañá boso un aña mas.

 
Felis Pasku i

Próspero Aña Nobo
Merry Christmas and a

Happy New Year
Gezegende Kerstdagen
en Gelukkig Nieuw Jaar

Felis Navidad y
Próspero Año Nuevo
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Het bestuurscollege heeft
nieuwe regels vastgesteld die
de natuur op ons eiland be-
schermen. Daar hebben we
allemaal mee te maken. Het
beschermen van onze natuur is
belangrijk voor elk van ons en
ook voor de toekomst van onze
kinderen. De economie van ons
eiland draait op toerisme. En
omdat de meeste toeristen naar
Bonaire komen voor de rust, het
klimaat en de natuur, kunnen
we de natuur gerust zien als de
groene motor van onze
economie.

De meeste van de nieuwe
natuurregels gelden sinds 1
september jongstleden. Een
paar regels worden per 1 januari
volgend jaar van kracht. Hier-
onder komen de meest ge-
stelde vragen over nieuwe regels
aan bod.

Is het waar dat we geen
leguanen en purunchi

mogen vangen?
Nee, dat klopt niet. De

leguaan is op Bonaire niet
beschermd. Wel is het zo dat
elders op de wereld de leguaan
een bedreigde en beschermde
diersoort is. Het exporteren van
leguanen is daarom wel aan
regels gebonden. Als je een
leguaan van Bonaire wilt uit-
voeren naar een ander land is
daarvoor een uitvoervergunning
nodig. Verder is het zo dat de
dieren- en planten in een natuur-

park wel beschermd zijn. In
Washington Slagbaai Park mag
je dus geen  leguanen vangen,
maar dat is niets nieuws.

Purunchi is niet beschermd
Wel is het verboden om een

duikbril of snorkel te gebruiken
bij het vissen met een lijntje.
Kinderen vissen vaak zo. Het
is een manier van vissen
waarbij je gemakkelijk de vis
die je wilt vangen kunt uitkiezen.
Op die manier kan een
bepaalde vissoort helemaal
worden weggevangen. Dat is
heel schadelijk voor het
natuurlijk evenwicht onder wa-
ter. Daarom wordt deze manier
van vissen wel vergeleken met
speervissen, dat al veertig jaar
verboden is op Bonaire.

Er zijn twee gebieden aan-
gewezen waar nog wel met
duikbril en snorkel mag worden
gevist. Het eerste gebied is bij
Playa tussen de pier van Cha-
chacha en de jachthaven van
Harbour Village. Het tweede is
bij Belnem tussen de ingang
van de jachthaven van Plaza
Resort Bonaire en Punt
Vierkant.

Waarom zijn er meer regels
voor het onderwaterpark

nodig?
We beschermen ons onder-

waterpark al dertig jaar. Toch
gaan de koralen achteruit en
loopt de visstand terug. We

moeten dus extra maatregelen
nemen zodat de vissers kunnen
blijven vissen, de natuur weer
in balans komt en onze econo-
mie gezond blijft.

Wat zijn de belangrijkste
veranderingen voor vissers?

Visnetten, zoals tarai en
reda, moeten worden gekeurd
door STINAPA. Voor het gebruik
van fuiken (kanasters) is een
vergunning van het bestuurs-
college nodig. Dit zijn veran-
deringen die per 1 januari 2011
gaan gelden.

In de twee al bestaande
visreservaten mag geen aasvis
worden gevangen.

Sommige vissoorten zijn
beschermd: pishi porko,  rabu
di gai, olitu, djukvis, jakupepu,
hokfis, kapitán, karaña pretu,
djent’i maishi, gutu, buni wowo
grandi, chuchu, manta, tribon.

Kreeften mogen alleen nog
worden gevangen aan de
noordoostkust tussen Malmok
en de Willemstoren in de
periode van 1 november tot en
met 30 april. De lengte van de
kop en de romp samen moet
groter zijn dan 12 cm.

Mag ik een boom op mijn
erf kappen?

Voor het kappen van een
boom of een cactus is een ver-
gunning van het bestuurscol-
lege nodig als de boom een
stamomtrek heeft van meer dan
65 cm. Zelfs als de boom of
cactus op eigen terrein staat.

Een aantal zeldzame boom-
soorten zijn beschermd en
mogen helemaal niet worden
geveld. Het bestuurscollege
gaat verder een lijst opstellen
van waardevolle bomen die niet
mogen worden gekapt. Bijvoor-

beeld omdat ze tot ons erfgoed
horen, zoals de tamarinde in
Tera Kora.

Hoe kom ik aan meer
informatie?

Over de nieuwe regels zijn
informatiebladen verkrijgbaar bij
de Afdeling Milieu en Natuur van
DROB aan de Kaya Amsterdam
23 of bij het hoofdkwartier van
STINAPA te Barkadera. Er zijn
negen infobladen verkrijgbaar:

·Informatieblad Eilands-
verordening natuurbeheer

·Informatieblad vergunnings-
procedure

·Informatieblad gebruiksver-

goedingen
·Informatieblad watersport-

bedrijven
·Informatieblad beschermde

soorten
·Informatieblad beschermde

bomen
·Informatieblad rifvisserij
·Informatieblad milieu-

effectrapport
·Informatieblad Commissie

natuurbeheer Bonaire
Alle informatie staat ook op

de website van de overheid:
www.bonairegov.an
Afdeling Milieu en Natuur van het
Openbaar Lichaam Bonaire.

WAT BETEKENEN DE NIEUWE NATUURREGELS VOOR MIJ?

BO TABATA SA KU STINAPA TIN UN HOTLINE,
NA UNDA BO POR DUNA TEPNAN DI

PRAKTIKANAN ILEGAL? E NUMBER TA 9292.

WIST JE DAT STINAPA EEN HOTLINE HEEFT
WAAROP JE MELDING KAN MAKEN VAN

ILLEGALE PRAKTIJKEN? HET NUMMER IS 9292.
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Ban trese karkó bèk; Laga nan pas, pa mañan nos tin mas!
Esaki ta e poster di e kampaña di konsientisashon di karkó. E logo di e kampaña lo ta dos man i un karkó. Un ku ta

karga e karkó i e otro ta tap’é. Ku esei STINAPA ke simbolisá e protekshon di e karkó; e man di e hende grandi ta
karga e karkó i ta pas’é pa e hóben ku ta tapa e karkó pa sigui proteh’é pa futuro generashonnan.

E slogan lo ta; Ban trese karkó bèk; Laga nan pas, pa mañan nos tin mas!

Djabièrnè 5 di novèmber
STINAPA Bonaire ofishalmente

STINAPA TA LANSA PROYEKTO DI
RESTORASHON DI LAC

a lansa un proyekto ambisioso
na Lac. Un proyekto di resto-

rashon di karkó ku lo tin un
durashon di 3 aña . E proyekto

aki ta parti di un proyekto di
IUCN ku finansiamentu di

Nationale Postcode Loterij di
Hulanda., ku ta andando na
algun parti di mundu riba
restorashon di eko-sistemanan.

E mishon di e proyekto ta
pa informá, konvensé i mustra
públiko riba urgensha i
importansha di restorashon di
eko-sistemanan i tambe riba
protekshon di karkó,  pa un dia
nos por yega bèk na un
sistema duradero di kuementu
di karkó. ‘World Wide Fund for
Nature’ a spònser un pikòp
nobo pa STINAPA, ku ta
kompletamente na disposishon
di e proyekto i tambe salario di
un ranger ku lo ta enkargá
eksklusivamente ku Lac.

Meta di e proyekto ta pa
traha huntu ku piskadónan lokal
pa drecha e populashon di
karkó den Lac i pa desaroyá
un sistema di kuementu di
karkó ku ta duradero. Pa logra
esaki ta bai envolví piskadónan
den tur aspekto nan di resto-
rashon i un kuementu di karkó
na un manera duradero. Esaki
ta enserá ku nan lo bai partisipá
aktivamente den e plan di
rekuperashon.

E plan aki ta inkluí, vigila-
shon di e moratorio ku tin riba
kuementu di karkó, yuda ku
sierto investigashon ku mester
tuma lugá riba e populashon, i
tambe aktividatnan di kon-
servashon.  Ku ehekushon di e
proyekto tin envolví un biólogo
marina, Sabine Engel, ku ta
enkargá ku investigashonnan
sientífiko riba e karkó, un tim
ku ta enkargá ku habrimentu di
e kanal ku ta inkluí Nolly
Oleana, Toon Emerenciana i
tambe Karel Rosaria.

Tambe a envolví un desen-
diente di e piskadónan di Lac
ku ta Gevy Soleana ku huntu
ku e ranger, Suhendley Barzey,
i e biólogo Sabine Engel, lo bai
tene vigilansia riba e kantidat
di karko. Diana Sint Jago tin e
enkargo di konsientisashon di
komunidat boneriano riba e
dikon di protekshon. E slogan
di kampaña ta:

Ban trese karkó bèk: LAGA
NAN NA PAS, PA MAÑAN NOS
TIN MAS.
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