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World Wetland Day
Toeristen komen naar ons
eiland voor de natuur. Natuur
onder water èn boven water.
Koraalriffen èn flamingo’s.
Toerisme is economie. Natuur
is ecologie. Economie is eco-
logie. Ecologie is economie. Zo
is dat op Bonaire.
Sommige mensen zien eco-
logie en economie als
tegenstellingen. Maar dat is
niet zo. Economie en ecologie
kunnen goed samengaan.
Zeker op een eiland als
Bonaire. Daarvoor is een visie
nodig. Op basis van die visie
kunnen ontwikkelingen worden
gestuurd. Bij economie wordt
vaak gekeken naar geldelijk
gewin op de korte termijn.
Ecologie is vooral een zaak van
de lange termijn. Als je niet
verder kijkt dan je neus lang
is, ben je snel geneigd om voor
de korte termijn te gaan.
Winstbejag van enkelen op de
korte termijn kan schadelijk zijn
voor een duurzame ontwik-
keling. Een duurzame ont-
wikkeling wil niets anders
zeggen dan dat alle elementen
van een ontwikkeling met
elkaar in balans zijn.
Terug naar het toerisme en de
natuur. Toeristen komen voor
onze flamingo’s èn de koraal-
riffen. En wat is de verbindende
factor tussen die twee?
Saliñas! Watergebieden.
Flamingo’s scharrelen hun
kostje bij elkaar in zoutmeren.
En dezelfde zoutmeren werken
als een filter voor vervuild
regenwater dat naar zee
stroomt. Op ons eiland hebben
we gelukkig veel zoutmeren.
Daarom hebben we ook veel
flamingo’s. Telt u even mee?
Van noord naar zuid en weer
naar boven: Bartol, Funchi,
Wayaká, Slagbaai, Frans,
Tam, Gotomeer, Lechi (Vlijt),
Pekelmeer, Lac, Washi-
kemba, Lagun, Onima, Grandi
en Matijs. En dan tellen we de
watergebieden op Klein
Bonaire en langs de weg naar
het vliegveld en tussen Bel Nem
en Sorobon nog niet eens
mee. Het Ramsar-verdrag
beschermt vijf ervan. En het
toerisme vaart er wel bij.
Belangrijk om bij stil te staan
op World Wetland Day, maar
ook op alle andere dagen van
het jaar.
De redactie

Dia 2 di febrüari ta dia Internashonal di Áreanan Húmedo. E dia aki no solamente ta konmemorá e
fecha ku a firma e tratado internashonal di Ramsar na 1971, pero tambe nos por reflehá riba e
manera ku nos ta atendé ku nos medio ambiente ku tin su efekto riba nos bienestar ekonómiko,
espesialmente pa nos sektor turístiko. Áreanan húmedo salú, oséano salú, i tera salú tin komo
konsekuensia ku nos hendenan tambe ta salú.
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Iedereen op Bonaire weet
wel iets over de karko. Wat
iedereen weet is dat het een
grote schelp is, in zee leeft. Het
dier zelf kan je eten, en dat hij
op Bonaire beschermd is. De
schelp vinden mensen mooi, en
vooral buitenlanders houden er
van om hem op de muur te
plaatsen of ergens in huis. Maar
eigenlijk hoort de schelp op de

hopen bij Cai te blijven. En wat
iedereen weet is dat de karko
beschermd is. Maar helaas zijn
er mensen die vinden dat die
wet niet voor hen geldt.

Anderhalf jaar geleden is het
‘Conch Restoration Project’
gestart. Het doel van het project
is om meer te weten te komen
over de karko in Lac, en om
mensen meer te laten weten

over de karko. Diana St. Jago
voert de mediacampagne uit,
Merel Notten filmt ons werk en
plaatst de videoclips op
internet. En om uiteindelijk door
beheersmaatregelen weer een
gezonde karkostand te hebben
die we kunnen bevissen (en niet
over vissen!)

Ikzelf doe het onderzoek in
Lac. In 1999 is door Cindy Lott
onderzoek gedaan in Lac naar
de natuurlijke omgeving en de
stand van de karko. Wat
iedereen eigenlijk al weet, maar
waar nu gegevens van waren is
dat de stand van de karko heel
laag is. In 2007 is dat onderzoek
herhaald; er was weliswaar
meer karko maar nog veel te
weinig.

Toen ik anderhalf jaar ge-
leden begon heb ik een snelle
‘volkstelling’ gedaan, de stand
was nog verder achteruit
gelopen!

En dat kwam niet omdat de
zeegrasbedden achteruit waren
gegaan. Het dieet van de karko
bestaat voor een groot gedeelte
uit algjes die op de bladen van
het zeegras groeien. De
zeegrasbedden vlakbij Sorobon
worden beschermd tegen
vertrapping, en die doen het
goed. En ook de bedden in de
diepere gedeeltes van de baai
doen het goed.

En ook de aanvoer van

nieuw broed is in orde, en de
natuurlijke vijanden van de
karko (o.a. roggen, soldachi en
de octopus) vangen niet te veel
weg.  Deze gegevens hebben
we gekregen door een merk-
terugvangst studie, die nu ruim
een jaar loopt. Hierbij krijgen de
karko’s een uniek nummer dat
we bij de punt van de schelp
bevestigen. De groei wordt
hierdoor niet belemmerd, de
opening blijft vrij. Voor we ze
terugzetten wordt de karko
gemeten, en noteren we de
GPS locatie. Een paar keer per
weken zoeken we in Lac naar

karko’s, en dan zoeken we elke
keer op een andere plek. We
vinden dan gemerkte en onge-
merkte karko’s, levende en
dode. En ook al deze gegevens
nemen we: we meten de groei,
kijken of de karko zich ver-
plaatst heeft, en als hij dood is
waarom. En vaak zien we dan
dat de karko aan het einde van
zijn leven gekomen is door een
hamer en schroevendraaier!

De werkelijk schuldige van
de achteruitgang van de
karkostand? De mensen die
illegaal karko pakken.
Geschreven door Sabine Engel

Derchlien Vrolijk-
Dijkhoff

Nasé  na Aruba riba 30 di mei
1981. Aktualmente mi ta traha
komo ‘Communications Coor-
dinator’ na STINAPA Bonaire
i tambe mi ta forma parti di e
tim di maneho. Desde un edat
relativamente yòn naturalesa
tabata forma parti di mi bida
diariamente. Mi abuelo huntu
ku otro miembronan di mi
famia tabata kria kabritu,

paloma, galiña i nan tambe tabata piska. Nan a siña nos pa
lanta ku rèspèt pa naturalesa. E temporada aki ta keda den
mi memoria marka komo  un di e mehor temporadanan di mi
infansia. Ta importante pa mi i mi kasa, ku nos yunan tambe
lanta ku rèspèt pa naturalesa. Despues di a biba 11 aña den
eksterior, pa motibu di entre otro mi estudio, mi a mantené e
pensamentu pa bolbe bek prinsipalmente Aruba, òf un di e
otro Islanan den reino Ulandes, pa mi ta mas serka di
naturalesa. Mirando kon e isla nan a desaroyá i sakrifikando
nan naturalesa (por ehèmpel mi isla natal), ami huntu ku mi
famia a disidí pa bin biba na Boneiru. Boneiru ainda tin e
mentalidat ku mi a haña na chikitu. E mentalidat di  ‘Nos ta
biba di Naturalesa’. Esaki ta e mentalidat ku nos ke pa nos
yunan lanta kuné. Mi trabou na STINAPA Bonaire sigur ta
kontribuí pa konsientisá tur habitante di Boneiru ku enbèrdat
‘Nos Ta Biba Di Naturalesa’.

HET KARKO PROJECT: HET VELDWERK
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DE PROFEET 5E PROFETA  5
Het leven van Kultura

George Thodé is verweven met de geschiedenis van het Washington Park.
Hij komt er al ruim 40 jaar en dankzij zijn “teachers” kent hij bijna alle planten.
Ook leert hij door goed te kijken en te luisteren. “Geiten eten de stam van de
cactus als ze ziek zijn. Niet alleen voor voedsel, ook als medicijn.” Zegt hij.
“Kijk, deze kleine plantjes en mossen,” - hij wijst naar minuscule plantjes die
tussen de rotsen groeien - “daar hebben we geen naam voor. Maar we gebruiken
ze wel als medicijn. Goed kijken wat de dieren eten, dan kunnen wij het ook.”

George vertelt dat hij grote pakken medicijnen klaar heeft omdat hij verwacht
dat er in de komende jaren ernstige ziekten uitbreken. “Als we nu een klap van
de natuur krijgen dan weten veel mensen het niet meer. Ze eten niet meer van de
natuur en ze gaan ziek worden. Ze vinden het eten dat ik uit de natuur haal niet
lekker, maar het zijn wel belangrijke medicijnen, tegen de hitte bijvoorbeeld.”
Kultura heeft al zijn kennis opgeschreven en opgenomen op cassette. “Als ik
morgen dood ga, is er niets verloren.” zegt hij.

“Dit is fleira.” Wijst Kultura op een plant. “Hij kan drie meter hoog worden. De
wortels kun je gebruiken tegen suikerziekte. Het vet kun je op een wond smeren.
Net als aloë. Maar aloë is niet zo makkelijk hoor, dat moet je drie dagen voor
volle maan oogsten. En dat gras, yerbì kuchu, is door de slaven meegebracht.
Het werd gebruikt voor de daken van de hutten. En dit noemen we tuna.” Hij wijst
op een schijfcactus. “Ze worden heel hoog. Vroeger werden de stekels met vuur
geblust (verbrand) dan aten de koeien het op en kregen veel melk. De koeien
vinden het lekker hoor, en wij kunnen het ook eten. Je moet alleen weten hoe je
het klaar moet maken, hahaha. De “rangers” zeggen: Jij eet ook alles George,
maar ze zijn nieuwsgierig, die jonge ‘rangers’. Ze vragen veel.”

En zo vertelt George nog over allerlei planten. Over het verschil in hardheid
tussen de ‘yatu’ en de ‘kadushi’, over de ‘basora blanku’: voedsel voor de schapen
en geiten, en nog veel meer. Maar wat graag wil hij zijn kennis overdragen, vooral
aan de ‘rangers’ van het park. “Elke keer als er een toerist komt met een vraag,
dan zeggen ze: “Ga maar naar die meneer met die baard.” Maar zo leren ze het
nooit!  Wat ik moet doen is met die jongens op pad gaan. Om te kijken wie het
leuk vind om over de zee te leren, over de vogels, over de natuur.”

Vanuit school kwamen jongens in het park om les van hem te krijgen. “Vorige
week kwam er zo`n jongen uit Rincon, met 2 kleintjes, hij is nu bioloog. Die zei:
“Ik breng ze naar mijn ‘teacher’.” Dat is toch mooi!”
Geschreven door Wietze Koopman

E bida di Kultura
George Thodé ta hopi konektá ku Parke Washington. E ta bin einan mas ku

40 aña kaba, i  su “teachers”-nan a ser’é konosí ku kasi tur mata. Anto e ta sigui
siña tur dia dor di skucha i opservá. George: “Kabritu ta kome e kaska di yatu
ora nan ta malu. No solamente pa alimentashon pero tambe pa remedi. Wak, e
yerbanan aki,” mustrando riba un par di mata ku ta kasi muchu chikitu pa mira.-
“Nos no tin nòmber pa nan. Pero si nos ta usa nan komo remedi. Nos mester
wak bon kiko bestia ta kome, si nan por kom’é, nos tambe por.”

George ta konta ku e tin pakete grandi di remedi prepará pasobra e ta kere
ku malesa severo lo asotá nos den añanan benidero. “Si nos mester haña un sla
duru di naturalesa lo tin hopi hende ku no sa kiko pa hasi. Nan lo no kome mas
di naturalesa i nan lo bira malu. Nan no ta haña kuminda ku mi ta saka for di
naturalesa dushi, pero nan ta remedi importante, por ehèmpel kontra kalor.”
Kultura a anotá tur su konosementu riba papel i tambe riba kasèt. “Si mi muri
mañan, nada ta bai pèrdí.”

‘Esaki ta Flaira”, George ta splika, mustrando riba un mata. “E por krese te
3 meter haltu. E raisnan ta bon kontra diabétis. E vèt di e mata bo por hunta riba
un herida. Meskos ku álue. Pero álue no ta asina fásil, ba tende? Esei bo
mester kosechá tres dia promé ku luna ta yen. I e yerba ei, yerb’i kuchú, t’e
katibunan a bin kuné. Nan tabata us’é riba dak di nan kas. Anto esaki nos ta
yama tuna. Nan por krese masha haltu mes. Ántes nan tabata kima e
sumpiñanan, anto duna baka kome. E bakanan tabata gust’é anto nan tabata
duna bon lechi. Nos tambe por kom’é. Haha. E otro Rangers ta bisami: “Hòmbu
George, abo ta kome tur kos tambe. Pero nan ta kaweta, e Rangers-nan yòn.
Nan ta puntra hopi.  “

Anto asina George ta konta di tur sort’i mata. Di e diferensha entre yatu i
kadushi, di “basora blanku’, ku ta kuminda pa kabritu i karné, i hopi mas. E ta
gusta pasa su konosementu pa otro hende, voral na e sobrá Rangers di e parke.
“Kada biaha ku un turista ta bin ku un pregunta, nan ta bisa nan pa “bai serka e
mener ku barba.” Pero asina nan no ta siña nunka! Lokual mi mester hasi ta sali
bai kana den mondi ku nan pa wak ta kua di nan gusta siña di laman, òf di para,
òf di naturalesa.”

Muchanan di skol tabata bin parke pa haña lès di dje. “Siman pasá mes un
di nan di Rincon a bin bèk, ku dos chikitin. Awor e ta biólogo! E di ku mi: “Mi ta
trese nan pa wak mi “Teacher” .” Hopi bon tòg?”
Skribi pa  Wietze Koopman
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Op basis van een driejarige
studie naar de saliñas in het
noordwesten van Bonaire wil
STINAPA al deze saliñas geza-
menlijk voordragen als één
Ramsar-gebied. In de saliñas
(zoutmeren) leven veel water-
vogels die zich tussen de
verschillende saliñas verplaat-
sen. Als bijvoorbeeld het
waterpeil stijgt door veel re-
genval, of als saliñas uitdrogen,
wijken de vogels uit naar een
zoutmeer dat wel goede levens-
omstandigheden biedt. Het is
volgens STINAPA daarom beter
om alle saliñas samen als één
beschermd Ramsar-gebied te
zien.

De noordwestelijke acht
saliñas bestaan uit het
Gotomeer en de saliñas Tam,
Frans, Slagbaai, Wayaká,
Funchi, Bartol en Matijs. Ze
verschillen onderling enorm in
grootte, diepte, vorm en
waterkwaliteit. Onderzoeker
Fernando Simal van STINAPA
telde meer dan veertig ver-
schillende vogelsoorten in de
saliñas. “Verreweg de meest
voorkomende watervogel is de
Caribische flamingo,” zegt hij.
“De volgende soorten komen
ook regelmatig voor: Ameri-
kaanse steltkluut, kleine
geelpootruiter, kleinste strand-
loper, boerenzwaluw, lach-
meeuw, grijze strandloper,
Bahamapijlstaart, grote geel-
pootruiter, dwergstern, Ameri-
kaanse kleine zilverreiger en de
dikbekplevier.”

Volgens Simal bevatten de
grootste saliñas vaak ook de
meeste soorten. “Dat zijn het
Gotomeer, de saliñas van
Slagbaai en saliña Matijs. Maar

A base di un estudio di tres
aña tokante e saliñanan na e
parti nortwèst di Boneiru,
STINAPA ke laga nombra tur e
saliñanan aki komo un solo área
di Ramsar. Den e saliñanan tin
hopi para di awa ku ta bishitá
tur e otro saliñanan. Ora por
ehèmpel e nivel di awa ta subi
den un saliña dor di áwaseru, e
paranan ta migra pa un otro,
kaminda e sirkunstansha di
bida ta mihó e momentu ei.
P’esei, segun STINAPA, ta

SALIÑANAN PARTI NORT UN SOLO
ÁREA RAMSAR

mihó pa konsiderá tur e sali-
ñanan huntu komo un solo área
di Ramsar.

E ocho saliñanan den área
nortwèst, ta konsistí di Goto-
meer i e saliñanan Tam, Frans,
Slagbaai, Wayaká, Funchi,
Bartol i Matijs. Nan ta diferensiá
masha hopi entre nan mes pa
lokual ta grandura, profundidat,
forma i kalidat di awa.

Investigador Fernando
Simal di STINAPA, a konta mas
ku kuarenta diferente espesie

di para den e saliñanan. E para
di awa mas komun ta e fla-
mingo Karibense. E siguiente
sortonan aki tambe ta registrá
regularmente, Kaweta di patu,
Snepi pia hel chikí, Snepi,
Souchi, Meuchi, Patu di aña,
Snepi pia hel grandi, Meuchi
chikí, Garabèt i  Lopi.

Segun Simal, e saliñanan
mas grandi mayoria bia tin e
variashon mas grandi tambe.
Eseinan ta Gotomeer, e saliña-
nan di Slagbaai i saliña Matijs.
Pero  Bartol, Frans, Tam i
Wayaká, tampoko ta malu.
Funchi ta sigui Frans komo
esun mas chikí i tin e kantidat
di sorto mas chikitu. Saliña
Tam di otro banda ta importante
pasobra einan ta mira e kantidat

mas grandi di Dèkla.
Fuera di sortonan di para,

tambe Simal a registrá hopi
karakterístika físiko, biológiko
i kímiko di e saliñanan. Su
konklushon ta ku tur e sali-
ñanan tin balor pa naturalesa
grandi, ta saludabel, ta den
ekilibrio. E efektonan di e
kandela na BOPEC na luna di
sèptèmber 2010, no ta visibel
ainda, pasobra e reportahe ta
kubri di 2008 pa 2010.

E tratado di Ramsar ta
protehá áreanan húmedo di
importansia internashonal. Na
e momentu aki Boneiru tin
sinku di e áreanan aki, Slagbaai,
Gotomeer, Klein Bonaire,
Pekelmeer i Lac. E saliñanan
den nortwèst, ku eksepshon di

Frans i Tam, ta parti di Parke
Nashonal Washington Slag-
baai. E proposishon di
STINAPA ta pa inkorporá e dos
saliñanan aki, inkluso nan área
di kolekshon, den e parke di
naturalesa. E nòmber di e área
di Ramsar ekspandé aki lo ta
Washington Slagbaai.

E estudio di e saliñanan den
nortwèst a kuminsá na 2008.
Fernando Simal di STINAPA a
guia e investigashon ku
yudansa di algun boluntario,
Patrick Hollan, Elly Albers i
Esther Wolfs. Resultadonan i
kuentanan anual ta optenibel
riba web-site di para
www.ebird.com i e web-site di
STINAPA, www.stinapa.org.

Bartol, Frans, Tam en Wayaká
doen het ook niet slecht.
Funchi is na Frans de kleinste
en bevat de minst verschillende
soorten. Saliña Tam is weer
belangrijk omdat vooral daar
aalscholvers voorkomen.”

Behalve de vogelsoorten
heeft Simal ook allerlei fysi-
sche, biologische en chemi-
sche eigenschappen van de
saliñas in kaart gebracht. Zijn
conclusie is dat alle saliñas
belangrijke natuurwaarden
hebben, in goede gezondheid
verkeren en in evenwicht zijn.
“De effecten van de brand bij
Bopec in september 2010 zijn
nog niet goed te zien omdat het
onderzoeksrapport de periode
van 2008 tot en met 2010
beschrijft.”

Het Ramsar-verdrag be-
schermt watergebieden van
internationaal belang. Bonaire
heeft momenteel vijf van

dergelijke gebieden: Slagbaai,
Gotomeer, Klein Bonaire,
Pekelmeer en Lac. De noord-
westelijke saliñas met uitzon-
dering van Frans en Tam,
maken deel uit van het Wash-
ington Slagbaai Park. Het
voorstel van STINAPA is om
deze beide saliñas, inclusief de
bijbehorende afwateringsge-
bieden, aan het natuurpark toe
te voegen. De naam voor dit
uitgebreide Ramsar-gebied is
Washington – Slagbaai.

De studie naar de noord-
westelijke saliñas begon in
2008. Fernando Simal van
STINAPA leidde het onderzoek
en werd geholpen door de
vrijwilligers: Patrick Hollan, Elly
Albers en Esther Wolfs. Be-
vindingen en jaarverslagen kunt
u vinden op de e-Bird website:
www.ebird.com en de website
van STINAPA:
www.stinapa.org.

NOORDELIJKE SALIÑAS ÉÉN RAMSAR-GEBIED

BO TABATA SA KU STINAPA TIN UN WEBSITE,
WWW.STINAPA.ORG, I ESAKI TA YEN, YEN DI

INFORMASHON HOPI INTERESANTE,
MANERA REPORTE ANUAL, NOTISIA I

KOMUNIKADO DI PRENSA?

WIST JE DAT DE WEBSITE VAN STINAPA,
WWW.STINAPA.ORG, BOORDEVOL

INTERESSANTE INFORMATIE STAAT, ZOALS
JAARVERSLAGEN, NIEUWTJES EN

PERSBERICHTEN?

Karko Bonaire
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Algun área di naturalesa ku
ta kontené awa tin signifi-
kashon internashonal. E
akuerdo di Ramsar, un kom-
benio internashonal, ta protehá
e áreanan spesial aki. Den hopi
kaso, e áreanan ta fungi komo
lugá pa biba i haña kuminda pa
hopi para akuátiko ku ta biaha
di un region pa otro. E akuerdo
di Ramsar ta konsentrá riba
mantenshon i uso duradero di
áreanan húmedo. Na Boneiru
ta trata di e saliñanan di
Slagbaai, Gotomeer, Klein
Bonaire i Pekelmeer, den kual
tin e reserva di flamingo i Lac.

Tambe otro áreanan hú-
medo, ku no ta gosando di
protekshon ainda, nos mester
trata ku koutela. Den e plan di
maneho di naturalesa, gobièrnu
ta rekonosé e importansia di e

PARKENAN DI NATURALESA HÚMEDO
saliñanan. Nan ta di sumo
importansia pa wanta e
áwaseru ku tera no por apsorbá
mesora. Dor ku e awa ta keda
wantá ei den, e ta haña chèns
pa pokopoko baha den suela.
Esei ta importante pa mantené
e nivel di awa dushi den suela.

Nos mester purba di sigui
laga tera chupa e áwaseru
manera un spòns, en bes di
lag’é kore bai laman lihé. Asina
nos ta prevení tambe ku
nutriente i tera ta laba bai laman
ku e áwaseru. E koralnan ku ta
rondoná nos isla ta floresé
mihó ora ku tin tiki nutriente den
laman. E koralnan no por
sobrebibí tampoko ora nan ta
tapá ku santu fini òf tera.

Meskos ku e áreanan di
Ramsar riba nos isla, e sali-
ñanan ta un region di impor-

tansia pa hopi para di awa
manera Flamingo, Garabèt
blanku, Patu i Kaweta di patu.

Pa motibu di nan impor-
tansia komo depósito di awa i
e balor pa naturalesa, e plan di
maneho di naturalesa a desig-
ná e saliñanan komo monu-
mento natural, áreanan di
naturalesa chikitu pero di
importansia. E awa, e suela i e
rantnan di un área natural
húmedo, mayoria bia ta yen di
bida, ounke por ta lo bo no bisa
esei na promé instante.

Tambe Plan di Desaroyo pa
Espasio di Boneiru i Plan di
Destino, ta rekonosé e balornan
eksepshonal di e saliñanan.
Den e plan di desaroyo aki a
pone ku mester di un pèrmit
spesial di Kolegio Ehekutivo pa
tur trabou i proyekto ku por tin

konsekuensia pa e kalidat di
awa i e regulashon di balanse
natural di awa den nos sali-
ñanan.

Pues nos mester kuida nos
saliñanan i otro áreanan hú-
medo. Tin bia e áreanan ta
seka. Den un temporada asina
por sinti mal efekto di holó
desagradabel. Despues, ora e
suela sigui seka por kompleto,
por haña un otro tipo di
problema. E bientu duru ta lanta
hopi stòf. Ora mira e terenonan
grandi asina, nan ta parse inútil
i kousante di molèster, pero esei
ta solamente un temporada
kòrtiku. Por sinti e impulso pa
yena e terenonan òf hasi
konstrukshon riba nan, pero
esei no ta rekomendabel paso-
bra nan por kousa problemanan
ainda mas grandi ku e

regulashon di awa i nos medio
ambiente direkto.

E áwaseru mester bai un
kaminda tòg? I pa lag’é kore bai
laman no ta un solushon, pa
motibu di e efekto riba nos
refnan frágil. Pues, promé ku
nos hasi algu drástiko, ta bon
pa hasi un bon estudio pa
evaluá e posibel efektonan. Ta
despues di esei numa gobièrnu
por tuma un desishon res-
ponsabel.

En breve, nos áreanan di
awa ta un enrikesimentu di e
paisahe i indespensabel pa e
regulashon di nos balanse di
awa i nos medio ambiente natu-
ral.
Skirbí pa Sekshon di
Medioambiente i Naturalesa di
DROB (Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling en Beheer.)

Een aantal watergebieden
op ons eiland hebben inter-
nationale betekenis. Het Ram-
sar-verdrag, een internationale
overeenkomst, beschermt die
bijzondere gebieden. Het zijn
vaak woon- en voedselgebieden
voor watervogels die van de ene
landstreek naar het andere
trekken. Het Ramsar-verdrag
richt zich op behoud en duur-
zaam gebruik van waterge-
bieden. Op Bonaire gaat het om
de saliñas van Slagbaai, het
Gotomeer, Klein Bonaire, het
Pekelmeer met daarin het
flamingoreservaat en Lac.

Ook met andere waterge-
bieden, die nog niet wettelijk
beschermd zijn, moeten we

NATTE NATUURPARKEN
voorzichtig omgaan. In ons
Natuurbeleidsplan erkent de
overheid de bijzondere waarden
van de saliñas. Ze zijn van grote
betekenis voor de opvang en
berging van overtollig regen-
water. Doordat het water daar
bewaard blijft, krijgt het de tijd
om in de bodem te zakken. Dat
is belangrijk voor het op peil
houden van de grondwater-
voorraad. We moeten proberen
om het regenwater op ons
eiland als een spons op te
nemen in plaats van het snel
naar zee af te voeren. Zo
voorkomen we ook dat voe-
dingsstoffen en gronddeeltjes
die met het regenwater worden
meegevoerd in  zee spoelen. De

koralen rond ons eiland groeien
namelijk het beste als er zo min
mogelijk voedsel in het
zeewater zit. Koralen kunnen
er ook niet tegen als ze worden
bedekt met zand en modder-
deeltjes. Net als de Ramsar-
gebieden op ons eiland, zijn de
saliñas een belangrijk voed-
selgebied voor allerlei water-
vogels, zoals flamingo’s,
reigers, eenden en kluten.

Vanwege hun betekenis als
waterberging en de bijzondere
natuurwaarden wijst het
Natuurbeleidsplan de saliñas
aan als natuurmonumenten.
Kleine maar waardevolle
natuurgebieden. Het water, de
bodem en de oevers van zo’n
nat natuurgebied zitten vaak vol
met leven, ook al zou je dat op
het eerste gezicht niet zeggen.

Ook het Ruimtelijk Ontwik-
kelingsplan Bonaire, het
bestemmingsplan van ons
eiland, erkent de bijzondere
waarden van de saliñas. In dit
ontwikkelingsplan is vastgelegd
dat voor alle werkzaamheden in
saliñas die gevolgen kunnen
hebben voor de waterhuis-
houding en de waterkwaliteit
een speciale vergunning van het
bestuurscollege nodig is.

We moeten dus goed voor
de saliñas en overige waterge-
bieden zorgen. Soms vallen die
gebieden droog. In zo’n periode
kan overlast ontstaan door
stank. Later, als de bodem he-
lemaal is uitgedroogd, ontstaat
vaak een ander probleem. De
harde passaatwind blaast dan
stofwolken op. Als de gebieden
er zo bij liggen, lijken ze nutte-
loos en bezorgen ze overlast.

Maar dat is slechts een tijdelijk
verschijnsel. De neiging bestaat
om in te grijpen en de terreinen
bijvoorbeeld op te hogen en te
bebouwen. Dat is echter niet
verstandig omdat zo andere,
vaak nog grotere, problemen
ontstaan met de waterhuis-
houding en onze leefomgeving.
Het regenwater moet toch
ergens blijven. En direct in zee
lozen is geen oplossing vanwe-
ge de gevoelige koraalriffen.
Dus voordat we ingrepen doen,

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.

is het zaak om met een gede-
gen onderzoek de eventuele
gevolgen in kaart te brengen.
Pas daarna kan de overheid een
verantwoord besluit nemen.

Kortom, onze waterge-
bieden zijn een verrijking van het
landschap en onmisbaar voor
de waterhuishouding en onze
natuurlijke leefomgeving.
Geschreven door de afdeling Mi-
lieu en Natuur van de Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en
Beheer.

Merel – What if we change
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WONINGVERZEKERING. 
GEEN HUISVERZEKERING.
Van de schommelstoel die u van oma heeft geërfd, tot de 

geborduurde kussentjes en de mooie sieraden. De RSA 

woningverzekering verzekert ook de kleine spulletjes, omdat 

wij begrijpen dat het juist dìe kostbaarheden zijn die uw huis 

maken tot wat het is: uw eigen stekje. 

Verzeker nu uw woning en uw waardevolle spullen tegen 

diefstal of brand en ontvang een  op een 

taxatierapport door een professionele woningtaxateur. 

Mayoria hende ya kaba ta
konsiente di e importansia
ekológiko di e saliñanan pa nos
isla i sa kaba ku nan ta un sitio
pa haña kuminda, brui i traha
nèshi pa hopi espesie di para
akuátiko. Tambe nan ta aktua
komo un tipo di filter pa e
áwaseru ku ta kore bai laman i
ta prevení e lodo fini pa yega
direktamente den laman
kaminda e lodo ta tapa i choka
e koral. A skirbi diferente
artíkulo den e korant aki tokante
nan. Pero, tin hopi mas espesie
di flora i founa ku ta benefisiá
di e tipo di medioambiente aki i
tin diferente aspekto di nan
ekologia ku ainda ta deskonosí
pa nos tur.

Konsiderando e importansia
grandi di e asina yamá habi-
tatnan aki, STINAPA Boneiru a
hasi esfuersonan grandi den
pasado pa optené konose-
mentu básiko di e ekologia
kompliká di e saliñanan, pero
debí na falta di fondo, ta
solamente ora e situashon
finansiero ta pèrmití esei, por
agregá un pida nobo na e pùzel
aki. E importansia di e pidanan
di e pùzel ku tin na lugá kaba,
a bira hopi evidente aña pasá,
ora e kandela na BOPEC a

impaktá hinter nos isla.
E saliñanan na parti nort di

nos isla a sufri severamente.
Kon severo? Nos por logra un
bista den e materia aki danki
na e estudio di prinsipio,
“Baseline study, kaminda ta
inventarisá i deskribí e situa-
shon na un sierto momento di
un òf mas komponente di un
sistema ekológiko, pa por haña
un referensia pa kompará
estudionan den futuro. E
estudionan aki a tuma lugá bou
di ouspisio di STINAPA, ku
partisipashon di sientífiko di afó.
Aki ta sigui lokual ku nos tin te
ainda:

ASPEKTONAN FÍSIKO I
KÍMIKO

STINAPA Boneiru a trese un
tim di 6 sientífiko venezolano
di La Salle Foundation of Natu-
ral Sciences, FLASA. Nan a
hasi tres bishita nan nos isla
pa kolektá muestra i hasi
opservashon durante un siklo
anual di e medio ambiente aki.
Nan a kubri e temporada di
áwaseru i esun seku, pero
tambe e diferensia entre laman
haltu i abou durante diferente
periodo di aña. Durante kada
bishita a kubri siklonan di 24

ora pa kada saliña dor di kolektá
muestranan di awa kada 6 ora.
A midi kontenido di salu,
oksígeno, nitrato i amonia i
tambe e temperatura.

Sitionan kaminda kantidat
grandi di awa ta keda pará, ta
hopi importante pa konserva-
shon. No ta bale la pena pa
protehá un saliña si no ta
protehá e área kaminda awa ta
akumulá, ya ku tur elemento
presente den e base lo resultá
finalmente den e saliña des-
pues ku áwaseru ta lastr’é bai
kuné.

PARANAN
Pa haña informashon to-

kante bida di paranan ku ta
habitá e saliñanan den parti nort
pa e ‘baseline study’, STINAPA
a implementá na 2008 un
programa pa monitòr paranan
akuátiko ku ayudo di DCNA i
Vogelbescherming di Ulanda. E
programa entre otro, ta midi
presensia di sierto espesie den
relashon ku otro i e densidat di
paranan. A ehekutá kuater
estudio pa aña, utilisando
empleadonan di STINAPA i
boluntarionan entrená. A
registrá mas ku 40 espesie di
para akuátiko, kaminda fla-
mingo ta representá mas ku
mitar di tur e paranan akuátiko
ku ta presente, siguí pa Snepi
pia hel, Kaweta di patu i algun
sorto di  bubi garabèt.

KOMUNIDAT “BENTIKO”
E asina yamá ‘Komunidat

Bentiko’ ta konsistí di tur
organismo ku ta biba den lodo
i sedimentu den fondo di un
pida awa. Inmediatamente

despues di e kandela di
BOPEC, dos sientífiko di awa,
un konsehero brasilero, a hasi
un estudio di e komunidat
bentiko. Resultadonan di e
investigashon aki tambe lo bira
un “Baseline Study” pa kom-
pará estudionan den futuro. Ku
tur siguridat por bisa ku ta den
e lodo aki mayoria di e
kontaminante di e kandela di
BOPEC lo bin resultá. Di e
manera aki un estudio di e
komunidat biológiko aki dentro
di un par di aña lo por duna un

bon indikashon di e magnitut
di e desaster ekológiko aki.

KOMUNIDAT PELÁGIKO
Esaki ta un pida importante

di e pùzel ku ainda falta. E ta
inkluí tur organismo ku ta biba
den e awa, por ehèmpel algun
espesie di piská. E proyekto
aki ta wantá pa mas ku tres
aña kaba pa motibu di falta di
fondo. Tur rapòrt di e estudio-
nan ku a hasi te awor por baha
for di e web-site di STINAPA
Bonaire, www.stinapa.org.

Toegewijd aan jou!         Voor meer informatie:  433 91 30         Fax:  461 78 61         Email-adres: info@gironet.com         Website: www.girobank.an     

Hypotheek vanaf 5%

dankzij Girobank!
Voor meer informatie: 433 9130

TA KEDANDO KLA KU E PÙZEL DI
EKOLOGIA DI SALIÑANAN

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?

NME STINAPA BONAIRE
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Sea Turtle Conservation
Bonaire (STCB), ta kontentu di
anunsiá un proyekto nobo pa
2012 pa yuda turtuganan di
laman di Boneiru. E meta di
“Proyekto di Liña di Piska” ta
pa baha e kantidat di liña di
piska, anzué, reda i otro ròtsoi
for di refnan di Boneiru,
artíkulonan ku ta forma un
menasa grandi pa nos
poblashon di turtuga ku ta na
peliger di eksistensha kaba.
Den koperashon ku Dutch Car-
ibbean Nature Alliance, e
proyekto aki lo fungi tambe
komo un modelo pa otro
islanan den Karibe, pa nan
tambe por logra haña solushon
mihó ainda pa e problema
komun i ekstenso aki.

Liñanan pegá na baranka òf
ku ta lòs den koriente di laman,
ta un preokupashon grandi. Tin
un kantidat konsiderabel di liña

SALBANDO TURTUGANAN DI BONEIRU DI LIÑANAN
DI PISKA BIEU KU A KEDA DEN LAMAN

di piska, tin bia ainda ku e
anzue pegá na dje, den awa òf
lorá rònt di koralnan i spònsnan
den ref. E liñanan “monofila-
ment”, no ta bio-degradabel, no
ta kaba na nada segun tempu
ta bai i por keda hasi daño pa
hopi aña. Durante e tempu aki
e liñanan por bira un problema
grandi den e medio-ambiente
marítimo. Liñanan bentá afó tin
un impakto grandi riba natu-
ralesa ya ku formanan di bida
marítimo por keda pegá den
nan. Esaki no ta konta so-
lamente pa piská chikitu, pero
tambe animalnan mas grandi
manera paranan akuatiko i
turtuganan di laman.

Tur aña artíkulonan ku ta
usa pa peska aksidentalmente
ta choka turtuga i si e turtuga
no por lòs su mes na tempu, e
ta hoga. Bestianan marítimo ku
ta keda pegá hopi bia ta muri

un morto kruel di kòrtánan
hundu, hamber òf di stek. Tin
bia un liña ku ta drif parse un
pikapika (kwal), e kuminda
faborito di turtuga i e turtuga ta
kom’é. Esaki mayoria bia tin un
resultado fatal pa e turtuga.
Fuera di esei, liñanan di piska
bandoná asina ta forma polu-
shon den nos awanan, ku ta
asina konosí rònt mundu pa
sambuyá den dje. Di e forma ei
nan ta redusí e eksperensha
positivo ku hende tin riba nos
refnan.

Pa e motibu aki STCB ta
buskando boluntario, sambuya-
dónan deportivo, ku eksperen-
sia, pa yuda rùim òp liñanan di
piska ku a keda pegá riba e
refnan. Ora nan ta bai registrá
pa e proyekto, e sambuya-
dónan lo haña instrukshon
spesial kon pa kita e liñanan
na un manera sigur. Tambe nan
ta haña un poster ku infor-
mashon ku ta fásil pa kom-
prondé i ta splika e sambuyadó,
hende ku ta snòrkel i hende ku
no ta landa, kon pa dil ku e
liñanan. Den koperashon ku e
operadónan di sentronan di
buseo na Boneiru lo organisá
algun buseo di l impiesa

kaminda sambuyadónan mas
eksperenshá lo bai hasi lim-
piesa den e áreanan mas sushi
pa lokual ta liñanan di piska.

Lo pone “Tangler Bins”,
pipanan di plèstik prepará
spesialmente pa warda liñanan
ku a kolektá bou di awa, na e
playanan ku mas polushon di
liña, lugánan di piska i lugánan
di sambuyá rònt e isla, ku
instrukshon na ingles i papia-
mentu. Esakinan mester usa
solamente pa kolektá liñanan
di peska, anzué, as artifisial i
reda òf tarai. Regularmente
Rangernan di STINAPA lo pasa
pa rekohé e kontenido. Em-
pleadonan di STCB lo duna
informashon regularmente di e
kantidat di sobrá di ekipo di
peska ku a kolektá.

Lo hasi kontakto tambe ku
piskadónan lokal pa informá
nan tokante e peligernan ku
sierto método di peska por tin
pa bida akuatiko i e ser humano
tambe. STCB lo duna un
introdukshon na métodonan ku
ta mihó pa medioambiente i ku
por implementá fásil dor di
piskadónan lokal. Tambe lo
ofresé nan anzué ku ta ménos
peliger pa turtuga.

Lo usa e liñanan ku a ko-
lektá den programanan eduka-
shonal di STCB. Ainda no por
resiklá liña di piska na Boneiru.
Pa e motibu ei lo laga un artista
lokal traha un obra di arte ku e
liñanan ku a kolektá.

STCB ta un organisashon
no-gubernamental  sientífiko i
pa konservashon ku ta protehá
turtuga ya for di 1991. Komo
miembro di Wider Caribbean
Sea Turtle Conservation Net-
work i un partner di Dutch Car-
ibbean Nature Alliance i
STINAPA, STCB ta un lider
rekonosé den protekshon di
konservashon di turtuga den
Karibe Hulandes.

E mishon di STCB ta pa
sigurá e protekshon i rekupera-
shon di e poblashon di turtuga
di laman den tur su fasenan.
Nos ta logra nos mishon dor di
sigui métodonan sientífiko pa
establesé un base konfiabel di
konosementu pa apliká pa
konservashon di turtuganan di
laman dor di edukashon, kam-
paña di konservashon, treinen
lokal i internashonal, kolabora-
shon stratégiko i kampañanan
di konsientisashon públiko.
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Het Ramsar-verdrag is een
internationale overeenkomst
dat watergebieden (wetlands)
beschermd die van grote
internationale betekenis zijn.
Het gaat daarbij vooral om de
betekenis van deze gebieden
voor watervogels. De volledige
naam van het verdrag is: ‘Con-
vention on Wetlands of Interna-
tional Importance Especially as
Waterfowl Habitat’. http://
www.ramsar.org

Het verdrag beschermt deze
watergebieden vanwege de
belangrijke ecologische func-
ties als regelaars van water-
huishoudingen en als gebieden
met een geheel eigen flora en
fauna. Zo’n watergebied dat bij
het verdrag is aangemeld, wordt
ook wel een Ramsar-gebied
genoemd.

Het doel van het verdrag is
kort gezegd het behoud en
gebruik van watergebieden met
behoud van alle natuurwaarden
(‘wise use’). Het verdrag kwam
in 1971 tot stand in de Iraanse
stad Ramsar, vandaar de
informele naam, en trad in 1975
in werking. Inmiddels zijn er 153

aangesloten landen, die totaal
1634 watergebieden bij het
verdrag hebben aangemeld met
een totale oppervlakte van
145,6 mln. hectare.

Het verdrag is in1980 voor
het hele Koninkrijk der
Nederlanden en dus ook voor
de Nederlandse Antillen in
werking getreden.

Elk jaar wordt op 2 februari
speciale aandacht aan de
watergebieden geschonken op
‘World Wetland Day’. http://
w w w . r a m s a r . o r g / w w d /
wwd_index.htm

De Ramsar-gebieden van
Bonaire

De watergebieden die de
Nederlandse Antillen bij het
Ramsar-verdrag heeft aange-
meld, liggen allemaal op
Bonaire.

Deze gebieden worden
beheerd door STINAPA Bonai-
re, met uitzondering van het
Pekelmeer. Het Pekelmeer,
met het daarin liggende
flamingoreservaat, is in beheer
bij Cargill Salt Bonaire NV.

De Ramsar-gebieden van
Bonaire zijn:

·Lac (700 ha.) (link to Lac)
Lac is aangewezen omdat

het een schitterende baai is,
omzoomd met mangroven. Een
groot deel van de bodem is
begroeid met zeegras, waarvan
de groene zeeschildpad komt
eten. De mangroven bieden
schuilplaats aan jonge vissen
en ongewervelden. Lac is een
belangrijk rust-, broed- en
voedselgebied voor watervogels.
De baai maakt deel uit van het
wettelijk beschermde onderwa-
terpark. In het Natuurbe-
leidsplan Bonaire is Lac,
inclusief een bufferzone van 500
meter,  aangewezen als een
nationaal natuurpark.

Pekelmeer (400 ha.)
Het Pekelmeer is vooral van

belang vanwege de aan-
wezigheid van het flamingo-
reservaat. In het Pekelmeer zijn
veelal duizenden Caribische
flamingo’s aanwezig. Het is een
van de belangrijkste broed-
gebieden voor de flamingo-
populatie van ongeveer 20.000

exemplaren in het Zuidelijke
Caribische gebied. De flamingo
stelt bijzondere eisen aan zijn
omgeving en is zeer gevoelig
voor verstoringen. Ook andere
watervogels, zoals reigers
komen in dit gebied aan hun
kostje. In het Natuurbeleidsplan
Bonaire wordt het Pekelmeer
aangewezen als een strikt
natuurreservaat.

Klein Bonaire (600 ha.)
Klein Bonaire is een

onbewoond eilandje dat on-
derdeel uitmaakt van het
wettelijk beschermde Bonaire
National Marine Park. Het is
omgeven door een schitterend
koraalrif. De stranden aan de
noord- en westkant zijn de
belangrijkste nestplaatsen voor
zeeschildpadden. Op het eiland
liggen ook enkele saliñas of
zoutmeren waarin flamingo’s
foerageren.

Gotomeer (150 ha.)
Het Gotomeer maakt deel

uit van het Washington Slag-
baai Nationaal Park. Het is een
ondiepe lagune die van de zee
is afgesloten door een dam van
koraalsteen. Het gebied is een
belangrijk fourageergebied voor
de flamingo’s waarvan er vaak
vele honderden aanwezig zijn.
Het pekelvliegje en de larven van
dit vliegje zijn een belangrijke
voedselbron voor de flamingo’s.
Soms komt het in het Gotomeer
ook tot broeden. Ook voor
andere watervogels is dit een
belangrijk gebied.

Slagbaai (90 ha.)
Ook de lagune en saliñas

van Slagbaai zijn een Ramsar-
gebied en maken deel uit van
het Washington Slagbaai
Nationaal Park. De lagune is
van de zee afgesloten door een
dam van koraalsteen. Het is
een fourageergebied voor de
flamingo’s. Soms wordt er ook
gebroed. Ook voor andere
watervogels, zoals pelikanen en
reigers is dit een belangrijk
gebied.

Wettelijke bescherming
Het Ramsar-verdrag is op 23

september 1980 voor het hele
Koninkrijk der Nederlanden en
dus ook voor de Nederlandse
Antillen van kracht geworden
(Trb. 1975, 84). De Lands-
verordening Grondslagen
natuurbeheer en – bescher-
ming (P.B. 1998, no. 41) zegt
in artikel 10 dat de bepalingen
van het Ramsar-verdrag van
toepassing zijn op de aan-
gewezen Ramsar-gebieden. Dit
is een zogenoemde dynami-
sche verwijzing. Als het
Ramsar-verdrag wijzigt, dan

werkt dat automatisch door in
de wetgeving van de Neder-
landse Antillen.

http://www.mina.vomil.an/
p o l i c y / l e g i s l a t i o n /
na_grondslagen.php

Op grond van de Lands-
verordening Grondslagen
natuurbeheer en – bescher-
ming is het Eilandgebied
Bonaire verplicht een Eilands-
verordening natuurbeheer vast
te stellen. Het ontwerp voor
deze verordening is in de-
cember 2006 aangeboden aan
het Bestuurscollege. In deze
verordening wordt ook weer een
verwijzing opgenomen naar de
Landsverordening en het
Ramsar-verdrag. Zo werkt het
Ramsar-verdrag door op
landelijk en eilandelijk niveau.

Voordat de bepalingen van
het Ramsar-verdrag in 1998,
met de Landsverordening
Grondslagen natuurbeheer en
– bescherming, kracht van wet
kregen op de Nederlandse
Antillen, zijn bij Lac al enkele
bouwwerken neergezet. Het
gaat om een hotel, twee wind-
surfscholen en een cafe/restau-
rant met appartementen te
Sorobon. Het is de vraag hoe
deze activiteiten zich ver-
houden tot het begrip ‘wise use’
uit het verdrag.

Lac en het Ramsar-verdrag
In oktober 2006 heeft de

Gouverneur van de Nederlandse
Antillen twee besluiten van het
Bestuurscollege van Bonaire
voor drie maanden geschorst.
Daarna zal de Gouverneur de
besluiten waarschijnlijk vernie-
tigen. Dat betekent dat ze
ongeldig worden verklaard.

Dit gebeurde op verzoek van
Aliansa Naturalesa di Bonaire,
de koepelorganisatie voor alle
natuur- en milieu-organisaties
op het eiland, omdat de
overheid van Bonaire zich niet
aan de bepalingen van het
Ramsar-verdrag had gehouden.
Het betrof een besluit tot het in
erfpacht uitgeven van een stuk
grond van 44.150m² en een
vergunning voor de bouw van
een ‘ecoresort’ te Sorobon aan
de oevers van Lac. Volgens het
Ramsar-verdrag had voor dit
project eerst een milieu-
effectrapportage uitgevoerd
moeten worden. Op basis van
de milieueffectrapportage
bepaalt overheid vervolgens
welke ontwikkelingen kunnen
worden toegestaan en onder
welke voorwaarden.

Klik voor meer informatie
over het Ramsar-verdrag en
milieueffectrapportages op de
volgende link: http://
w w w . r a m s a r . o r g / r e s /
key_res_viii_09_e.htm

HET RAMSAR-VERDRAG
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Afgelopen januari was de
40e verjaardag van de RAMSAR
conventie over wetlands. Dit
intergouvernementeel verdrag
vormt het kader voor de
nationale actie en internationale
samenwerking in het verstandig
gebruik van wetlands en hun
hulpbronnen.

De natuurlijke schoonheid
en biodiversiteit van de wet-
lands van Bonaire maakt ze
ideaal voor avontuurlijk toeris-
me. Ze bieden extra voordelen

voor het toerisme door het
aantrekken van natuurliefheb-
bers die bijdragen aan de
economische structuur, zoals
gasten van de hotels, restau-
rant bezoekers, etc. Doordat de
wetlands een belangrijk deel van
de toeristische infrastructuur
uitmaken, moet ervoor gezorgd
worden dat de wetlands
beschermd blijven tegen
aantasting door exploitatie.

Het is interessant op te
merken dat Bonaire zeer hoog

geplaatst staat met het aantal
gebieden dat onder de
RAMSAR bescherming valt, in
tegenstelling tot Aruba of
Curaçao. Bonaire telt vijf
gebieden: Slagbaai, Gotomeer,
Lac, Pekelmeer, het eiland
Klein Bonaire. Aruba heeft
slechts één gebied op de lijst
en het blijkt dat Curaçao geen
gebied onder RAMSAR be-
scherming heeft.

Door de samenwerking bij
de handhaving van het RAM-
SAR-verdrag door nationale en
lokale overheden op het gebied
van toerisme, de particuliere
sector, de investeerders in de
toeristische sector en door het
tegenhouden van verdere
ontwikkeling van de wetlands,
draagt Bonaire niet alleen bij
aan wereldwijde bestemmingen
waar duurzaam toerisme hoog
in het vaandel staat, maar
profiteert Bonaire ook van de
voordelen zoals de inkomsten
uit het toerisme. Deze finan-
ciële middelen kunnen
aangewend worden voor goed
geplande ontwikkelingen en het
behoud van de wetlands.

Onder de leiding van
STINAPA worden activiteiten
ontplooid op het gebied van
ondersteuning bij de instand-
houding van de wetlands en hun
functie.  Deze activiteiten in en
rond wetlands dragen bij aan het
creëren van alternatieve en
duurzame bestaansmiddelen
voor lokale bedrijven met een
geringe impact op de natuur.
Bovendien biedt dit een kans
voor het geven van trainingen
aan anderen in wetlands man-
agement. Door deze activiteiten
worden ook toeristen meer
bewust gemaakt van het belang
van bescherming van de wet-
lands die ze bezoeken.

De inkomsten uit het
toerisme en investeringen geven
mogelijkheden de wetlands zo

te beheren dat het ecologische
karakter behouden blijft. 

Door het monitoren van de
effecten van het toerisme op de
wetlands en de beoordeling van
het toeristisch draagvermogen
zoals geïntegreerd in het wet-
land beheer, kunnen grenzen
worden gesteld zodat het
toerisme het delicate ecosys-
teem niet verstoort.

Bij het nakomen van de
beloftes zoals gesteld in het
RAMSAR verdrag, is Bonaire

niet alleen gehouden aan de
internationale verplichtingen,
maar zal Bonaire ook het
toerisme succesvol moeten
begeleiden. 

Bonaire houdt zich aan het
masterplan en houdt rekening
met de multinationale erkenning
die Bonaire heeft vergaard en
zal zich aan de belofte aan de
Bonaireaanse bevolking van
duurzame groei houden.
Geschreven door Tourism Cor-
poration Bonaire

AVONTUURLIJK TOERISME EN WETLANDS:
PERFECTE COMBINATIE VOOR BONAIRE

Suradno Mercera
Nasé na Boneiru riba 17 di
desèmber 1974. Aktualmente
mi ta traha komo “Ranger” di
nos parke nashonal marino.
E trabou aki ta unu hopi
interaktivo, manera mi ta topa
ku personanan di diferente
nashonalidat ku ta hasimi
preguntanan di mi trabou
komo Ranger. Nos bishi-
tantenan i tambe nos
hendenan lokal ta hopi
interesá pa sa kiko tur nos
trabou komo Ranger ta

enserá. E trabou ta varia asina tantu ku den tur momentu bo
ta siña algu nobo. Mirando ku nos ta trahando pa protehá nos
naturalesa i bida marino, mi tambe ta duna di mi parti pa kumpli
ku esaki di e mehor forma. Esaki sigur ta yudami p’ami hasi
mi trabou mas mehor. E rekurso di mas importante pa Boneiru
ta nos Naturalesa i ta p’esei mi tambe ta sostené e kampaña
di “Nos ta biba di Naturalesa”.  Nos mester sigui protehá nos
Naturalesa pa mañan nos bishitantenan i e futuro
generashonnan por sigui disfrutá di dje.

E korant aki a bira posibel danki na:
Deze krant werd mede mogelijk gemaakt door:
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BO TABATA SA KU BO POR YAMA STINAPA NA
717 – 8444, ORA  BO TIN
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AMBIENTE?
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717– 8444, WANNEER JE VRAGEN HEBT

OVER NATUUR EN/OF MILIEU?
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E aña aki e organisashon
mundial di ‘World Wetland Day’
ta para ketu na e balor turístiko
di áreanan húmedo. Na Boneiru
nos tin sinku área húmedo. Nan
tur sinku tin un balor haltu pa
turismo di nos isla.

E áreanan ta Slagbaai,
Gotomeer, Lac, Pekelmeer i
Klein Bonaire.

ORGUYO DI BONEIRU
Turista ta hasi diferente

deporte akuátiko na Lac. Ei
nan ta bai pa windsurf, kayak,
snòrkel, sambuyá, piska, i
drumi den solo i relahá. Na e
parti di Sorobon tin sitionan
tambe di alohamentu pa turista
pasa nochi. Tambe tin resto-
rant, bar i negoshinan kaminda
e turista por hür ekipo pa nan

hasi e deporte nan akuátiko.
Klein Bonaire tambe tu-

ristanan ta frekuentá hopi. E
isla aki a bira dje popular ei ku
tin tres kompania ku ta ofresé
e servisio di taksi di laman.
Durante dia ku tin barku krusero
grandi e dos sitionan aki ta di
pak ku turista.

E lokual ku tur e sinku

sitionan aki tin komún ta ku na
nan tur sinku tin áreanan di awa
kaminda flamingo ta bai kome.
Ta e flamingonan a subi e balor
ekológiko di e áreanan ku a
nominánan komo área húmedo
i a protehánan segun e tratado
di Ramsar.

Awe nan tur sinku ta pro-
tehá na nivel insular tambe

segun e lei di planifikashon di
Boneiru ku gobièrnu a aprobá
na òktober 2010.

Boneiru mester ta orguyoso
di e áreanan aki. Nan tin un
bunitesa impreshonante i nan
ta kontribuí na e produkto
turístiko di Boneiru.
Skirbi pa Elsmarie Beuken-
boom
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Pekelmeer

Pekelmeer sitio di brui

Gotomeer
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