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Voorwoord 
 
Bij het Openbaar Lichaam Bonaire is een veranderingsproces gaande. Een van de 
redenen om te veranderen is dat hiermee de kwaliteit van het beleid van het OLB 
kan verbeteren. Voor de directie Ruimte en Ontwikkeling geldt dit in brede zin. Op het  
terrein van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geldt dat er geen geschreven beleid 
is, op basis waarvan er groei in deze sector kan worden gestimuleerd. In de 
coalitieakkoord wordt gesteld dat er op een aantal punten op LVV gebied gewerkt 
moet worden. Daartoe is een advies opgesteld en geaccordeerd door het BC waarin 
het voornemen staat om een visie op de landbouw, veeteelt en visserij te ontwikkelen 
voor de komende 10 tot 20 jaar. (Archiefnummer 2011005448; datum 22 juni 2011).  
 
Om een goed beleid te kunnen formuleren is een korte analyse gemaakt van de 
situatie van de landbouw, veeteelt en visserij in de regio in het algemeen en op 
Bonaire in het bijzonder. Vanuit het uitgangspunt dat deze sector moet groeien om 
een antwoord te geven op de stijgende voedselprijzen op de wereldmarkt wordt 
aangegeven wat de toekomst van deze sector op Bonaire zou moeten zijn voor de 
periode 2014-2029. Als laatste zijn activiteiten geformuleerd om aan die visie te 
voldoen en de LVV sector op Bonaire te laten groeien. 
Ondanks dat LVV altijd in één adem wordt genoemd is een specifieke aanpak per 
beleidsonderdeel voorgesteld. 
 
Met dit rapport heeft het OLB een duidelijke visie op haar landbouw, veeteelt en 
visserij beleid, met praktische handvatten waarmee de beleidsmedewerkers dit uit 
kunnen voeren.  
 
Deze visie is mede mogelijk gemaakt door adviesbureau Pakus en Wayaká Advies. 
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1. Inleiding 
 
Bonaire heeft in 1999 gekozen voor duurzame ontwikkeling met behoud van natuur 

en cultuur. Het Bestuurscollege benadrukt het belang van duurzame economische 

ontwikkeling en versterking van de werkgelegenheid. 

 

Het toerisme is de belangrijkste pijler van de economie van Bonaire. De meeste 

toeristen bezoeken het eiland om te duiken en van de natuur te genieten. Een 

gezond marien en terrestrisch milieu is een goede basis voor investeringen en 

werkgelegenheid in de toeristische sector. 

 
In de economie van Bonaire neemt de agrarische sector een bescheiden plaats in. 
Naar schatting is minder dan 1% van de economisch actieve bevolking full time 
werkzaam in de sectoren landbouw, veeteelt en visserij. Er zijn twee fulltime boeren 
en naar schatting 20 full time vissers. 
Desalniettemin heeft landbouw, veeteelt en visserij een sociaaleconomische functie 
voor veel mensen. Inkomsten uit landbouw, veeteelt en visserij zijn een aanvulling op 
het salaris of pensioen.  
 
De huidige landbouw, veeteelt en visserij wordt op een extensieve wijze beoefend. 
De investeringen en de opbrengsten zijn laag.  
De lokale landbouw voorziet in een klein deel aan de behoefte van de markt op het 
gebied van groenten en fruit. De veeteelt voorziet in eieren en geiten- en 
schapenvlees. Alleen voor eieren is Bonaire zelfvoorzienend. De visserij is 
voornamelijk seizoensgebonden en voorziet de lokale markt. Er wordt ook vis 
geïmporteerd.  
 
De loslopende geiten, schapen, varkens en ezels brengen ook economische schade 
toe aan Bonaire.  

 Schade aan de natuur en milieu door overbegrazing, met erosie en 
sedimentatie en vervuiling van het koraalrif tot gevolg 

 Schade voor bedrijven en particulieren, die moeten investeren in het bouwen 
van hekken en omheiningen rond erven en percelen. 

 Gevaarlijke situaties in het verkeer. 
 
Het op korte termijn beschikbaar komende gezuiverde afvalwater en het rond de 
Dienst LVV beschikbare terrein bieden echter kansen voor geïrrigeerde land- en 
tuinbouw op een voor Bonaire ongekende schaal. Hierdoor wordt ook duurzame 
veeteelt mogelijk.  
 
Deze Beleidsvisie biedt kansen voor de economie, zoals duurzame en 

multifunctionele landbouw, veeteelt en visserij en een leefbaar en aantrekkelijk 

platteland. Door deze kansen komen er nieuwe investeringsmogelijkheden voor het 

bedrijfsleven. 
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2. Klimaat, bodem en bodemgebruik  
 

Bonaire vormt samen met de eilanden Curaçao en Aruba een keten van eilandjes in 

het zuiden van de Caribische Zee (zie figuur 1). Bonaire heeft een totale oppervlakte 

van 288 km2, waarvan het eiland Bonaire ongeveer 281 km2 beslaat en Klein 

Bonaire 7 km2. Het eiland Bonaire is ongeveer 35 km lang en 11 km breed; het 

hoogste punt wordt gevormd door de Brandaris (241m hoog). De kortste afstand van 

Bonaire tot het vasteland van Venezuela bedraagt ongeveer 80 km en die tot 

Curaçao ongeveer 50 km.  

Figuur 1: Geografische ligging Bonaire  

 

Bonaire is gesitueerd in de semi-aride gordel die zich langs de noordkust van Zuid-

Amerika uitstrekt. De zone wordt gekenmerkt door een gelijkmatige temperatuur (op 

Bonaire gemiddeld 27,5 °C), een vrijwel constante passaatwind van 6 tot 7 m/s uit 

(noord)oostelijke richting, een lage hoeveelheid neerslag, die met name in de 

regentijd van oktober tot en met januari valt (zie figuur 2) en een groot 

verdampingsoverschot.  
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    Figuur 2 Gemiddelde maandelijkse neerslag Bonaire 1971-2001 (MDNA&A 2009) 

 

Onderstaande tabel (figuur 3) laat de gemiddelde, maximum en minimum waarden 

van regenval (P) en verdamping zien (ET ref, Penman-Monteith). De gemiddelde 

regenval zegt echter, mede gezien de grote spreiding van de data om het 

gemiddelde niet heel veel. De regenvalverdeling en opbouw in intensiteit (mm/dag) in 

bijv. de regentijd is van groter belang in agrarisch- en waterhuishoudkundig verband.  

Figuur 3  

 

De grote verschillen tussen maxima en minima van de neerslag geven een indruk 

van de onbetrouwbaarheid ervan in tijd en plaats. De verdamping is op zich veel 

gelijkmatiger maar in elk jaar en het grootste deel van de regenseizoenen is er een 

(groot) verdampingsoverschot (ET ref – P).  
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Geologische structuur 

 

Bonaire bestaat uit een meer dan 100 miljoen jaar oude kern (5 km dik) van 

vulkanisch stollings- en afzettingsgesteente (de Washikemba formatie) in het 

heuvellandschap van noordwest- en midden Bonaire. Door stijging van de 

tectonische plaat waarop Bonaire zich bevindt, kwam dit gesteente circa 60 miljoen 

jaar geleden boven de zeespiegel te liggen. Als gevolg van het daaropvolgende 

stijgen en dalen van de zeespiegel en/of het eiland zelf, het meest recent nog tijdens 

de ijstijden, en de groei van koralen in de ondiepe delen van de zee is de 

Washikemba-formatie grotendeels omgeven en bedekt door kalksteenafzettingen. Dit 

is duidelijk zichtbaar in de drie relatief platte terrassen op Bonaire. Het laagste terras 

omvat de gehele zuidpunt van het eiland en delen van de oost- en noordkust. De 

terrassen zijn vaak van elkaar gescheiden door duidelijke cuestas (steile rotswanden). 

 

Er zijn daarom twee soorten gesteenten op Bonaire (zie figuur 4): 

- Basaltisch stollingsgesteente in de Washikemba formatie 

- Kalksteen afzettingen ontstaan uit koralen (limestones) 

 

 

Figuur 4: Schematische geologie van Bonaire (De Palm 1985) 

 

Op de kalksteenterrassen zijn kalkrijke, merendeels ondiepe (20 – 30 cm.) tot lokaal 

diepe (2 - 3 m.) rode leem- of geelbruine kleibodems gevormd. Deze hebben soms 

een hoog zoutgehalte met vaak een steen- en/of grindlaag aan de oppervlakte.  

Op de heuvels van de Washikemba-formatie zijn kalkarme, merendeels ondiepe (20 

– 30 cm.) gevormd. De textuur (zandig tot keileem) en diepte hangen af van de 

plaats, de helling en blootstelling aan de elementen. In vlakkere gebieden waar 

afstromend water samen kan komen zijn kalkrijke tot kalkarme, zware bodemtypen 
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gevormd met wisselende dieptes. Op specifieke locaties kan de bodem hier heel zout 

zijn (saliña’s).  

 

Waterhuishouding 

 

De Benedenwindse eilanden hebben door hun geringe afmetingen en geologische 

structuur een zeer complexe waterhuishouding. Ondergronds, met name in 

kalksteengebieden, vindt een constante wisselwerking plaats tussen het sterk 

gemineraliseerde dan wel brakke grondwater wat als een soort lens drijft op het 

omringende en onderliggende zeewater. In de kalksteengebieden is de 

getijdenbeweging van de zee tot ver landinwaarts merkbaar en hier is er een sterkere 

wisselwerking.   

Het nuttige effect van regen wordt volledig bepaald door de intensiteit en duur van de 

regenbui. Voor landbouwdoeleinden is het van belang dat de intensiteit niet te hoog 

is (zodat schade aan een te velde staand gewas beperkt blijft en niet te veel 

verslemping of oppervlakkige afstroming/erosie optreedt) en dat de regenbuien 

regelmatig over het groeiseizoen verdeeld zijn. Vanuit het oogpunt van opvang van 

oppervlakkige afstroming in dammen en voor de aanvulling van het grondwater zijn 

hogere intensiteiten en langere periodes van regenval echter noodzakelijk.    

Aanvulling van grondwater en oppervlakkige afstroming vindt uitsluitend plaats na 

zware regenbuien (meer dan 25 - 50 mm/dag) en na verzadiging van de bodem of 

bovenliggende lagen. De dagelijkse regenval van het station Scherpenheuvel 

(Curaçao) over de periode 1936 t/m ’76 is geanalyseerd naar intensiteit en het 

aandeel van intensiteitklassen in de jaar- resp. regentijdsom. In droge jaren valt een 

groter deel van de buien met een lage dagintensiteit wat tot gevolg heeft dat 

oppervlakkige afstroming en aanvulling in deze perioden vrijwel niet voorkomen. In 

natte jaren wordt het grondwater aangevuld, maar ook stroomt een groot deel van 

het regenwater af naar de kust. Daar er meer droge dan natte jaren zijn, is er in het 

merendeel van de jaren geen sprake van grondwateraanvulling, maar wordt het 

grondwater juist extra aangesproken. Er is geen reden om aan te nemen dat dit op 

Bonaire anders is, daar de beschikbare cijfers overeenkomsten vertonen met die van 

Curaçao. 

De grondwaterkwaliteit (EC-25, mumhos/cm) op Bonaire is doorgaans slechter dan 

die op Curaçao. Door de geringe porositeit van de grondwatervoerende lagen (orde 

van grootte 1%) in met name de ‘Washikemba-gebieden’ is er sprake van sterke 

stijging na aanvulling gevolgd door een geleidelijke en steeds meer afnemende 

daling. 

Aan de oppervlakte is de gemiddelde jaarlijkse evapotranspiratie (Penman ET0) op 

Curaçao berekent op 2331 mm. Dit zal op Bonaire niet veel verschillen. Door de veel 

lagere jaarlijkse regenval en het daaraan aangepaste xeromorfe karakter van de 

vegetatie zal de actuele evapotranspiratie op een bepaalde plaats ongeveer gelijk 
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zijn aan de jaarneerslag minus de eventuele aanvulling van het grondwater en 

oppervlakkige afstroming. De hoeveelheid water die oppervlakkig afstroomt naar zee 

is op jaarbasis klein (veelal 0% tot zeg 5%) maar afstroming kan lokaal toch voor 

grote problemen zorgen in periodes van hevige regenval. Het overgrote deel van de 

regenval verdampt dan ook, net als in andere semi-aride gebieden. 

 

De chemische hardheid van de Washikemba formatie (diabaas) is relatief erg laag, 

zodat het continue wordt aangetast (verweert) door zouten en het CO2 in het 

regenwater. Hierdoor ontstaan spleten en kloven waardoor het regenwater wegzakt 

en het grondwater kan aanvullen. Daar waar de grondwaterspiegel (tijdelijk) dicht bij 

de oppervlakte en in een voldoende diepe zware bodem ligt kan door capillaire 

opstijging verzilting optreden. Door het lage waterbergend vermogen kan de 

ondergrondse afstroming van het grondwater vrij groot zijn. Alleen in valleien of 

achter kunstmatige dammen krijgt de bodem door aanvoer van ander materiaal 

(zoals zand en klei) een groter vochthoudend vermogen.  

De kalksteenplateaus zijn zeer poreus en geschikt om het water ondergronds vast te 

houden. Vaak hebben deze plateaus echter een lichte helling naar zee zodat 

eventueel grondwater naar zee afstroomt. Het boren van putten is door de hardheid 

van de kalksteen technisch moeilijker uitvoerbaar. 

 

Vegetatie  

  

Door de geringe en variabele regenval en de veel hogere verdamping heeft de 

natuurlijke begroeiing van Bonaire een uitgesproken xeromorf karakter. De flora 

omvat circa 500 soorten waaronder een verscheidenheid aan cactussen en een 

aantal struiken en lage bomen, die al dan niet gedoornd of bladverliezend zijn. Onder 

de bomen is de Watapana of Divi-Divi (Caesalpinia coriaria) met zijn door de wind 

gegeselde kroon een typische verschijning. Andere bekende boomsoorten zijn 

Pokhout (Guaiacum officinale) en Brazil of Verfhout (Hæmatoxylon brasiletto); beide 

zijn vroeger veel gekapt en geëxporteerd.  

Tegenwoordig bestaat de vegetatie voornamelijk uit cactussen en doornige struiken 

zoals de Wabi (Acacia tortuosa) en Kui (Prosopis juliflora). Dit is het resultaat van het 

vele kappen van bomen in het verleden en de overbegrazing door geiten, ezels en 

andere herbivoren. 

De natuurlijke vegetatie weerspiegelt het klimaat, de bodemstructuur, de 

bodemdiepte, de doorlatendheid en het zoutgehalte. Het verschil tussen de vegetatie 

typen op de twee gesteenten is in de droge tijd goed te zien: op kalksteenterrassen 

groeien bomen die hun blad gedurende het jaar behouden terwijl de meeste 

boomsoorten op de Washikemba-formatie hun bladeren verliezen in de droge tijd. 
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Bodemgeschiktheidsclassificatie 

 

Belangrijke factoren voor de agrarische mogelijkheden zijn het vochthoudend 

vermogen en de bodemdiepte alsmede het zoutgehalte en de helling. Volgens 

Gewald is slechts 11% van de totale oppervlakte van Bonaire geschikt voor enige 

vorm van landbouw en ca. 17-20% is geschikt voor beperkte beweiding en/of 

bosbouw. De resterende 70% is qua terrein- of bodemgesteldheid slechts geschikt 

voor natuurlijke begroeiing, tijdelijk wateropvanggebied of als zoutpannen (saliña). 

Dit betreft het gehele zuidoostelijke gedeelte, de oost- en noordkust en het sterk 

versneden noordwestelijke deel (zie tabel 1).  

 

Tabel 1 Classificatie bodemgeschiktheid (Gewald et al. 1971) 
 

Klas Bodems geschikt voor Kenmerken Voorkomen 

  Diepte 
(cm) 

Helling 
(%) 

Verzil-
ting 

Hectare % 

I Landbouw (irrigatie) > 40 – 50  < 3 % Niet 
zout 

410 1.4 

II Landbouw 
(regenafhankelijk) 

> 20 – 30  < 8 % Niet 
zout 

2770 10.0 

III Beweiding > 20 – 30  < 12 % Zoutalkl
i 

1720 6.1 

IV Beperkte beweiding / 
bosbouw 

> 20 – 30  <20 % Niet 
zout 

3100 11.0 

II / IV Combinatie van landbouw 
en beweiding 

> 20 – 30  <20 % Niet 
zout 

110 0.4 

V Ongeschikt voor landbouw 
of beweiding 

Zeer ondiep en/of 
steile helling 

Soms 
zout of 
saliña 

17810 63.5 

III / V Beperkt geschikt voor 
beweiding 

Zeer ondiep en/of 
steile helling 

Soms 
zout of 
saliña 

1720 6.1 

Overig Wegen, bebouwing etc.     1.6 

Totaal     28100 100.0 

 

Erosie 

 

In de droge tijd – gemiddeld negen maanden per jaar – waait er een stevige 

noordoostpassaat. De wind heeft vrij spel op het sediment in gebieden met schaarse 

begroeiing resulterend in stofoverlast. Het gaat om gebieden die door overbegrazing 

van geiten kaal zijn, open terreinen waar delfstoffen worden gewonnen, 

“schoongemaakte” bouwterreinen en onverharde wegen met hoge verkeersintensiteit. 
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Door de afname van vegetatiebedekking vermindert de infiltratiecapaciteit van de 

bodem en wordt de bodem in de regentijd kwetsbaar voor watererosie. Hierdoor 

stroomt meer water oppervlakkig af, hetgeen overstromingen, erosie en sedimentatie 

veroorzaakt. Sedimenten die in de kustwateren terecht komen zorgen mogelijk voor 

verstikking van de koralen. Met de erosie en sedimentatie komt ook stikstof uit de 

mest van geiten in het rif. Stikstof veroorzaakt algengroei. 

 

Eigendomsverhoudingen 

 

Het bodemgebruik wordt mede beïnvloed door de eigendomsverhoudingen van de 

grond. Bonaire kent particulier eigendom, erfpacht en huurpercelen. In de jaren vijftig 

werd geschat dat circa 3/5 van het eiland privé-eigendom was en 2/5 in bezit van de 

overheid (Westermann & Zonneveld, 1956). Gronden in privé-eigendom omvatten 

vooral een aantal grote plantages. Gronden van de overheid worden in gebruik 

uitgegeven in erfpacht (kleine percelen voor bewoning) of huur. De meeste kleine 

landbouw percelen (kunuku’s) zijn huurpercelen die jaar op jaar worden ui tgegeven 

tegen een huur van momenteel circa  $3,50 per ha per jaar. Een bescheiden vorm 

van agrarisch gebruik geeft ongestoorde rechten; alleen langdurig ongebruikte en 

verlaten percelen kunnen door anderen in huur worden verkregen. In de praktijk is dit 

lastig uitvoerbaar, daar de oorspronkelijk huurders moeilijk te traceren zijn. Soms 

wordt een familie wakker geschud en wordt men weer actief op de kunuku. 

Ondanks dat heel veel kunuku’s verlaten zijn, is het voor mensen die graag een 

kunuku willen opbouwen, heel moeilijk om aan huurgrond te komen. 

Niet uitgegeven overheidsterreinen worden over het algemeen beschouwd en benut 

als gemeenschappelijke grond. 
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3. Knelpunten en kansen 
 
Korte analyse van de bestaande situatie van de drie sectoren op Bonaire. 

3.1 Land- en tuinbouw 

 

Knelpunten  Grondwater van slechte kwaliteit  

 Regenval onbetrouwbaar 

 Lage input en lage opbrengst 

 1% productie van eigen bodem en 99% import  

 Diefstal 

 Loslopend vee graast op de akkers 
 

Kansen  Beschikbaar komen van gezuiverd afvalwater voor 
veevoerproductie en tuinbouw 

 High-tech tuinbouw 

 Uitbreiding van het aantal erftuinen 

 
Het traditionele middel van bestaan was de kunuku waarop seizoensteelten werden 
geplant in de regentijd van oktober tot en met januari. Tot in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw werd aloë vera voor export 
verbouwd. Deze grondstof voor medicinale 
doeleinden was een belangrijke bron van 
inkomsten. Er zijn enkele honderden 
kunuku’s van één of enkele ha.’s op 
huurgrond van de overheid. Daarnaast 
waren er een zestal grote plantages: 
Washington, Slagbaai, Fontein, Bolivia, 
Punta Blancu en Bacuna/Roi Lamunchi op 
eigendomsterreinen.  
Regenafhankelijke landbouw is alleen 
mogelijk in de regentijd met een gewas met een korte groeitijd. Hiervoor komt alleen 
sorghum (maishi chikí) in aanmerking. In de lager gelegen gebieden, waar water 
samenstroomt, kunnen combinaties met bonen, pampoenen, komkomber chikí en 
kalbas largu of pinda’s worden verbouwd.  
Vroeger waren bij de bron op Fontein en op enkele andere kunuku’s geïrrigeerde 
fruitbomen (mispel, mango, kokosnoten) en groentes (warmoes, tomaten, paprika’s 
en pepers). Het hoge zoutgehalte van het putwater (Rowbottom en Winkel, 1979) en 
de heel beperkte grondwatervoorraden, vooral in de Washikemba gebieden, hebben 
irrigatie op Bonaire erg beperkt.  
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De gemiddelde neerslagen in de regentijd is op Bonaire 281 mm. Door het 

onbetrouwbare karakter van de regen valt er in een of meer regenmaanden 

echter veelal minder dan het gemiddelde. Op basis van historische regencijfers 

moet geconstateerd worden dat het vaak voorkomt dat meerdere jaren achter 

elkaar de gemiddeldes in de regentijd niet gehaald worden en daardoor de oogst 

geheel of gedeeltelijk mislukt. Winkel (1981) heeft voor Curaçao, waar in de 

regentijd gemiddeld 324 mm. valt, de regentijden van 1928 t/m ’81 geanalyseerd. 

In die 53 jaar waren er 12 goede oogsten, 8 middelmatige en mislukte de oogst in 

33 jaar. Kort gezegd: in 3 van de 5 jaar mislukte de oogst vanwege de 

droogte.  

    
Het leven van de kunuku leverde een 
marginaal bestaan op. In de jaren ‘30 van de 
vorige eeuw kwamen de  olie-industrieën op 
Curaçao en Aruba en in de jaren ’60 het 
toerisme op Bonaire. Sindsdien hebben veel 
mensen de kunuku verlaten en een nieuw 
middel van bestaan gevonden.  
 
Anno 2013 zijn het vooral  gepensioneerden of 

mensen met een baan die op een extensieve manier landbouw bedrijven. Dit wordt 
verklaard door de geringe kans op een goed oogstresultaat en het ontbreken van 
zoet grondwater in combinatie met moeilijk verkrijgbare grondbewerking.  
 
Kunukero’s kunnen een ploegsubsidie van 50% aanvragen bij Dienst LVV. De 
grondbewerking is echter regelmatig een knelpunt, omdat de twee loonwerkers 
problemen hebben met hun machines of niet op Bonaire zijn. Op basis van de 
uitgekeerde subsidies in de jaren 2004 t/m 2011 is in bijlage 3 de rol van de 
grondbewerking beschreven en een 
schatting gemaakt van de activiteiten 
op de kunuku’s. Uit die schatting blijkt 
bijv. dat er per jaar tussen de 51 en 
126 ha. kunuku geploegd wordt.    
 
In de huidige marktsituatie wordt 99% 
van de groenten en het fruit 
geïmporteerd uit Venezuela, de 
Verenigde Staten, Ecuador en 
Nederland. Het OLB en de 
Rijksoverheid vinden het van belang 
dat Bonaire meer zelfvoorzienend 
wordt. 
 
Dienst LVV bevordert al jaren het aanleggen van erftuinen. Dit systeem bestaat uit 
een kasje van schaduwgaas waarin groenten worden gekweekt met regenwater of 



Beleidsvisie Landbouw Veeteelt Visserij Bonaire 2014-2029 

14 december 2011 

 

 

14                                                   Maart 2014 

 
 

kraanwater. In Rincon is de stichting “Mi mes Hofitu” hiervoor opgericht. Er zijn sinds 
2010 dertig families actief. Behalve het eten van verse en gezonde voeding 
stimuleert deze stichting zelfredzaamheid en sociale cohesie in buurtverband. Er 
bestaan plannen voor de uitbreiding van het systeem van erftuinen in de wijken van 
Kralendijk. 
 
Het afvalwater van de hotels in de 
kuststrook bij Kralendijk komt 
grotendeels ongezuiverd in de bodem 
en vandaar uit in zee terecht. Dit 
veroorzaakt  een ongewenste rijkdom 
aan voedingstoffen,  die schadelijk is 
voor het koraal, de basis voor het 
duiktoerisme. In 2011  is men 
begonnen met de aanleg van riolering 
in het kustgebied van Kralendijk en 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI) op het LVV terrein op Amboina. In afwachting van de aanleg van de RWZI 
wordt het afvalwater uit de kuststrook met tankwagens naar Amboina gereden en 
daar in een afvalwaterzuiveringsinstallatie opgevangen en bewerkt. Dit water is sinds 
begin 2012 beschikbaar voor irrigatie. De  RWZI is naar verwachting in 2014 
gebruiksklaar. De twee installaties hebben een geplande capaciteit  van 1.000 
m3/dag.  
 
Dit gezuiverde rioolwater is een kwalitatief geschikte en continue bron van 
irrigatiewater. Op Curaçao en Aruba wordt al meer dan 20 jaar gebruik gemaakt van 
dit gezuiverde water. Dit water biedt nieuwe kansen voor Bonaire. Het is geschikt 
voor voedergras, fruit-, sierteelten, aloë vera en voor diverse groentes. Volgens de 
concept-Eilandsverordening Irrigatie en Bemesting moeten bij de verbouw van 
groentes enkele noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. 
Deze Eilandsverordening is in voorbereiding. In bijlage 4 staan de instructies bij het 
gebruik van gezuiverd afvalwater zoals die op Curaçao met succes worden 
toegepast. De beschikbare hoeveelheid gezuiverd water is, bij gebruik van 
druppelirrigatie, voldoende voor ruim 14 ha. Het hiervoor benodigde terrein is 
beschikbaar bij de LVV op Amboina. Een deel van het gezuiverde water wordt 
teruggevoerd naar de hotels voor irrigatie van de tuinen. 
 
Het binnenkort beschikbaar komen van gezuiverd rioolwater biedt grote kansen voor 
geïrrigeerde landbouw en het verbeteren van de veeteelt. Op de wereldmarkt zijn de 
laatste jaren de prijzen van verse groenten, fruit en granen gestegen. Ook 
technologische verbeteringen als schaduwkassen en hydroponics systemen, 
scheppen nieuwe kansen voor geïrrigeerde teelten.  
Dienst LVV is in 2012 gestart met het project Geïrrigeerde landbouw, waarbij op 2 ha 
veevoer geproduceerd voor de geiten. Door vertragingen ivm de reorganisatie van 
LVV start de veevoerproductie in 2014. Hieraan is een pilot project Duurzame 
landbouw gekoppeld, waarbij acht boeren dit veevoer kunnen gebruiken, onder 
voorwaarde dat ze hun geiten op hun eigen kunuku houden.   
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3.2 Veeteelt 

 

Knelpunten  Overbegrazing door loslopende geiten 

 Aantasting biodiversiteit in de natuurgebieden door loslopende 
geiten 

 Diefstal 
 

Kansen  Verbouw van veevoer  

 Geiten en schapen zijn een vertrouwd productiemiddel 

 Ontwikkeling van duurzame veeteelt 

 
Traditioneel worden op de kunuku’s geiten en schapen gehouden. Tot de 60-er jaren 
van de vorige eeuw waren er boswachters om er toezicht op te houden dat de 
herbivoren niet los rondliepen. Daarnaast was er nog sociale controle. Door dit 
toezicht werd het eigendom van andermans terrein gerespecteerd en werd er geen 
beschadiging aangebracht aan de natuur noch aan andermans teelten.  
 

Naar schatting van Dienst LVV en de twee 
dierenartsen, zijn er nog ongeveer 200 
kunukero´s actief in de veeteelt. Dit zijn 
merendeels gepensioneerde 60+ers of mensen 
die het naast hun werk doen. Er zijn drie grote 
bedrijven met ongeveer 3000 geiten en 
schapen en er is één full time kunukero die een 
kippenhouderij heeft en het eiland voorziet van 
eieren. Er is één full time melkvee houdster die 
geitenkaas levert aan supermarkten en horeca. 
 
Er zijn duizenden geiten, schapen en varkens 
en honderden ezels die vrij rondlopen binnen 
en buiten de drie kunukugebieden. Door de te 

grote begrazingsdruk veroorzaken deze herbivoren een onaanvaardbare 
achteruitgang van de biodiversiteit. Voor het Nationaal Park Washington Slagbaai is 
het bestuur al jaren bezig met het uitwerken van plannen om herbivoren en varkens 
te verwijderen. In het Washington deel van het park bestaat er een overeenkomst 
tussen het OLB en een erfgenaam van de laatste eigenaar om o.a. het aantal geiten 
en schapen jaarlijks vast te stellen. Hierover worden echter al jaren geen afspraken 
gemaakt.  
 
Gezien de onbetrouwbare regenval zal een inkrimping van de kudde in een periode 
van aaneengesloten droge jaren (bijv. feb. ’06 t/m sept. ’08) en een vergroting in 
goede regenjaren (bijv. aug ’10 t/m jan ’12) onvermijdelijk blijven. Zonder de 
mogelijkheid van betaalbare bijvoeding zal de inkrimping in droge jaren groter 
moeten zijn hetgeen daarna 1 – 2 jaar duurt om weer in te lopen. In bijlage 5 zijn op 
basis van de data van het slachthuis schattingen van de aantallen varkens, schapen 
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en geiten gemaakt en wordt ook  gewezen op de rol van de ezels in het 
veeteeltbeleid en de bescherming van vegetatie.  
Het schatten van het aantal geiten op Bonaire 
blijft een moeilijke zaak, daar veel dieren vrij 
rondlopen buiten de kunukugebieden. Een 
deel van deze dieren heeft nog een eigenaar, 
maar een groot deel is verwilderd. Ook in 
Washington Slagbaai National Park zijn veel 
verwilderde geiten.  
Volgens de Dienst LVV zijn er naar schatting 
25.000 geiten en schapen op het eiland. Kijkt 
men naar het aantal officiële slachtingen in 
het slachthuis en de berekening maakt naar 
het aantal moederdieren, dan komt men tot een veel lager aantal geiten en schapen. 
Nader onderzoek is van belang. 
    
Voor een succesvolle geiten- en schapenteelt is een goed beheer essentieel. Dit 
beheer gaat uit van het houden van geiten en schapen binnen afgesloten kunuku’s. 
Verdere speerpunten bij dit beheer zijn een afgesloten stal voor bijvoeding en 
opgroei van geitjes/lammeren, rotatie en onderhoud van de begraasde stukken 
kunuku, systematische rasverbetering en selektie van de fokdieren en systematisch 
bijvoeren met voedergras wat met het gezuiverde rioolwater wordt geteeld. 
Voorlichting en ondersteuning voor de kunukero’s is essentieel. 
 
Door het beschikbaar komende gezuiverde rioolwater wordt de permanente teelt van 
voedergras mogelijk. Mits goed georganiseerd wordt hierdoor het binnen de kunuku’s 
houden van dieren op een voor Bonaire grote schaal mogelijk. Door het binnen de 
omheining van de kunuku’s houden van geiten, krijgt de vegetatie in de 
natuurgebieden een kans zich te herstellen.   
  
De in het wild levende ezels veroorzaken, net als de geiten en schapen, schade aan 
de vegetatie en achteruitgang van de soortenrijkdom. In het verkeer veroorzaken 
ezels regelmatig ernstige aanrijdingen. Ezels gooien in de vuilnisbakken om, en 
veroorzaken geluidsoverlast. Traditioneel werden ezels gebruikt om op te rijden en 
als lastdier, maar tegenwoordig zijn ze een soort curiosa zonder duidelijk gebruik of 
nut. De verwilderde ezels hebben geen  eigenaar meer. In het recente verleden zijn 
een deel van de ezels gevangen en ondergebracht bij de Donkey Sanctuary Bonaire 
(DSB). Volgens schattingen lopen momenteel zo’n zeshonderd ezels vrij rond. Per in 
november 2013 zal het OLB in samenwerking met de DSB starten met de aanpak 
van dit probleem. 
 
Wil het op termijn binnenhouden van geiten en schapen kans van slagen hebben dan 
moet dit ook voor de ezels gaan gelden. Wanneer het OLB zorgt dat ezels binnen 
gehouden worden in de Donkey Sanctuary, wordt het belang van het behoud van de 
natuur en het handhaven van bestaande regels benadrukt.  
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3.3  Kunukugebieden  

 

Knelpunten  Verloederd en verlaten kunukugebied 

 Diefstal  

 Illegale afgravingen en vuilstort 

 Verstoord bodem- en waterbeheer 
 

Kansen  Economische ontwikkeling 

 Duurzame landbouw en veeteelt 

 Bescherming van natuur en milieu 

 Toerisme en recreatie 

 
Er zijn drie plattelandsgebieden aangegeven in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 
Bonaire (ROB): Tras Montaña, Rincon en omgeving en het gebied ten oosten van 
Kralendijk (het gebied tussen Kaminda Lagun en Kaminda Sorobon).  
Het totale plattelandsgebied heeft een oppervlakte van zo’n 7.000 ha. Dit komt 
overeen met ongeveer 25 procent van de totale oppervlakte van Bonaire.  
Van oudsher worden deze gebieden voor zowel akkerbouw als veeteelt gebruikt. 
Op kleine schaal wordt voornamelijk sorghum verbouwd en worden door zo’n 200 
kunukero’s geiten en schapen gehouden.  
 
Op dit moment wordt een klein deel van de kunuku’s in agrarische zin productief 
gebruikt en een deel heeft nog een recreatieve functie. Het grootste deel van de 
kunuku’s is echter verlaten en zonder functie en beheer. De sociale cohesie is 
verdwenen. Er vinden veel inbraken plaats, geiten worden gestolen, wilde honden 
veroorzaken problemen en eventuele ondernemers haken gedesillusioneerd af.  
In het plattelandsgebied zijn als gevolg van illegale vuilstort, voornamelijk ter 
opvulling van de veelvuldig voorkomende illegale afgravingen voor de 
delfstofwinning,  andere milieugerelateerde problemen ontstaan. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan bodem- en waterverontreiniging. 
 
Regenwaterbergings- en afwateringssystemen (de zgn. ‘tanki’s, dammen en 
rooien’) worden onvoldoende onderhouden en functioneren niet meer naar 

behoren. Ook worden wegen onvoldoende 
onderhouden. In zowel de droge als natte 
periode levert dit problemen op.  Waar 
stofoverlast in de droge periode problemen 
oplevert voor de volksgezondheid, zorgt de 
regen ervoor dat de wegen nauwelijks 
begaanbaar zijn in de natte periodes. Veel 
wegen in het plattelandsgebied veranderen 
dan in slecht toegankelijke modderpoelen.  

 
De huidige situatie op het platteland heeft een sterk negatief effect op de 
economie van Bonaire. Overbegrazing door loslopende herbivoren zorgt voor 
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steeds verdere verarming en verwoestijning van het landschap. In de droge tijd 
heeft de wind vrij spel en waait stof richting de zee en woongebieden. In de 
regentijd wordt de grond evenmin vastgehouden en spoelt sediment de 
kustwateren in. 
Dit heeft een direct negatief gevolg voor gezondheid van het rif. De gronddeeltjes 
die de zee in waaien of spoelen zorgen voor ‘stress’ en verstikking van het koraal. 
De economie is voor 80% afhankelijk van een gezond en aantrekkelijk rif voor 
duik- en ecotoerisme. 
 
Sinds 2011 voert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in samenwerking 

met  het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) een project uit dat relevant is voor het 

plattelandsgebied: Project Duurzaam Bodem- en waterbeheer. Binnen dit project 

zijn de volgende hoofdthema’s geformuleerd:  

 Drinkwater: het realiseren en exploiteren van een veilige en betaalbare 

drinkwatervoorziening. 

 Waterhuishouding en Erosie: Een stabiele waterhuishouding, waardoor 

wateroverlast, erosie en sedimentatie voorkomen worden. 

 Bodem- en Waterkwaliteit: De bodem en het water voldoen aan de 

nationale en lokale kwaliteitsdoelstellingen. 

 Delfstofwinning en –gebruik: Het op duurzame wijze voorzien in de 

behoefte aan delfstoffen  

 Klimaatadaptie: Het beleidsmatig en fysiek voorbereid zijn op de te 

verwachten klimaatveranderingen. 

 
Onder de kunukero’s, de belangrijkste gebruikers van het platteland, wordt 

bereidwilligheid getoond om over te gaan tot verduurzaming van het gebruik van 

het platteland. Het opzetten van duurzame veeteelt in de kunukugebieden heeft 

pas kans van slagen als de achteruitgang en verloedering van het platteland wordt 

gestopt. Hetzelfde geldt voor de motivatie om te investeren.  

Er is voldoende draagvlak om de kansen te benutten die er zijn om het platteland 

op een positieve en duurzame manier te gaan ontwikkelen. 

Om verloedering, ecologische en economische schade tegen te gaan, moet een 
integraal plattelandsontwikkelingsplan opgesteld worden. Dit dient te geschieden 
in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire, het Ministerie van EZ, het 
Ministerie van I&M en de (potentiële) ondernemers in het gebied.  
In het ontwikkelingsplan moeten de volgende aspecten aan bod komen: 
economische ontwikkeling, natuurontwikkeling en -herstel, aanpak 
milieuproblematiek, voedselvoorziening, bodem- en waterbeheer, landschaps-
waarden, sociale cohesie, cultuur, historie en toezicht en handhaving. 
 
In 2012 en 2013 zijn door DRO in samenwerking met het ministerie van EZ vier 
workshops georganiseerd over de ontwikkeling van het platteland op Bonaire.  Ruim 
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70 stakeholders hebben deelgenomen aan de workshops waarin knelpunten, kansen 
en mogelijke oplossingen zijn geïdentificeerd.  
Op basis van de uitkomsten van de workshops zijn vier Plattelandsontwikkelings 
(POP) plannen ontwikkeld: 

1. Gebiedsontwikkeling Rincon. 
2. Gebiedsontwikkeling LVV-terrein. 
3. Gebiedsontwikkeling Playa Oost. 
4. Duurzame geitenhouderij op Bonaire. 

 
Voor de uitvoering van deze POP-projecten wordt financiering gezocht. 
 

3.4 Visserij  

 

Knelpunten  Internationale overbevissing  

 Kustontwikkeling  

 Weinig kennis over de sector 
 

Kansen  Betere infrastructuur visserij  

 Vliegende vis en diep water visvoorraden  

 
Visserij is altijd een van de middelen van bestaan geweest op Bonaire. De afval 

resten uit de indiaanse periodes bestaan voor een groot deel uit overblijfselen van 

zeedieren die toentertijd zijn gegeten. In het begin van vorige eeuw zijn, bij de 

toewijzing van de Aves eilanden aan Venezuela,  voorzieningen opgenomen voor “de 

vissers van Bonaire en Curaçao” die daar kwamen vissen. De grote hopen schelpen 

bij Lac zijn het restproduct van de (niet duurzame) karko visserij ter plaatse en 

stammen grotendeels uit de eerste helft van de vorige eeuw. 

Bij het Havenkantoor Bonaire stonden in 2009 honderdtachtig boten geregistreerd 

als vissersboot bij vijf havens. Een zesde haven (Playa Frans) wordt als 

vissershaven gebruikt maar komt niet als zodanig in de registratie voor. Naar 

bootlengte en aandrijving kunnen twee typen boten worden onderscheiden: boten 

met een lengte van 8 tot 11 m met een binnenboord dieselmotor en boten kleiner dan 

8m met een buitenboord benzine motor.  

Naar aantal uren vissen wordt  onderscheid gemaakt naar fulltime (> 20 uur/ week) 

en parttime (minder dan 20 uur/week) vissers. Er zijn meerdere redenen aan te 

wijzen waarom de registratie van vissersboten bij het havenkantoor niet actueel is en 

niets zegt over het aantal vissers wat van de boot gebruik maakt. Zeker is dat er nu 

veel minder dan 180 vissers zijn op Bonaire. Een eigen (grove) schatting houdt het 

op zo’n 20 fulltime vissers en vele tientallen parttimers en is de visserij naast middel 

van bestaan een belangrijke bevestiging van de Boneriaanse identiteit.     
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Traditionele visserij 
 

De traditionele visserij wordt beoefend 

op pelagische en rif vissen. De 

pelagische visserij vindt plaats buiten 

de kustzone tot zo’n 35 km. op zee en 

hierbij worden migrerende soorten 

zoals koningsmakreel (mula, 

Aconthocybium solandri), 

goudmakreel (dradu, Coryphaeru 

hippurus) en tonijn (bonito, Thunnus 

spp) gevangen. In bijlage 6 staat een 

uitgebreide lijst van de pelagische 

vissen rond Bonaire. De pelagische visserij is seizoensgebonden en gebeurt vanuit 

Bonaire veelal met de grotere vissersboten door het slepen met handlijnen. Dit is een 

duurzame vismethode. Door de sterke toename van “industriële” vissersvloten op de 

Atlantische oceaan en de Caribische  zee vindt echter al decennia overbevissing 

plaats en is de visserijdruk op genoemde soorten zo groot geworden dat de 

voorraden van deze pelagische soorten sterk zijn afgenomen. Deze afname heeft 

zijn weerslag op de vangsten op Bonaire. Per kg. gevangen vis moeten veel meer 

vaaruren gemaakt worden.  

Om het aantal benodigde vaaruren te verminderen zijn op Bonaire Fish Agragating 

Devices (FAD’s) geplaatst. Dit zijn boeien die in diep water worden verankerd en na 

verloop van tijd pelagische vissen aantrekken die vervolgens door lokale vissers 

gevangen kunnen worden. Bij Bonaire zijn vanaf juni 2002 totaal 5 van deze FAD’s 

door Marcultura gefinancierd en geplaatst. De hierbij opgedane ervaringen wezen uit 

dat de zee aan de oost- en noordkant van Bonaire te ruw en de stroom te sterk is 

waardoor daar geplaatste FAD’s een korte levensduur hebben. Alleen langs de veel 

kalmere westkust van Bonaire en met name ten westen van Klein Bonaire zijn er 

geschikte locaties voor FAD’s. In bijlage 7 zijn de ervaringen en aanbevelingen over 

FAD’s samengevat in een rapport van drs. G. van Buurt.   

Volgens de expert drs. G. van Buurt zijn er bij Bonaire kansen voor 
visserijontwikkeling op een vliegende vissoort (Hirundichthys affinis) en op vissoorten 
die in dieper water leven. De vliegende vissoort bevindt zich van juli tot september 
rond Bonaire en wordt nog niet bevist. Op de dieper watersoorten en op de vliegende 
vis kan vanuit de grotere boten met handlijnen en gillnets worden gevist.  
 
Diep water vissoorten zijn voor zover bekend nogal eilandgebonden en planten zich 
niet erg snel voort wat de ontwikkelingskansen beperkt. De grotere boten kunnen vrij 
eenvoudig voor deze visserij uitgerust worden. Voor de visserij op beide soorten 
geldt dat uitrusting, begeleiding en training noodzakelijk zal zijn om tot een duurzame 
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visserij te komen. Zeker wat de uitrusting betreft liggen er kansen voor de op te 
richten coöperatie van booteigenaren.  
 
Daarnaast wordt het hele jaar door op het rif (tot 100 m diepte) op snappers en 
groupers gevist en werden vroeger karko en andere schelpdieren geraapt. Ook hier 
is er sprake van een sterke afname van de voorraden. Door de grote vraag vanuit 
restaurants brengen de snappers en groupers per kg het meeste op.  
 
De hele kustzone van Bonaire is onderdeel van het Bonaire Marine Park, waarvoor 
wettelijk vastgestelde regels gelden met betrekking tot gebruik en zonering. Het 
beheer en toezicht  is in handen van STINAPA. De meest voorkomende 
gebruiksdoelen in de kustzone zijn duiktoerisme, zwemmen, recreatieve scheepvaart 
en rifvisserij. In samenwerking met de vissers en duikbedrijven zijn er twee no-use 
zones (no diving nor fishing nor boating) ingesteld. Wat betreft de rifvisserij is het 
doel om door ter plaatse niet te vissen natuurlijke aanwas mogelijk te maken die 
vervolgens de aangrenzende gebieden bevolkt. Bij een bezoek aan St. Lucia van het 
hoofd LVV samen met vissers kwam het nut van een dergelijk beleid voor de 
rifvisserij duidelijk naar voren. 
 
Bijlage 8, Visserij beleidsplan Curaçao, 2001, is ter informatie opgenomen in deze 
visie. In dit plan zijn actiepunten genoemd mbt pelagische visserij in het zeegebied 
Curaçao en Bonaire.  
 
Voor Bonaire zijn de volgende actiepunten van toepassing: 

 aangepast inzetten van FAD’s 

 centralisatie en verbeterde faciliteiten (zoals scherfijs en onderhoud/ reparatie) 
op een aantal te selecteren vissershavens. 

 op diverse te selecteren locaties aanleg van slipways en/of pieren die behalve 
door vissers ook voor de veiligheid op zee en het toezicht worden gebruikt. 

 regulering van de kustvisserij met als specifieke acties: opzetten informatie 
campagnes bij het publiek om draagvlak te kreeren over beperkende 
maatregelen bij de vangst van specifieke soorten als karko, kiwa en kreeft; 
Eilandsverordening opstellen en implementeren waarin o.a. worden geregeld 
kraamkamerfunctie, visvrije zones en gebruik netten en kanasters en in 
verband met deze EV structureel overleg opzetten met belanghebbenden 
zoals vissers, duikers en natuurorganisaties. 

 verbetering veiligheid en vakkennis door algemene training bij vissers. 

 visserijproduct verbetering door instructie en training zoals van gebruik 
scherfijs, koelboxen en filleteren van vliegende vis. 

 productievergroting van bestaande vissersboten door onderzoek naar gebruik 
kleine gill-nets en levend aas. 

 efficiëntieverbetering eigen vissersboten door betere propellerselectie en 
gebruik GRP (glass reinforced plastic). 

 vrijstelling invoerrechten voor een aantal benodigdheden voor de 
beroepsvisserij. 
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Aqua- en maricultuur 
 

Door het schone zuurstofrijke zeewater rondom Bonaire zijn er mogelijkheden voor 
de toepassing van de aqua- en maricultuur. Maricultuur is aquacultuur waarbij 
zeewater wordt gebruikt.  
 
De regeringen van Aruba, Bonaire en Curaçao hebben in 1978 de stichting  
Marcultura opgericht als een samenwerkingsorgaan van de ABC eilanden om de 
mari- en aquacultuur te ontwikkelen en bevorderen. In 1994 zijn de statuten van de 
stichting Marcultura aangepast om een slagvaardiger bestuur mogelijk te maken dat 
gedragen wordt door de LVV’s van de drie eilanden. 
 
Het eerste Marcultura project begin 80-er jaren van de vorige eeuw was het uitzetten 
van opgekweekte karko (Queen Conch, Strombus gigas) op de drie eilanden om zo 
het aanwezige bestand op peil te houden. Door gebrek aan beheer- en 
beschermingsmaatregelen is dit project stopgezet.  
Met de ervaring die is opgedaan met het opkweken van zeedieren op alle drie de 
eilanden is begin jaren ‘90 door Marcultura op Sorobon een onderzoekscentrum 
opgezet. Sorobon is als locatie uitgekozen vanwege de nabijheid van schoon en 
zuurstofrijk zeewater en vanwege de mogelijkheid om het gebruikte water af te 
kunnen voeren naar de Salt Company die het als proceswater voor de zoutproductie 
gebruikt.  
 
Marcultura heeft op Sorobon naast het onderzoeken van de potentie van 
verschillende soorten siervissen met succes post larves (PL’s) van bepaalde 
garnalensoorten opgekweekt. Ook het opkweken van garnalen tot een verkoopbaar 
product is op laboratorium schaal gelukt. Om op de beperkte oppervlakte van het 
project op Sorobon een economisch rendabel productieproces te voeren, zijn echter 
zeer hoge dichtheden aan garnalen  nodig. De risico’s verbonden aan dergelijk hoge 
dichtheden zijn te groot gebleken voor het succesvol ontwikkelen als productieproces. 
De les die hieruit is getrokken is dat het opkweken van bijv. PL’s zeer goed mogelijk 
is op Sorobon maar dat de uitgroei elders moet gebeuren.  
 
Gedwongen door bezuinigingen is het onderzoekscentrum op Sorobon in 1995 
gesloten en is het personeel afgevloeid. Vanaf 1998 tot 2005 heeft het Marcultura 
bestuur de Venezolaanse maatschappij Seahatch het Sorobon complex in een 
huurkoop constructie laten exploiteren voor de productie van PL’s. Seahatch 
exporteerde de PL’s hoofdzakelijk naar eigen uitgroeibedrijven in Venezuela maar 
ook naar de rest van de regio en Zuid-Amerika. Door het wegvallen van de 
Venezolaanse markt in 2005 is Seahatch terug getreden en heeft een brits 
visvoerbedrijf (Bonaire Prawn) Sorobon tot 2008 gebruikt. Door de toen uitgebroken 
financiële crises viel hun markt weg en is Bonaire Prawn vertrokken. Sindsdien staat 
het complex leeg.  
 
Van 2010 tot 2013 werd bij Elijah Fish farm cobias gekweekt. Inmiddels is de fish 
farm gesloten. Knelpunten waren de slechte waterkwaliteit, de hoge elektriciteitsprijs 
en de onzekere afzetmarkt. 
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4. Beleids- en wettelijk kader 
 
De verschillende integrale visies voor de toekomst van Bonaire richten zich op 
duurzame ontwikkeling met behoud van natuur en cultuur.  
Dit is al zo sinds het Rapport van de commissie integrale sociaal-economische 
aanpak Bonaire van de commissie Pourier uit 1992 en het Ontwikkelingsplan Bonaire 
1998-2002 ‘Groei met behoud van natuur en cultuur’. 
 

4.1 Juridisch en institutioneel kader 

 
Het vigerende juridisch kader voor landbouw en veeteelt wordt voornamelijk gevormd 
door de volgende documenten: 
1. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer in de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet VROM BES) van 2011, waarin 
onder andere een hoofdstuk over bodem- en waterbeheer is opgenomen 

2. Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) van 2010 
3. Wetgeving t.a.v. loslopend groot- en kleinvee:  

 Politiekeur 

 Wetboek van Strafrecht BES 

 Eilandsverordening Natuurbeheer Bonaire 

 Eilandsbesluit Natuurbeheer Bonaire 

 Wet grondslagen Natuurbeheer en –bescherming BES. 
 
De visserijwetgeving is vastgelegd in: 
1. Visserij wet BES inclusief Visserijbesluit BES 
2. VN Zeerechtverdrag (UN Law of the Seas) 
3. Eilandsverordening Marien Milieu Bonaire 
4. Eilandbesluit Natuurbeheer Bonaire. 
Deze wetgeving en andere voor de visserij van belang zijnde internationale 
verdragen en regelgevingen worden hieronder bij Visserij behandeld. 
 
Wet VROM BES 
 
In deze wet is hoofdstuk 6 relevant voor de landbouw en veeteelt op Bonaire. 
De Wet VROM BES is een allesomvattende wet die instrumentarium biedt om de 
landbouw op Bonaire te sturen:  
 
Krachtens algemene maatregelen van bestuur kunnen in het belang van de 
bescherming van de bodem regels worden gesteld met betrekking tot onder andere:  

 Het gebruik van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.  
Via het vergunningstelsel kan er ruimtelijk worden gestuurd en kunnen er milieu-
eisen gesteld worden aan landbouwbedrijven. 
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 Handelingen die erosie, verdichting of verzilting van de bodem tot gevolg kunnen 
hebben. 

 
De landbouw en het gebruik heeft invloed op de bodem. Erosie is een probleem op 
Bonaire. In de regentijd is er watererosie en afspoelen van grond naar het koraalrif. 
In de droge tijd winderosie en veel stof. 
 
In het kader van de Wet VROM BES moet jaarlijks een milieuprogramma worden 
opgesteld. Hiervoor is een Bodem- en waterbeheerplan 2012-2017 opgesteld. Dit 
plan is momenteel nog in concept. 
 
In de huidige situatie wordt het vergunningstelsel (vastgelegd in het ROB) reeds 
toegepast. 
 

Vermoedelijk zal in 2014 wetgeving over irrigatie en bemesting op basis van de Wet 
VROM BES van kracht worden.  
 
ROB 
 
Sinds de vaststelling van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire op 8 oktober 
2010 is een vergunningenstelsel van toepassing. Een aantal activiteiten mogen op 
grond van dit stelsel niet worden uitgevoerd zonder vergunning van het 
Bestuurscollege.  
Dit vergunningenstelsel is o.a. van toepassing op de volgende bestemmingen: 
- Agrarisch – Kunuku 
- Bedrijf 
- Groen 
- Natuur 
- Open Landschap 
- Recreatie - Dagrecreatie 
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 
- Woongebied - Landschappelijk 
- Leiding - Water (dubbelbestemming 
- Waarde - Archeologie (dubbelbestemming) 
- Waarde - Kueba (dubbelbestemming) 
- Waarde - waardevolle boom (dubbelbestemming) 
- Waterberging - (dubbelbestemming) 
- Binnen 15 meter zone vanaf de hoogwaterlijn. 
In feite volgt hieruit dat nieuwe landbouwbedrijven vergunningplichtig zijn. 
 
Wetgeving t.a.v. loslopende herbivoren 
 

Reeds in 1918 is er regelgeving betreffende loslopende herbivoren en varkens, 
namelijk het Politiekeur van 15 juli 1918. Deze regelgeving werd ook gehandhaafd tot 
in de jaren ’60 van de vorige eeuw.  
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Sinds kort is er ook wet- en regelgeving te vinden in het Wetboek van Strafrecht BES, 
Eilandsverordening Natuurbeheer Bonaire en Eilandsbesluit Natuurbeheer Bonaire. 
 
In bijlage 1 staat een overzicht van de relevante wet- en regelgeving betreffende 
loslopend klein- en grootvee. 
 
Eilandsverordening van 29 september 1953 bevat bepalingen tegen overlast van 
honden, katten en ezels. Het is verboden dat ze “tussen negen uur des avonds en 
zes uur des morgens” op de openbare weg verblijven. Deze dieren kunnen door 
de politie onmiddellijk worden afgemaakt. 
 
Visserij 
 
Als rechtsopvolger van het opgeheven Land Nederlandse Antillen zijn voor het OLB 
regelen in verband met de visserij in de territoriale zee en de visserijzone  vastgelegd 
in de Visserijwet BES.  
 
Het Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone (Staatsblad 277, 2010) 
regelt voor Bonaire de zeegrens met buurland Venezuela en de equidistantielijn met 
het Land Curaçao. Genoemd besluit is voorafgegaan door de publicatie van het 
Visserijzonebesluit van de Nederlandse Antillen en Aruba van 6 juli 1993 (Staatsblad 
409, 1993) . Tot de afkondiging van de instelling van de visserijzone van de 
Nederlandse Antillen en Aruba is besloten op 26 aug. 1993 (PB 1993 no.88). 
 
De volgende internationale verdragen en/of organisaties beïnvloeden de visserij 
vanaf Bonaire al dan niet in Koninkrijksverband en/of als rechtsopvolger van het 
Land de Nederlandse Antillen:   
 
Verdrag “Highly Migratory Species” en ICCAT (International Convention on the 
Conservation of Atlantic Tuna’s). Het VN verdrag over grensoverschrijdende 
visbestanden (Highly Migratory Species) is voor de Atlantische Oceaan (waartoe de 
Middellandse en Caribische Zee worden gerekend) georganiseerd in de ICCAT. Een 
uitgebreide behandeling van deze complexe materie is te vinden in bijlage 8 Visserij 
beleidsplan Curaçao onderdeel 4.3.   
 
“FAO Code of conduct for responsible fisheries” geeft richtlijnen voor visserij 
maatregelen en biedt een raamwerk dat uiteindelijk moet leiden tot duurzame visserij. 
 
Institutioneel kader 

 
Hoewel het eilandbestuur op het eerste gezicht over juridische mogelijkheden 
beschikt om de landbouw en veeteelt te sturen, moet rekening worden gehouden met 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van het relatief kleine bestuursapparaat. De 
facto zijn er twee beleidsambtenaren die zich, naast andere taken, bezig houden met 
landbouw, veeteelt en visserij. Dit is veel te weinig capaciteit voor deze diverse en 
complexe ontwikkelingsproblematiek. 
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Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid moet ook de mogelijkheid tot handhaving 
binnen en versterking van de sectoren geschapen worden door het opzetten van 
regelgeving, de inzet van opsporingsmiddelen en menskracht. Voor de versterking 
zijn ook training, voorlichting en begeleiding vanuit de te reorganiseren afdeling 
beheer LVV cruciaal. 
 

4.2 Duurzame ontwikkeling 

 
Bonaire heeft in 1999 gekozen voor duurzame ontwikkeling met behoud van natuur 
en cultuur. Hiertoe is een actief beleid op het gebied van natuur en cultuur 
noodzakelijk. 
 
Het concept Masterplan Strategische Ontwikkeling Bonaire 2009-2025 geeft aan dat 
door de economische ontwikkeling en groei van de bevolking in de afgelopen twintig 
jaar, de druk op het mariene en het terrestrische milieu is toegenomen.  
De bevolking zal volgens de prognose verder groeien. Overigens heeft dit masterplan 
nog geen officiële status.  
 
Het OLB ondersteunt duurzame ontwikkelingen die op een verantwoorde wijze met 
natuurlijke hulpbronnen omgaan en bijdragen aan het realiseren van een groene 
economie. Eén van de activiteiten is het steunen van het initiatief van het Wereld 
Natuur Fonds en het Ministerie van Economische Zaken (EZ): ‘Bonaire op weg naar 
een groene eiland economie’. In deze studie is geïnventariseerd welke initiatieven en 
kansen er zijn op het gebied van bodem- en waterbeheer, energie, 
landschapsbeheer en landbouw, transport, natuurbeheer, en toerisme. 
 
In 2012 is het onderzoeksrapport ‘What’s Bonaires Nature Worth?’ gepubliceerd. In 
dit onderzoek heeft men de financiële en sociale bijdrage van de natuur van Bonaire 
inzichtelijk gemaakt. De totale economische waarde van de mariene en terrestrische 
natuur is $105 miljoen per jaar. Men benadrukt het belang van de bescherming van 
de natuur. 
 
Een voorbeeld van een initiatief gericht op het bevorderen van duurzaamheid is 
‘Boneiru Duradero’ (Duurzaam Bonaire). Doel van het project is het containerbegrip 
duurzaamheid om te zetten in concreet uitvoerbare kleinschalige projecten voor de 
lokale bevolking, zoals: 

1.    ‘NRG & H2O challenge’    
2.    ‘Tene Bo Bario Limpi’! (Hou je eigen wijk schoon!). 
3.    Boneiru Duradero (Duurzame Markt) 

 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juni 2009 in de nota 'Duurzaam 
voedsel’ 1 het belang benadrukt van duurzame voedselproductie. 
 

                                            
1 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /Economische zaken (2009) Nota Duurzaam 
voedsel 
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Duurzame landbouw past binnen het beleid van de Bonaireaanse overheid, de BES-
besluiten2 en het beleid van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. 
 
 

4.3 Natuur 

 
Bonaire streeft naar behoud en versterking van landschappelijke en natuurwaarden 
zowel op land als in de zee3. De mooie en bijzondere natuur vormt een belangrijke 
basis voor het toerisme. 
Het toerisme is de belangrijkste pijler van de economie van Bonaire. De meeste 

toeristen bezoeken het eiland om te duiken en om van de natuur te genieten. Een 

gezond marien en terrestrisch milieu vormt een goede basis voor investeringen en 

werkgelegenheid in de toeristische sector. 

Volgens het Nature Policy Plan for the Caribbean Netherlands 2012-2017, is het van 

belang de unieke natuur en de biodiversiteit te beschermen. Volgens dit Plan zijn 

loslopende herbivoren een grote bedreiging voor de biodiversiteit op de eilanden. 

Uit onderzoeken blijkt ook dat de bestaande landbouwpraktijk met loslopende 
herbivoren (geiten, schapen en ezels) negatieve effecten heeft op de natuur en het 
milieu van Bonaire: 
 

 Verlies van biodiversiteit 

In de natuurgebieden vindt geen verjonging van bomen plaats doordat loslopende 

geiten de zaden en kiemplanten opeten, waardoor regeneratie vrijwel onmogelijk is. 

De planten die door geiten vermeden worden, overheersen; een vrij eentonige 

begroeiing  met schraal doornig struikgewas en cactusverwildering.  

“Overgrazing by livestock is the single greatest threat to terrestrial biodiversity in the 

Caribbean Netherlands” (Debrot, A.O. et al. (2011) A status report of nature policy 

development and implementation in the Dutch Caribbean over the last 10 years and 

recommendations towards the Nature Policy Plan 2012-2017). 

 Erosie 
Door overbegrazing van geiten ontstaat wind- en watererosie.  
(Milieuprogramma Bonaire 2012-2017) 

 In de regentijd spoelt het water met gronddeeltjes en verontreinigingen het 
koraalrif van het Bonaire National Marine Park in. In de droge tijd worden 
fijne stofdeeltjes meegevoerd naar het rif. 

 In de droge tijd hebben de mensen veel last van stof. 
 

                                            
2 Besluitenlijst BES bestuurlijk overleg 18 juni 2008 
3 Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (2010) 
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 Bedreiging van de ecosystemen  

Een voorbeeld van de bedreiging van een ecosysteem is het mangrovegebied bij Lac 

(RAMSAR-gebied), waar de geiten eten van de mangroven en de zaden. 

(Progressive Environmental Solutions (2009), Hydrological restoration Lac, Bonaire, 

Plan of action). 

 
Reeds in 1992 werd in het Rapport Pourier aanbevolen dat landbouw en veeteelt 
gezien moeten worden in het licht van een goed beheer en conservering van de 
natuur en het milieu. 
 
Vanaf 10-10-‘10 gelden voor  het OLB, in Koninkrijksverband en/of als 
rechtsopvolger van het Land de Nederlandse Antillen, de volgende internationale 
verdragen betreffende het behoud van biodiversiteit: 
 

 Convention on Biological Diversity (CBD) 

 CITES (Endangered species) 

 SPAW protocol (Cartagena Convention) 

 IAC - Inter-American Convention for the Protection an Conservation of Sea 
Turtles 

 Convention on migratory species or Bonn Convention 

 RAMSAR Convention 

 International Maritime Organization 

 Intentieverklaring betreffende het beschermen van migrerende haaien 

 Verdrag voor walvisvangst 
 
Sommige van deze verdragen hebben consequenties voor de visserij op of vanuit 
Bonaire. 
 

4.4 Cultuur 

 
De Beleidsnota Cultuur uit 2010 heeft als titel ‘Sin Kosecha no tin Simadan’ -  
‘Zonder oogst geen oogstfeest’. Dit geeft de connectie tussen cultuur en landbouw 
en veeteelt  weer. 
 
Culturele waarden en natuurwaarden vormen samen het unieke karakter van Bonaire.  
Deze waarden worden gedragen in de landbouw en veeteelt . De kunuku’s 
(boerderijtjes) zijn het hart van het platteland en maken het prachtige en bijzondere 
landschap van Bonaire. Het leven op de kunuku biedt voor veel mensen een vorm 
van vrijheid en onafhankelijkheid. De landbouw zoals die plaats vindt op de kunuku’s 
maakt deel uit van de tradities van Bonaire. Daarom is het van belang dat dit 
cultureel erfgoed gewaarborgd blijft.  
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Veel kunukero’s en vissers koppelen hun levenswijze aan de Bonaireaanse cultuur. 

Het vereenzelvigen met deze identiteit is een belangrijke factor die de sociale 

cohesie versterkt. Landbouw is een gedeelde interesse en passie die de mensen bij 

elkaar brengt. Bijvoorbeeld: tijdens de kunukero-vergadering van Mi Hofíto in Rincón 

wordt niet alleen de laatste kennis uitgewisseld over plantenziektes, maar wordt ook 

gepraat over het wel en wee van de mensen zelf. 

Volgens de Beleidsnota Cultuur zal ontwikkeling van duurzame landbouw de 
culturele waarden en de natuurwaarden versterken. 

4.5 Landelijk gebied 

 
In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) is in 2010 het ruimtelijk beleid 

voor de komende jaren vastgelegd. Voor het landelijk gebied zijn de volgende 

bestemmingen opgenomen: 

Agrarisch-kunuku gebieden 

 
Volgens het ROB hebben drie gebieden de bestemming agrarisch-kunuku. Deze 

bestemming biedt een passende en beschermende regeling voor een typerend 

Bonaireaans agrarisch landschap met landschappelijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarden. Het Kunuku-gebied werd van oorsprong agrarisch 

gebruikt. 

De drie gebieden zijn Rincon en omgeving, Tras Montaña en het gebied ten oosten 
van Kralendijk. Samen beslaan deze gebieden ongeveer 7.000 ha oftewel 25% van 
het oppervlak van het eiland. 
 
Het Natuurbeleidsplan Bonaire 1999 – 2004 beveelt een beheers- en 
ontwikkelingsplan aan voor het landelijk gebied. Binnen het ontwikkelingsplan moet 
rekening worden gehouden met de natuur- en landschapswaarden en 
cultuurhistorische waarden. 
 
Natuurgebieden 

 
Het doel van deze bestemming is de natuur-, ecologische en landschappelijke 
waarden te beschermen van Washington Slagbaai en Brasil, Landschapspark 
Rincon, het Terrassenlandschap Midden-Bonaire, Lac, het gebied ten zuiden 
van de Kaya van Eps en Klein Bonaire. 
 
Het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van landschappelijke en 
natuurlijke waarden staat in de gebieden voorop. In de gebieden zijn ondergeschikt 
aan deze functie ook recreatieve en agrarische functies toegestaan. De recreatieve 
functies zijn extensieve recreatieve functies als rondrijden, wandelen, fietsen, 
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snorkelen en strand bezoek. Bij de agrarische activiteiten gaat het om extensieve 
veeteelt. 
 
Volgens de Strategische Milieubeoordeling heeft de terrestrische natuur van Bonaire 
de afgelopen decennia veel geleden van menselijke verstoring. De bedreigingen zijn 
fragmentatie als gevolg van ongecontroleerde woning- en bedrijvenbouw en 
begrazing door geïntroduceerde grazers zoals de geiten en ezels. De door de mens 
geïntroduceerde vrij rondlopende grazende zoogdieren hebben geleid tot destructie 
van de natuur; de vegetatie op de Bonaire is vroeger veel weelderiger en meer divers 
geweest. 
 
Ook om de negatieve invloed van de veeteelt op de natuurgebieden in te perken, is 
het noodzakelijk dat er een beheers- en ontwikkelingsplan opgesteld wordt voor de 
drie kunuku-gebieden4 waardoor daar weer die omstandigheden worden geschapen 
dat geiten en schapen weer binnen de kunuku gehouden (kunnen) worden.  
 

                                            
4 Concept Masterplan strategische ontwikkeling Bonaire 2009 – 2025 
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5. Visie 
 
Volgens de verschillende integrale visies voor de toekomst van Bonaire is gekozen 
voor duurzame ontwikkeling met behoud van cultuur en natuur.  
 
In het herstructureringsadvies5 voor de Dienst LVV uit 2009 werd het advies gegeven 
om de landbouw, veeteelt en visserij duurzaam te ontwikkelen. 
 
Duurzame landbouw, veeteelt en visserij is: 
 
• Voedselproductie voor de eigen bevolking 

De voedselprijzen stijgen. Door zelf voedsel te produceren en dit voor de hele 
bevolking bereikbaar te maken wordt de economie gestimuleerd en kan ook de 
gezondheid verbeteren. Daarnaast versterkt zelfvoorziening het gevoel van eigen 
identiteit, de sociale cohesie en saamhorigheid. 
 

• Goede productie omstandigheden voor de kunukero’s 

De overheid kan voorwaarden scheppen door versterking van de fysieke en 
economische infrastructuur en door handhaving van de wet- en regelgeving zoals 
die met betrekking tot diefstal, wilde honden en loslopend vee.  
 

• Een leefbaar en aantrekkelijk platteland 
Reactivering van de kunuku-gebieden is noodzakelijk om het aantrekkelijk te 
maken voor jonge ondernemers en voor toeristen. Op en rond de kunuku’s zou op 
basis van duurzame landbouw en veeteelt en nieuwe functies weer inkomen en 
werk gecreëerd kunnen worden. 
Plattelandsvernieuwing en ontwikkeling van duurzame landbouw en veeteelt 
kunnen de culturele waarden en de natuurwaarden van Bonaire versterken.  

 
• Bescherming van natuur en milieu 

Volgens beleidskader is bescherming van de natuur en het milieu van het eiland 
van belang voor het behoud van de aantrekkelijkheid van Bonaire voor de lokale 
bevolking en de toeristen. Duurzame landbouw, veeteelt en visserij zal de 
biodiversiteit van de natuur versterken en daardoor het milieu en de natuur 
beschermen. Milieuproblemen zoals erosie, water- en stofoverlast zullen af 
nemen. 

 

                                            
5 Wageningen University (2009) Herstructureringsadvies voor de Dienst LVV op Bonaire – Een 
analyse van de sectoren Landbouw, Veeteelt en Visserij 
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6. Ambities en doelstellingen 

6.1 Land- en tuinbouw 

 

Ambities  Zelfvoorziening op het gebied van verse groenten en fruit binnen 
de ecologische omstandigheden. 

 Voldoende veevoer om duurzame veeteelt mogelijk te maken. 
 

Doelen  Het toepassen van gezuiverd afvalwater bij de productie van 
groenten en fruit. 

 Het toepassen van gezuiverd afvalwater bij de productie van 
veevoer. 

 Meer erftuinen. 

 
Om deze doelen te realiseren worden de volgende acties voorgesteld: 

 Opzetten van een Centrum voor duurzame landbouw, waar tuinbouw en centrale 
veevoerproductie plaatsvinden. 

 Stimuleren en faciliteren van (high-tech) groenten- en fruitteelt op Bonaire.  

 Opzetten en begeleiden van tuinverenigingen in de verschillende wijken van 
Playa en voortzetten begeleiding in Rincon. 

 Flankerend beleid: toezicht en handhaving om diefstal tegen te gaan. 

 

6.2 Veeteelt 

 

Ambitie Ecologisch en economisch duurzame veeteelt binnen de aangewezen 
landbouwgebieden.  
 

Doelen Geiten en schapen leven binnen de grenzen van de kunuku. 

 
Om deze doelen te realiseren worden de volgende acties voorgesteld: 

 Onderzoek naar de sociaal-economische en bedrijfstechnische situatie van de 
bestaande veeteelt. 

 Uitvoeringsplan voor ontwikkeling duurzame veeteelt, inclusief 
beleidsmaatregelen en communicatie- en voorlichtingsprogramma. 

 Pilot project duurzame landbouw met 8 boeren en 2 ha geïrrigeerde veevoer. 

 Onderzoek naar de bestaande fokkerij en mogelijkheden tot verbetering. 

 Feasibility onderzoek mbt het geitenvrij maken van het Slagbaai park.  

 Duurzame landbouw langs de grenzen van natuurgebieden: geitenvrij maken van 
de aangetaste natuurgebieden. 

 Flankerend beleid: toezicht en handhaving om diefstal tegen te gaan. 
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6.3 Kunukugebieden 

 

Ambitie Leefbare en aantrekkelijke kunukugebieden. 
 

Doelen  Economische ontwikkeling. 

 Duurzame landbouw en veeteelt. 

 Bescherming van natuur en milieu. 

 
Om deze doelen te realiseren worden de volgende acties voorgesteld: 

 Het opstellen van plattelandsontwikkelingsplannen inclusief 
uitvoeringsprogramma’s voor het brede publiek en specifiek op de drie 
kunukugebieden: Tras Montaña, omgeving Rincon resp. het gebied ten oosten 
van Playa. 

 Project Dam- en rooiherstel voor het behoud van bodem en water en voorkomen 
van wateroverlast in Kralendijk. 

 Project Ecologisch herstel van afgravingen/dumpplaatsen. 

 Flankerend beleid: toegankelijkheid vergroten door verbetering van de 

infrastructuur en toezicht en handhaving om diefstal tegen te gaan. 

6.4 Visserij en aquacultuur 

 

Ambities  Economisch en ecologisch duurzame visserij 
 

Doelen  Betere infrastructuur voor de visserij  

 
Om deze doelen te realiseren worden de volgende acties voorgesteld: 

 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek van de bestaande visserij 

 Visserijbeleid en specifieke visserijwetgeving ontwikkelen 

 Uitvoeringsplan opstellen voor ontwikkeling duurzame rif- en pelagische visserij.  
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7. Uitvoeringsprogramma 
 
In dit hoofdstuk worden de acties die zijn genoemd in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt.  

7.1 Land- en tuinbouw 

 
Opzetten van een Centrum voor duurzame ontwikkeling, waar tuinbouw en 
centrale veevoerproductie kunnen plaatsvinden. 
 
Op het LVV-terrein wordt momenteel de rioolwaterzuivering (RWZI) gerealiseerd. 
Deze staat direct naast de in 2011 gebouwde afvalwaterzuivering (AWZI), die nu 
twee jaar operationeel is. Begin 2014 worden beiden installaties aan elkaar 
geschakeld. Dagelijks zal, naar verwachting vanaf medio 2014, ongeveer 1.000 m3 
gezuiverd water beschikbaar zijn. Een deel van dit water zal teruggevoerd worden 
naar de hotels en het centrumgebied voor irrigatie van de groenvoorziening en 
‘landscaping’. Het overige water biedt kansen om op het terrein van (de voormalige 
dienst) LVV van 10 ha een centrum voor duurzame landbouw te creëren. 
 

 
 
Het Centrum voor Duurzame Landbouw kan worden ontwikkeld tot middelpunt van 
bedrijvigheid en voorlichting in de land- en tuinbouw. In het kader van “positieve 
discriminatie” wordt dit project ontwikkeld met, voor en door lokale kunukero’s en 
jongeren die bereid en gemotiveerd zijn om het vak van tuinder in al zijn facetten te 
leren. De percelen worden verhuurd aan kunukero’s met grote en kleine 
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landbouwbedrijven. Er zijn reeds meer dan tien kunukero’s die zich willen vestigen op 
dit centrum. Op deze wijze kan de Bonairiaan daadwerkelijk een bijdrage gaan 
leveren aan het produceren van eigen voedsel, daarbij gebruik makend van een 
combinatie van traditionele en nieuwe teelttechnieken. 
 
Het Centrum kan voor de gemeenschap een grote toegevoegde waarde bieden door 
economische ontwikkeling, verbetering van werkgelegenheid en educatie: 
 

Economische ontwikkeling 
Op het Centrum kan op grote schaal groenten, fruit en veevoer geproduceerd 
worden. Hierdoor zullen deze producten aanmerkelijk goedkoper worden. De 
kwaliteit zal aanmerkelijk hoger zijn, daar de producten vers geoogst kunnen worden 
en niet meer over grote afstanden getransporteerd hoeven te worden. Daarnaast 
zullen de producten gezonder zijn, omdat er geen chemische bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt. 
 
Er zal importvervanging plaatsvinden: 25% van de groenten kan op Bonaire worden 
geproduceerd, en 50% van het veevoer. Dit heeft tot gevolg dat er meer geld binnen 
de economie van Bonaire blijft, kortom een gunstige invloed op de deviezenstroom. 
De producten zullen zo veel mogelijk op het Centrum door de (georganiseerde) 
kunukero’s zelf worden verkocht zonder tussenhandel. Op deze manier wordt een 
meer transparante handel gecreëerd, waarbij de verkoopprijzen aanzienlijk lager 
uitkomen dan in de supermarkten. Bovendien krijgt het publiek daarmee de 
mogelijkheid om met eigen ogen de ontwikkelingen en de bedrijvigheid ter plekke te 
aanschouwen. 
 
Werkgelegenheid 
Tien tot vijftien full time of part time kunukero’s kunnen op een eigen perceel op het 
Centrum hun inkomen verdienen. Bij kunukero’s met grotere bedrijven zullen extra 
arbeidsplaatsen komen. Daarnaast zal er ook ruimte ingepland worden voor 
experimentele proefvelden en demonstratiebedrijven. 
Ook in de verwerking en distributie zal nieuwe werkgelegenheid kunnen ontstaan. Er 
zijn kansen om een streekproductenprogramma op te zetten.  
 
Educatie 
Op het Centrum kunnen educatieprogramma’s worden opgezet voor verschillende 

doelgroepen.  

 

Kunukero’s 

Kunukero’s binnen en buiten het Centrum kunnen worden opgeleid in het 

economisch en duurzaam verbouwen van groenten en fruit. De kunukero’s kunnen 

elkaar onderling versterken door het delen van kennis, maar ook door het delen van 

apparatuur en de kosten van dienstverlening zoals bewaking. 
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Werkloze jongeren 

De Directie Samenleving en Zorg voert in het kader van de integrale wijkaanpak een 

programma uit, waarbij werkloze jongeren in de praktijk een opleiding kunnen volgen. 

Als onderdeel van deze praktijkopleiding wordt een scholingstraject in de landbouw 

en veeteelt opgezet. Hierbij worden ook ROA, SGB en OCW betrokken. 

 

Scholieren  

Er kan voor scholieren een schooltuin worden opgezet, waar de kinderen praktische 

scholing over het verbouwen van groenten en fruit aangeboden wordt. De kinderen 

kunnen o.a. een fruitboomkwekerij opzetten, waarbij de bomen worden geplant op de 

eigen erven tijdens (fruit)boomplantdagen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het 

reeds lopende ‘Mi hòfitu’ initiatief. 

De nieuwe Watapana school wordt in de buurt gebouwd. Voor deze kinderen is het 

goed om veel praktisch werk uit te voeren, bijvoorbeeld in de schooltuin. 

 

Gevangenen en reclassering 

Gevangenen en deelnemers aan reclassering kunnen in het kader van resocialisatie 

onder begeleiding meewerken op landbouwbedrijven en in de praktijk kennis en 

ervaring op doen. 

 
Faciliteren en stimuleren van (high-tech) groenten- en fruitteelt op Bonaire 
Het Centrum voor Duurzame Landbouw kan worden ontwikkeld tot middelpunt van 

bedrijvigheid en voorlichting in de land- en tuinbouw. Hierdoor wordt meer 

werkgelegenheid gecreëerd en wordt de lokale voedselproductie verhoogd. De 

percelen kunnen worden verhuurd aan landbouwondernemers, waarbij ook hier, in 

het kader van “positieve discriminatie”, een aantal van deze percelen toegekend 

dienen te worden aan lokale kunukero’s. De ondernemers zullen elkaar onderling 

versterken door het delen van kennis, maar ook door het delen van apparatuur en de 

kosten van dienstverlening zoals bewaking. 

 

Om geschikte ondernemers aan te trekken en te 

faciliteren, is het noodzakelijk om een 

ondernemersloket op te zetten. Het 

ondernemersloket vormt een aanspreekpunt voor 

ondernemers en investeerders. Men hoeft niet meer 

naar verschillende instanties te gaan, maar kan bij 

één loket terecht voor het verkrijgen van de 

benodigde vergunningen zoals 

vestigingsvergunning, bouwvergunning en 

milieuvergunning. 
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Het is aan te bevelen om bij het ondernemersloket voor twee jaar een 

gebiedsmakelaar aan te stellen. De gebiedsmakelaar stimuleert, faciliteert en 

begeleid ondernemers bij de voorbereidingen rond de vestiging van hun bedrijf op 

het Centrum voor Duurzame Landbouw. De gebiedsmakelaar kan een belangrijke rol 

spelen bij de training van het personeel van het ondernemersloket. 

 

Voor de realisatie van het centrum is het van belang een beheersorganisatie en een 

infrastructuur neer te zetten. Het is nu van belang de beheersorganisatie en 

infrastructuur op te zetten zodat voorwaarden worden gecreëerd voor ondernemers 

om te investeren en een bedrijf te vestigen. 

 
Taken beheersorganisatie: 

 Inrichtings- en irrigatieplan maken en infrastructurele ontwikkeling van het terrein 

 Aangaan verhuur contracten met producenten  

 Beheer van het gezuiverde water 

 Beheer van het irrigatienetwerk en infrastructuur 

 Technische dienstverlening zoals grondbewerking  

 Praktisch onderzoek en voorlichting i.s.m. producenten 
 
Het is aan te raden om de beheersorganisatie in de vorm van een stichting op te 
richten die bestuurd wordt door belanghebbenden en vakmensen. 
 
Opzetten en begeleiden van tuinverenigingen in de verschillende wijken van 
Playa en voortzetten begeleiding in Rincon 

De aanpak van de ontwikkeling van erftuinen (Mi hòfitu) in Rincon kan model staan 
voor het opzetten van tuinverenigingen in de wijken van Kralendijk. Belangrijke 
elementen hierin zijn geweest: wekelijkse bijeenkomsten met belangstellenden 
georganiseerd vanuit Dienst LVV, het bouwen van schaduwkassen in de erftuinen en 
uitwisseling van ervaringen en plantmaterialen. Lokaal gekweekte groenten en fruit 
dragen bij aan een gezond voedingspatroon. Daarnaast helpt het de kosten van 
levensonderhoud te verlagen. Vanuit de ervaring in Rincon blijkt dat de Mi hòfitu 
bijeenkomsten ook een belangrijke sociale functie hebben. 

7.2 Veeteelt 

 
Het zal voor veel mensen moeilijk zijn de extensieve vorm van veeteelt los te laten en 
om te schakelen naar duurzame veeteelt, waarbij de geiten binnen de hekken 
worden gehouden. Er zijn sociale, economische en psychologische obstakels. 
Omschakeling naar duurzame geitenhouderij is een proces dat jaren in beslag zal 
nemen. 
Van doorslaggevend belang zijn de realisatie van het centrum voor duurzame 
landbouw, aangezien daar het veevoer wordt geproduceerd dat nodig is om veeteelt 
te verduurzamen.  
Geitenhouders die vrijwillig willen omschakelen en professionaliseren en 
geitenhouders aan de randen van de natuurgebieden Lac, de heuvelrug van Midden 
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Bonaire en Washington Slagbaai Nationaal Park moeten worden ondersteund en 
begeleid bij de omschakeling naar duurzame geitenhouderij. 
Er moeten studiegroepen worden samengesteld binnen beide groepen kunukero’s. 
De deelnemers aan de studiegroepen moeten worden ondersteund met advies en 
praktische hulp. Ze krijgen voorrang bij aankoop van veevoer van het veevoerproject 
en omheiningsmaterialen.  
Belangrijk is, dat een voorlichtingscampagne over duurzame geitenhouderij wordt 
gestart, waarbij de kunukero’s die al zijn omgeschakeld een grote rol spelen. De 
beeldvorming speelt een cruciale rol bij de vrijwillige omschakeling van 
geitenhouders naar een meer duurzame vorm van geitenhouderij.  
 
Hiervoor zijn onderstaande onderzoeken en projecten voorgesteld: 

 Onderzoek, onderbouwd door inventarisaties, naar de sociaal-economische en 
bedrijfstechnische situatie van de bestaande veeteelt. 

 Onderzoek naar effecten op natuur en milieu van de bestaande geitenhouderij. 

 Uitvoeringsplan voor ontwikkeling duurzame veeteelt, inclusief 
beleidsmaatregelen en voorlichtingsprogramma. 

 Pilot project duurzame landbouw met 8 boeren en 2 ha geïrrigeerde veevoer. 

 Onderzoek naar de bestaande fokkerij en mogelijkheden tot verbetering. 

 Feasibility onderzoek inclusief plan van aanpak en uitvoeringsprogramma voor de 
herbivoor en (wilde) varken vrij maken van het Washington Slagbaai National 
Park. 

 Duurzame landbouw langs de grenzen van natuurgebieden: geitenvrij maken van 
de aangetaste natuurgebieden. 

7.3 Kunukugebieden 

 
Het uitgangspunt is dat de kunukugebieden duurzaam ontwikkeld worden: er wordt 
een leefbaar en ecologisch en economisch aantrekkelijk plattelandsgebied 
gerealiseerd. Dat betekent dat er economische activiteiten plaatsvinden zonder dat 
deze nadelig zijn voor klimaat, water, bodem en biodiversiteit. Zoveel mogelijk wordt 
gezocht naar win-winsituaties waarvan zowel de economie als de ecologie profiteren. 
 
Voor het waarborgen van de kwaliteiten van de kunukugebieden wordt de 
plaatselijke infrastructuur onderhouden, worden de gebieden schoongemaakt 
(ecologisch herstel van afgravingen en afvaldumpplekken) en schoongehouden, en 
is er sprake van toezicht en handhaving.  
 
Het plattelandsgebied is economisch aantrekkelijk doordat het gebied op 
verschillende, elkaar deels overlappende manieren is ontwikkeld. De landbouw en 
veeteeltfuncties worden hersteld in de vorm van zgn. multifunctionele agrarische 
ontwikkeling. Dit houdt in dat naast (duurzame!) landbouw- en veeteeltactiviteiten, 
kunukero’s zich bezig houden met het opzetten en beheren van bijvoorbeeld 
kleinschalige boerderijwinkels, kunuku-restaurants, kunuku’s met als functie 
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dagopvang en recreatie voor ouderen, crèches, een kinderboerderij, een natuur 
educatief centrum, etc. 
 
Daarnaast zijn delen van het platteland 
ontwikkeld tot recreatiegebied. Er zijn 
wandelpaden, fietspaden en mountainbike 
tracks gerealiseerd. Tevens zijn er 
mogelijkheden tot het ondernemen van 
natuureducatieve excursies aanwezig. De 
oude afgravingen zijn gesaneerd en 
hebben plaatsgemaakt voor ecologisch 
aantrekkelijke meertjes (in de regentijd) 
die vogels aantrekken en waarin 
eventueel gezwommen kan worden. 
 
Hiervoor worden onderstaande programma’s, projecten en plan voorgesteld:  

 Het opstellen van plattelandsontwikkelingsplannen inclusief uitvoerings-
programma’s voor de kunukugebieden.  
In september 2013 zijn deze plannen opgesteld aan de hand van de uitkomsten 
van workshops met stakeholders. In 2014 hoopt men te kunnen beginnen met het 
uitvoeren van de plannen. 

 Project Dam- en rooiherstel voor het behoud van bodem en water en voorkomen 
van wateroverlast in Kralendijk. 

 Project Ecologisch herstel van afgravingen en afvaldumpplaatsen. 

 Plan van aanpak opstellen om Bonaire ezelvrij te maken.  

Per 1 november 2013 start een project om de ezelproblematiek op te lossen.  

7.4 Visserij en aquacultuur 

 
Het op te stellen uitvoeringsplan duurzame visserij bouwt deels voort op de 
verbetering van de fysieke infrastructuur zoals offshore FAD’s, pieren, centralisatie 
van faciliteiten, steigers en slibways, verbetering van het visserijproduct en de 
efficiëntie van de vaartuigen. Het niet fysieke deel van het uitvoeringsplan zoals 
regulering van de kustvisserij, vrijstelling van invoerrechten visserijbenodigdheden, 
training, kansen voor opzetten semi-industriële visserij in de EEZ en oriëntatie op 
internationale verdragen en samenwerking zal een grotere inbreng vergen van de op 
te zetten institutionele en onderzoekscapaciteit.  
 
Hiervoor zijn onderstaande plannen voorgesteld: 
 

 Beleidsplan opstellen voor de visserij 

 Uitvoeringsplan opstellen voor ontwikkeling duurzame rif- en pelagischevisserij 
inclusief opzetten institutionele en onderzoekscapaciteit.  

 Aanstellen beleidsmedewerker visserij. 
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8. Directie Ruimte en Ontwikkeling en Dienst LVV 
 
In het kader van de reorganisatie van de overheid is in oktober 2011 een 
inrichtingsplan Directie Ruimte en Ontwikkeling (DRO) opgesteld. De beleidstaken op 
het gebied van landbouw, veeteelt en visserij vallen rechtstreeks onder de 
verantwoordelijkheid van de beleidsdirectie van DRO. De uitvoerende taken van de 
voormalige Dienst LVV vallen onder de afdeling Beheer en Openbare werken van 
DRO.  De belangrijkste uitvoerende taak is voorlichting. 
 
In het inrichtingsplan wordt aangegeven dat een groot deel van de huidige 
uitvoerende taken verzelfstandigd moeten worden. De markt moet deze taken 
overnemen, eventueel met ondersteuning van een zorgcontract met de overheid.  
 
Voorgenomen verzelfstandiging van de uitvoerende taken: 

 Boomkwekerij en tuinderij 

Er zijn reeds ondernemers die bomen en tuinplanten kweken en verkopen. De 
overheid is concurrent van deze ondernemers. 

 Geitenfokkerij 

De geitenfokkerij kan worden overgedragen aan Kriabon. Selectie van de beste 
bokken uit de bestaande veestapel is van belang. De bokken moeten door 
Kriabon verdeeld worden onder de grote geitenhouders. Kriabon wordt dan 
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de bokken aan de overige 
geitenhouders. 

 Slachthuis 

Verzelfstandigen van het slachthuis is moeilijk, maar dient nader te worden 
onderzocht. Vanwege de lage omzet is het moeilijk commercieel uit te baten. Het 
is wel een belangrijke functie voor de volksgezondheid.  

 Plantsoenen  

Er zijn vele tuinonderhoud bedrijven, die ook kunnen worden ingehuurd door de 
overheid om de plantsoenen te onderhouden.  

 Windmolens  

Er zijn verschillende technische onderhoudsbedrijven die kunnen worden 
ingehuurd voor het onderhoud van de windmolens. Selectie van de meest 
gebruikte windmolens is van belang.  

 Verkoop van agrarische producten  

Deze taak kan worden overgenomen door Kriabon. Zij hebben een winkel waar 
reeds producten als zaden en kunstmest worden verkocht. 

 Subsidieregeling ploegen 

Eventuele uitbesteding van de administratie en controle van deze regeling moet 
nader bekeken worden. 
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De Directie Ruimte en Ontwikkeling is belast met uitvoering en coördinatie van de 
beleidsvisie LVV.  
Specifieke taken zijn: 

 Opzetten van het Centrum voor duurzame landbouw. (zie 7.1) 

 Uitvoeren van plattelandontwikkelingsplannen. 

 Faciliteren en stimuleren van groenten- en fruitteelt, o.a. door middel van 
voorlichting bij de kunukero’s. 

 Faciliteren en stimuleren van duurzame veeteelt, o.a. door middel van voorlichting 
bij de kunukero’s. 

 Opstellen uitvoeringsplan duurzame visserij.  
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Bijlage 1 Lijst van geïnterviewde personen 
 

5 mrt ‘12 10 – 11 uur BC. Dip. James Kroon door JJ,RE,CWW. Zie aant. 

7 mrt ’12 7.30 – 9.30 KriaBon. Wotty Nolly, Jacinto Janga door JJ,RE,CWW.  

14 mrt’12 10 – 12 Dir. R en O. Frank van Slobbe, Peter Montanus, Chris 

Schmidt door JJ, RE, CWW. Zie memo 

 14 – 15.30 Mexico kunuku Papa Lucia door JJ,RE,CWW. Zie memo 

  17 – 18 Rincon Mi mes Hofitu leden. JJ,RE,CWW. Zie aant. 

20 mrt’12 9 – 10.30 LVV Anthony Emerenciana door JJ,CWW. Zie aant. 

  11 – 12 LVV Kenneth Scherptong door JJ,CWW. Zie aant. 

  14 – 15 RCN ELI Pieter van Baren door JJ,RE,CWW 

21 mrt’12 11 – 12 LVV Fulco de Vries&Arie Binksma door JJ,CWW. Zie aant. 

  16 – 17 RCN ELI Roberto Hensen en PvB door JJ,CWW. Zie aant. 

27 mrt’12 9 – 10.30 LVV Pancho Cicilia door JJ,CWW 

  10.30 – 12 LVV Jonathan Jukema door JJ,CWW. Zie aant.  

28 mrt’12 8 – 10  Punta Blancu Win Emerenciana door JJ,RE,CWW. Zie 

aant. 

 10 – 11.45 Mexico kunuku Adolfo Morales door CWW. Zie aant. 

 12.15-14.00 Rest. Sorobon Josef van Brussel door JJ,CWW. Zie aant. 

  14.30-16.00 Trai Montaña Boezem kunuku door JJ,RE,CWW. Zie aant. 

  16.00-17.30 Trai Montaña Aletta kunuku door JJ,RE,CWW. Zie aant. 

29 mrt’12 9 – 10  RCN I&M Paul Hoetjes door JJ,RE,CWW. Zie aant.  

  11 – 12 LVV Lula Bernabella door JJ,RE,CWW. Zie aant. 

3 apr’12 10 – 11.45 BC. Dip. Burney El Hage door JJ,RE,CWW. Zie aant. 

  14 - 16 LVV Ibi Martis Financiën door JJ,RE,CWW. Zie aant.  
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4 apr’12 9 – 11.50 LVV Edsel Cecilia (DEZA) door CWW. Zie aant. 

  14.30–15.15 LBH Jonathan Jukema door CWW. Voorbereiden ppp 

11 apr’12 15 – 17.10 Dir. R en O. Voorpresentatie PPP aan Jonathan J, Figaroa 

en Edsel Cecilia door RE en CWW 

18 apr’12 14 – 16.10 STINAPA Elsmarie Beukenboom door JJ,CWW. Zie aant. 

22 mei’12 15-16.05 Murray Joubert door CWW Zie aant. 

28 juni ‘12 15.30 – 17  BC. Dip. Burney El Hage door RE en CWW. Zie aant. 

10 juli ‘12 10 – 12.20 Dir. R en O. Voorpresentatie Beleidsvisie aan Jonathan J 

en Miguel Martis door CWW 

18 juli ‘12 9 – 11 uur Gerard van Buurt door CWW. Zie aant en pdf files. 
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Bijlage 2  Wetgeving mbt loslopend vee 
 

Inventarisatie relevante wet- en regelgeving 

betreffende loslopende geiten 

maart 2012 

Wetboek van Strafrecht BES 

Artikel 481 

Hij die, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, vee  laat loopen in tuinen, op eenig 

weiland, op eenigen grond die hetzij bezaaid, bepoot of beplant is, hetzij ter 

bezaaiing, bepoting of beplanting is gereedgemaakt of waarvan de oogst nog niet is 

weggehaald, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie. 

Artikel 483 

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, over eens anders grond waarvan de 

toegang op eene voor hem blijkbare wijze door den rechthebbende is verboden, 

loopt, rijdt of vee  laat loopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie. 

 

Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire  

Artikel 10 

1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuurscollege of in strijd met de bij 
die vergunning gestelde voorschriften handelingen te verrichten, te doen 
verrichten of te gedogen: 
a. die schadelijk kunnen zijn voor de natuur of de natuurwaarden van een 

natuurpark of die een natuurpark ontsieren; 
b. die strijdig zijn met de regels, bedoeld in het vierde lid. 

2. Als schadelijk voor de natuur of natuurwaarden van een natuurpark worden in 
ieder geval aangemerkt: 
a. handelingen die de wezenlijke kenmerken van een natuurpark, bedoeld in 

artikel 4, eerste lid, onderdeel b, kunnen aantasten; 
b. handelingen die strijdig zijn met het beheersplan, bedoeld in artikel 8, tweede 

lid; 
c. handelingen die strijdig zijn met de beheersmaatregelen bedoeld in artikel 8, 

derde en vierde lid. 
3. Geen vergunning is vereist voor handelingen die zijn voorzien in een beheersplan 

als bedoeld in artikel 8, tweede lid. 
4. In het belang van de handhaving van de bij of krachtens deze eilandsverordening 

gestelde regels of met het oog op verwezenlijking van de doelstellingen van deze 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0028570/Derdeboek/TitelVII/Artikel481/tekst_bevat_vee/geldigheidsdatum_19-03-2012#_tekst_zoekterm_0#_tekst_zoekterm_0
http://wetten.overheid.nl/BWBR0028570/Derdeboek/TitelVII/Artikel483/tekst_bevat_vee/geldigheidsdatum_19-03-2012#_tekst_zoekterm_0#_tekst_zoekterm_0
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eilandsverordening, kunnen bij of krachtens eilandsverordening regels worden 
gesteld omtrent andere handelingen dan bedoeld in artikel 10, eerste lid, 
onderdeel a.  

5. Bij eilandsverordening kan worden bepaald dat het bestuurscollege geen 

vergunning als bedoeld in het eerste lid kan verlenen voor het verrichten, doen 

verrichten of gedogen van bij eilandsverordening aangewezen handelingen als 

bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 14 

Het is verboden specimens van niet-inheemse of genetisch gewijzigde dier- en 

plantensoorten  in de natuur uit te zetten. 

Artikel 17 

1. Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels 
worden gesteld ten aanzien van het vangen van en jagen op dieren, behorende 
tot een niet-beschermde diersoort, alsmede ten aanzien van de middelen 
waarmee zulks mag geschieden. 

2. Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels 
worden gesteld ten aanzien van het kappen, verwijderen, snoeien, vernielen en 
rooien van planten, behorende tot een niet-beschermde plantensoort. 

3. Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels 
worden gesteld ten aanzien van het bestrijden van dieren en planten die 
schadelijk kunnen zijn voor de natuur of de natuurwaarden van het eilandgebied. 

4. Het bestuurscollege hoort de eilandelijke commissie alvorens een besluit als 
bedoeld in het eerste, tweede of derde lid vast te stellen. 

 

Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire  

Paragraaf IV 

OVERIGE REGELS TER BESCHERMING VAN DE NATUUR 

Artikel 19 

1. Als schadelijk voor de natuur of de natuurwaarden van het eilandgebied Bonaire 
wordt aangemerkt de volgende dier- en plantensoorten:  
a. Cryptostegia grandiflora (rubberliaan, palu di lechi); 
b. Pterois spp. (koraalduivel); 
c. Boa constrictor (afgodslang). 

2. Het bestuurscollege kan de rechthebbende op land of wateren alsmede de 
hoofdgebruiker gelasten dieren of planten behorende tot een in het eerste lid 
aangewezen soort te verwijderen of passende maatregelen te treffen teneinde te 
voorkomen dat deze soort zich vermeerdert of verspreidt.  
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3. De verwijdering dient in eerste instantie mechanisch te geschieden. Verwijdering 
met chemische middelen mag slechts worden toegepast nadat het 
bestuurscollege daartoe een vergunning heeft verleend. 
 

Artikel 20 

1. Als mogelijk schadelijk voor de natuur of de natuurwaarden van het eilandgebied 
Bonaire wordt aangemerkt de volgende plantensoort:  
- Azadirachta indica (neem boom; palu di neem).  

2. Het bestuurscollege kan de rechthebbende op land alsmede de hoofdgebruiker 
gelasten passende maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de op zijn 
land voorkomende dieren of planten behorende tot een in het eerste lid 
aangewezen soort zich vermeerderen of verspreiden. 
 

TEKST DER KEUR, houdende bepalingen omtrent de straatpolitie en andere 

politievoorschriften op het eiland Bonaire, zooals deze keur gewijzigd is bij de 

keur van den 15n Juli 1918. 

Van het rijen en van het vervoeren en losloopen van dieren 

Artikel 39 

Het is verboden op den openbaren weg in de kom van Kralendijk op andere dan door 

het plaatselijk Hoofd van politie aangewezen plaatsen rijtuigen, handkarren of eenig 

vee onbeheerd te laten staan of loopen, onder toezicht van personen beneden de 

vijftien jaren te laten, of anders dan tot onverwijld en geregeld voortgezet lossen of 

laden van eenig voorwerp vast te maken. 

Varkens op den openbaren weg in de kom van Kralendijk losloopende gevonden, 

worden door de politie opgevangen of, zoo de opvanging te moeilijk is, afgemaakt. 

TEKST DER KEUR, waarbij bepalingen nopens het weiden en schutten van vee 

op het eiland Bonaire worden ingevoerd, zooals deze keur gewijzigd is, 

laatstelijk bij de keur van den 13n. Juni 1918. 

Artikel 1 

Niemand mag vee op publieke gronden laten weiden, zonder een daartoe strekkende 

vergunning door den Gezaghebber af te geven. 
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Een ieder, die een zoodanige vergunning verkregen heeft, moet zorgen, dat bij het 

weidend vee in het dorp Kralendijk steeds een of meer wachters, naar gelang der 

kudde, zijn.  

Artikel 2 

Vee, dat in strijd met de bepaling van art. 1 of met die waaronder de vergunning is 

afgegeven, op publieke gronden weidende of losloopende in de straten van 

Kralendijk gevonden wordt, zal van wege het plaatselijk Hoofd van politie of den 

Districtmeester van het vierde district, indien het vee aldaar gevonden wordt, 

opgevangen en naar den schutstal worden gebracht. 

Gelijkerwijze kunnen grondeigenaren of huurders van gronden, vee van anderen, dat 

op hunne gronden weidende gevonden wordt, doen opvangen en binnen 24 uur 

doen opnemen in de schutstal te Kralendijk voor wat betreft het 1ste, 2de en 3de district 

en in de schutplaats te Rincon, voor wat betreft het 4de district. 

Artikel 3 

In Kralendijk en in het dorp Rincon zullen behoorlijk gesloten schutplaatsen zijn. 

Deze schutplaatsen staan onder het toezicht van het plaatselijk Hoofd van politie, 

doch voor wat betreft het 4de district onder onmiddellijk toezicht van den 

Districtmeester aldaar. 

Artikel 4 

Door de beambten belast met het toezicht over de schutplaats zullen registers 

worden aangelegd, waarin nauwkeurige aanteekening moet worden gehouden van 

de volgende bijzonderheden betreffende het in de schutplaats aangebracht vee: 

1°. de soort en aantal; 

2°. den datum en de plaats van het opvangen; 

3°. den datum van aanbreng; 

4°. den naam van den eigenaar voorzoover bekend; 

5°. den naam van dengene, die het vee heeft opgevangen of laten opvangen; 

6°. den naam van den aanbrenger; 
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7°. de merkteekens van het vee; 

en wat betreft het grootvee, dat geen merkteekens draagt, het geslacht, de kleur of 

andere bijzonderheden, waardoor het vee zal kunnen worden herkend; 

8°. den datum van de afgifte op terugvordering met vermelding van den naam van 

den persoon die de afgifte verzocht heeft, zoomede het bedrag van betaalde kosten; 

9°. den datum van verkoop, den naam van den kooper, de koopsom en de kosten. 

Dit register wordt volgens voorschrift van het plaatselijk Hoofd van politie ingericht. 

Artikel 5 

Het geschut vee moet door den ambtenaar belast met het toezicht over de 

schutplaats worden onderhouden. 

Artikel 6 

De eigenaar van of rechthebbende op geschut vee zal hetzelve kunnen 

terugvorderen binnen 3 dagen, den dag van aanbreng niet medegerekend, tegen 

betaling der kosten ingevolge art. 12. 

Artikel 7 

Wanneer het vee, dat in de schutplaats wordt aangebracht, niet binnen den bij het 

voorgaand artikel bepaalden tijd wordt teruggevorderd, zal het daags daarna op last 

van het plaatselijk Hoofd van politie te Kralendijk en van wege dae Districtmeester op 

Rincon, nadat minstens zes uren van te voren op de voor openbaren verkoop 

gebruikelijke wijze zulks ter algemeene kennis is gebracht, voor de schutplaats, in 

het openbaar verkocht en behoudens het bepaalde bij art. 9 tegen contante betaling 

aan den meestbiedende toegewezen en geleverd worden.  

Valt de bovenbedoelde dag op een Zondag of algemeen erkenden feestdag, dan 

geschiedt de verkoop op den eerstvolgenden werkdag. 

Artikel 8 

De opbrengst van het overeenkomstig het voorgaand artikel verkocht vee wordt, na 

aftrek van aanbrenggeld en kosten van onderhoud, door het plaatselijk Hoofd van 

politie in de consignatiekas gestort, om aldaar gedurende drie maanden ter 
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beschikking van den eigenaar of rechthebbende te blijven, na verloop van welken tijd 

het onopgevorderd bedrag in de armenkas wordt overgestort. 

Artikel 9 

Het staat den betrokken ambtenaar vrij bij den openbaren verkoop van geschut vee 

het bedrag der kosten als inzet te bepalen ter vervanging van het eerste bod. 

Wanneer ten tweede male het geschut vee onverkocht mocht zijn gebleven, of telken 

male een minder bod dan de inzet wordt gedaan, kan het Hoofd van politie, na 

verkregen machtiging van den Gezaghebber, het geschutte vee onderhands 

verkoopen of doen verkoopen. 

Artikel 10 

Het geschutte vee, dat mocht blijken aan besmettelijke ziekte te lijden, moet nadat 

hetzelfve door den Gouvernements-geneeskundige is bezichtigd, en na bekomen 

machtiging van den Gezaghebber, op last van het Hoofd van politie worden 

afgemaakt, komende de kosten van onderhoud alsdan ten laste van den Lande. 

Artikel 11 

Van het verrichte ingevolge de 3 voorgaande artikelen wordt aanteekening gedaan in 

het register bedoeld bij art. 4. 

Artikel 12 

De kosten zijn: 

 a. wegens onderhoud per, dag, gedeelte van een dag als geheel gerekend: 

voor een paard, muildier of hoornbeest f 0.50 

voor een ezel 0.30 

voor een geit, schaap of varken 0.15 

 b. kosten van verkoop; 
 c. loon van den omroeper bij elken verkoop 0.50 
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Artikel. 13 

Met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste vijftig 

gulden wordt gestraft hij die: 

 a. eens anders vee op den landsgrond of op eenig erf lokt of jaagt met het 
kennelijk doel het te schutten of te doen schutten; 

 b. verhindert, belet of zich verzet, dat schutbaar vee opgevangen of naar een 
schutstal overgebracht wordt; 

 c. wederrechtelijk geschut vee uit een schutstal wegvoert of doen ontvluchten; 
 d. eenig schutbaar vee opgevangen hebbende, niet zorgt, dat het binnen vier 

en twintig uur naar een schutstal overgebracht is. 

Artikel 14 

Met Kralendijk voorkomende in art. 1 dezer keur wordt bedoeld de kom van 

Kralendijk, zijnde van af het strand ter hoogte van het terrein op de domeinkaart 

aangeduid met No. 40 oostwaarts loopende tot voorbij den Zoutpannenweg, langs 

dezen weg in de noordelijke richting en verder langs dan Savaanweg tot het terrein 

no. 165 op diezelfde kaart, van hier oostwaarts tot den muur van het terrein der 

Roomsch-Katholieke kerk en pastorie en verder langs dezen muur noordwaarts tot 

het terrein No. 133 op die kaart, vervolgens langs dit terrein en de aangrenzende 

terreinen tot en met No. 127 (Villa Jane), dan langs de omheining van dit terrein 

noordwaarts loopende tot het terrein No. 117, langs dit laatste terrein in de westelijke 

richting tot het perceel No. 116 en langs de grenzen van dit perceel en de 

aangrenzende perceelen tot aan den Kerkhofweg doch niet verder dan het gedeelte 

daarvan ter hoogte van de westelijke omheining van het perceel No. 122, langs 

gemelden weg en verder langs den weg naar “Playa leche” tot aan het Hospitaal en 

eindelijk langs de oostelijke grens hiervan tot aan zee. De hier genoemde wegen 

daarin begrepen. 

Artikel 15 

De bepaling van art. 6 dezer keur is niet toepasselijk ten opzichte van geschutte 

varkens, die binnen de grenzen van Kralendijk zijn opgevangen, zullende deze 

dieren worden afgemaakt. 

Artikel 16 

Deze keur treedt in werking tegelijk met de Zegelverordening 1908. 

Aldus vastgesteld in de openbare zitting van den Raad van politie op Bonaire op den 

zesden October 1900 en acht. 
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De keuren tot wijzigingen goedgekeurd respectievelijk bij Gouv. Beschikkingen van 

den 5n. Augustus 1914 No. 700, van den 17n April 1918 No. 333 en van den 1n Juli 

1918 No. 533. 

TEKST DER KEUR, houdende bepalingen voor het eiland Bonaire betreffende 

het merken van geiten en schapen, zoomede omtrent den verkoop, de 

schenking of ruiling, den opkoop en de inbezitneming, benevens de 

verscheping van geite- en schapenvellen, zooals deze keur gewijzigd is bij de 

keur van den 13n. Juni 1918. 

Artikel 1 

Alle geiten en schapen zullen, zoodra zij gespeend zijn, door of vanwege den 

eigenaar van een merkteeken aan het oor of de ooren of op andere zichtbare 

plaatsen voorzien moeten worden.’ 

De keuze van een merkteeken is aan de goedkeuring van het plaatselijk Hoofd van 

politie onderworpen, die de bevoegdheid heeft een ander dan het gekozen 

merkteeken vast te stellen, wanneer hij zulks in het belang van derden wenschelijk 

acht. 

Alleen om zeer gegronde redenen zal er aan een veeeigenaar toegestaan mogen 

worden te bezigen voor het merken van zijn klein vee meer dan een merk (waarmede 

bedoeld wordt de verschillende insnijdingen aan een of beide ooren van het dier 

aangebracht). 

Artikel 2 

De bepaling bij het eerste lid van het voorgaand artikel is niet van toepassing op de 

geiten, die in het wild geteeld worden op de perceelen, namelijk het zuidelijk perceel 

en het noordelijk, bekend onder den naam van Slagbaai, op de plantage Bolivia en 

op het eiland Klein Bonaire. 

Artikel 3 

Het is aan een ieder verboden zijne geiten of schapen van een ander, dan door het 

plaatselijk Hoofd van politie goedgekeurd of vastgesteld merkteeken te voorzien. 

Artikel 4 

Geiten of schapen, uit het buitenland of van de andere eilanden der kolonie op 

Bonaire ingevoerd, moeten, indien zij reeds een merkteeken dragen, dit merkteeken 
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onveranderd behouden. Zoowel het getal als het merkteeken daarvan zullen door of 

vanwege den eigenaar, binnen 24 uren na den vervoer naar hunne bestemming, aan 

het plaatselijk Hoofd van politie moeten worden opgegeven. 

De bepaling bij het 2e lid van art. 6 dezer keur is op dat vee van toepassing. 

Artikel 5 

Door het plaatselijk Hoofd van politie wordt een register aangehouden, waarin 

ingeschreven moeten worden de naam van elken eigenaar van op het eiland 

gehouden geiten en schapen en het merkteeken, dat, overeenkomstig de bepalingen 

dezer keur, door hem gebezigd mag worden. 

Ook zal in het voormeld register aanteekeningen worden gehouden van het 

ingevolge het tweede lid van het voorgaand artikel opgegeven merkteeken van 

ingevoerde geiten of schapen en van het ingevolge het tweede lid van art. 6 

aangebracht en goedgekeurd herkenningsteeken. 

Artikel 6 

Het oorspronkelijk merkteeken van aangekochte of bij schenking of ruiling verkregen 

geiten of schapen zal op geenerlei wijze onherkenbaar gemaakt of vernietigd mogen 

worden. 

De nieuwe eigenaar zal dit vee van een herkenningsteeken mogen voorzien, mits te 

voren opgave hiervan doende bij het plaatselijk Hoofd van politie en dat 

herkenningsteeken door dezen worde goedgekeurd. 

Artikel 7 

Alle geiten- en schapevellen moeten, alvorens te koop aangeboden of 

weggeschonken te worden, of opgekocht, geruild of in bezit genomen te worden, of 

wel verscheept te worden, door of vanwege den eigenaar van het geslacht vee op 

het politiebureau ter stempeling worden gebracht.  

Artikel 8 

Het stempelen van geite- en schapevellen geschiedt met een koud ijzeren stempel, 

waarvan de afdruk duidelijk in elk vel zal worden geslagen, na voorafgaand 

onderzoek en vergelijking van het merk daarvan met het ten name van den 

betrokken eigenaar in het register van oormerkteekens ingeschreven merk. 
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De daarvoor te bezigen stempel wordt door den Gezaghebber vastgesteld. 

Artikel 9 

Geite- of schapevellen, uit het buitenland of de andere eilanden der kolonie 

aangebracht en niet voor doorvoer opgeslagen, moeten, alvorens in het vrije verkeer 

te worden toegelaten, van den in art. 8 dezer keur voorgeschreven stempel voorzien 

worden. 

Artikel 10 

Geen verscheping van geite- of schapevellen zal mogen plaats vinden, voordat van 

wege het plaatselijk Hoofd van politie onderzocht is of al de te verschepen vellen den 

voorgeschreven stempel dragen. 

Artikel 11 

Het in het voorgaand artikel vermeld onderzoek kan ook geschieden in het pakhuis of 

bergplaats van den belanghebbenden, mits deze minstens zes uren van te voren het 

verzoek daartoe aan het plaatselijk Hoofd van politie doet. 

Het verpakken of samenbinden van die vellen moet alsdan geschieden in 

tegenwoordigheid van den daartoe aangewezen beambte, die elk pak verzegelen zal 

of op zoodanige wijze waarmerken, dat bijvoeging van meerdere vellen daarin 

uitgesloten zal wezen.  

Artikel 12 

Het plaatselijk Hoofd van politie is te allen tijde bevoegd, vellen, ingevolge het 

voorgaand artikel in bijzijn van een beambte ingepakt, voor een nader onderzoek te 

doen open of losmaken. 

Artikel 13 

Hij, die geite- of schapevellen ter onderzoek overeenkomstig de artikelen 10 en 11 

dezer keur aangeeft, is verplicht te zorgen, dat daaronder geen ongestempelde 

vellen worden aangetroffen. 

Artikel 14 

Waar in deze keur gesproken wordt van plaatselijk Hoofd van politie wordt, voor wat 

het vierde district betreft, bedoeld de districtmeester van dat district. 
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Van elke inschrijving van veemerken, door dezen ambtenaar in het in zijn district 

aangehouden register verricht, zal door hem afschrift worden gezonden aan het 

plaatselijk Hoofd van politie. 

Artikel 15 

Binnen den tijd van drie maanden na afkondiging dezer keur moet door elken houder 

of eigenaar van kleinvee ten kantore van het plaatselijk Hoofd van politie, en voor 

wat het vierde district betreft, ten kantore van den districtmeester opgave worden 

gedaan van het merkteeken of merkteekens, door hem tot het merken van zijn 

kleinvee gebezigd. 

Het vee, dat met een, krachtens de bepaling bij het tweede lid van art. 1 dezer keur, 

niet goedgekeurd merkteeken gemerkt is, zal dit merk behouden, zullende het aantal 

daarvan aan het plaatselijk Hoofd van politie moeten worden opgegeven, die van 

gezegde omstandigheid aanteekening zal doen op dezelfde wijze als voor de 

ingevoerde geiten en schapen voorgeschreven. 

Artikel 16 

Overtreding van eenige bepaling dezer keur wordt gestraft met eene geldboete van 

ten hoogste vijf en twintig gulden. 

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen, sedert eene 

vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk 

is geworden, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of met 

geldboete van ten hoogste vijftig gulden. 

Bij veroordeeling wegens overtreding van eenige bepaling dezer keur kunnen de 

geite- of schapevellen, waarmede de overtreding is gepleegd of door middel van de 

overtreding verkregen, worden verbeurd verklaard, voorzoover zij aan den 

veroordeelde toebehooren. 

Artikel 17 

Hij, die oormerkteekens van geiten of schapen of op de vellen daarvan verandert of 

verminkt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of met 

geldboete van ten hoogste een honderd gulden. 
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Artikel 18 

Deze Keur kan worden aangehaald onder “Keur omtrent veemerk enz.” met 

bijvoeging van de dagtekening van vaststelling. 

Zij treedt in werking tegelijk met het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Curaçao, 

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 4 October 1913 No. 61 (P.B. no. 67). 

Met dien datum vervalt de keur van den 14n. Maart 1900, afgekondigd den 6n. Juli 

1900. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van den Raad van politie van den 28sten Maart 

1918. 

De keur tot wijziging goedgekeurd bij Gouvernements Beschikking van den 1n. 1918 

No 

  



Beleidsvisie Landbouw Veeteelt Visserij Bonaire 2014-2029 

14 december 2011 

 

 

57                                                   Maart 2014 

 
 

Bijlage 3 Subsidies voor grondbewerking 2004-2011 
 

Het Eilandgebied Bonaire (EGB), en zijn rechtsopvolger Openbaar Lichaam Bonaire 

(OLB), subsidieert kunukero’s 50% van de kosten om een Caterpillar of een tractor 

bij een loonbedrijf te huren. Twee bedrijven (Damascus en Bancar) hebben 

gedurende de hele periode 2004 t/m ’11 loonwerk verricht. Bancar werkt vooral in de 

omgeving van Rincon. Gedurende die periode zijn ook andere loonbedrijven 

werkzaam geweest.   

De kunukero betaalt 50% en krijgt daarvoor een formulier wat het verlangde aantal 

uren en soort werkzaamheid vermeldt.  Als de loonwerker die werkzaamheid heeft 

verricht accordeert de kunukero het formulier. De loonwerker dient dit daarna in bij 

het OLB om zijn kosten vergoed te krijgen. Bij de kunukero’s zijn er klachten over het 

niet gebruiksklaar zijn van machines.  Het niet gebruiksklaar zijn kan daarom, net zo 

goed als weinig of veel vraag ernaar, een reden zijn voor weinig of geen gemaakte 

uren in een maand. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de cijfers. 

Een Caterpillar (D4 of D6) is een grondverzetmachine op rupsbanden die gebruikt 

wordt om terrein van begroeiing te ontdoen (schoonmaken) en zodoende  ploegklaar 

te maken. Verder kan een D4/D6 gebruik worden om dammen of tanki’s aan te 

leggen of te repareren. Door kunuku houders wordt dit echter niet vaak gedaan en 

mocht dit gedaan worden dan gebeurt dit in de drogere maanden zeg van januari/ 

februari tot september.  

Een tractor met ploeg wordt gebruikt om terrein plantklaar te maken. Bij maishi chikí 

(sorghum) en andere traditionele seizoensteelten gebeurt het zaaien met de hand. 

Geïrrigeerde groentes (bijv. tomaten, komkommers of paprika) en fruit (bijv. papaya) 

worden vaak als zaailing geplant. Zaailingen kunnen bij de LVV op Amboina gekocht 

worden. Sinds 2010 kan ook gesubsidieerd gefreesd worden en daar is in 2 jaar 

totaal 14 uur gebruik van gemaakt. Sommige groentetelers hebben een eigen 

frees/voren trekker waar ze de meestal kleine plotjes mee kunnen bewerken. 

Om de uitgaven aan grondbewerking door kunukeros en binnen de landbouwsector  

zichtbaar te maken is onderstaande tabel 1 opgesteld. De uitgaven voor het frezen 

zijn niet in de laatste kolom opgenomen maar die zijn zeer gering in verhouding met 

de grondbewerking via de subsidie regeling. De  bedragen na de kolom D4, D6 resp. 

Tractor zijn door de kunukero’s uitgegeven. De laatste kolom (Totaal grondbewerking) 

is het totaal in $ (kunukero en subsidie) wat in dat jaar op Bonaire is uitgegeven aan 

grondbewerking op kunuku’s.  
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In tabel 1 is te zien dat er op de kunuku’s voor grondbewerking per jaar tussen de 

$10- en $26 duizend wordt uitgegeven. De fluctuatie in uitgaven is grotendeels te 

verklaren uit de hoeveelheid regen die is gevallen.   

Tabel 1. Subsidies en uitgaven aan grondbewerking bij kunuku’s. Bron LVV Bonaire.  

 

Hoe meer het regent in het jaar of regenseizoen des te meer zal daarna de 

begroeiing toenemen en daarmee de noodzaak voor het daarna weghalen van 

begroeiing. Kunukero’s die elk jaar ploegen (tractor uren) en planten hebben echter, 

hoeveel het het jaar daarvoor ook geregend heeft, niet ieder jaar een D4 nodig. 

Hooguit wordt dan een D4 ingezet om een stuk terrein wat een aantal jaar “gerust” 

heeft weer te gaan planten. Voor seizoensteelt wordt, om maximaal gebruik te maken 

van de regen, geploegd bij het begin van de regentijd (eigenlijk na de eerste grote 

regenbuien).  Er is een duidelijke relatie tussen regenval en ploegen: hoe meer regen 

er valt des te meer wordt er geploegd.  

Het verloop van het schoonmaken en ploegen over de maanden van het jaar en het 

aantal ha.’s wat daarbij is betrokken is in tabel 2 aangegeven.  Ervaring wijst uit dat 

een D4 per uur gemiddeld 0.375 ha. kunuku kan schoonmaken en dat een tractor per 

uur gemiddeld 0.6 ha. kunuku kan ploegen.  In tabel 2 zijn het gemiddelde aantal 

uren per maand vermenigvuldigd met  die ervaringscijfers om zo het 

corresponderende aantal ha’s te berekenen. De D6 cijfers zijn niet meegenomen in 

de gemiddeldes omdat er maar 2 jaar gebruik van gemaakt is.   

In tabel 2 is te zien dat het schoonmaken van kunuku’s voor de seizoensteelt 

weliswaar het hele jaar door gebeurt maar er een top is in de maanden juni tot en 

met september in de aanloop naar de regentijd. De piekperiode voor het ploegen is 

van september tot en met november.  Geïrrigeerde groentes en fruit kunnen in 

principe het hele jaar door geplant worden (ondanks dat er voor sommige teelten bijv. 

tomaat een duidelijke seizoensinvloed is). De geploegde ha.’s in de maanden januari 
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t/m juli geven een indruk van de hoeveelheid tuinbouw ha.’s. Deze ha.’s zijn 

waarschijnlijk over meerdere kunuku’s verdeeld. In augustus begint het ploegen voor 

de seizoensteelt op de kunuku’s. Duidelijk is te zien dat de geïrrigeerde oppervlakte 

klein is in vergelijking met de oppervlakte seizoensteelt.  

Tabel 2. Schoonmaken en ploegen bij kunuku’s door het jaar. Bron LVV Bonaire.    

    D4 gem. 
D4 
aantal   tractor  tractor    

  
 

uren ha.'s 
 

gem. 
uren aantal ha.'s   

  
      

  

  Jan 14 5 
 

3 2   

  Febr 12 4 
 

0 0   

  Mrt 22 8 
 

1 0   

  Apr 23 9 
 

1 1   

  Mei 22 8 
 

1 1   

  Jun 28 11 
 

0 0   

  Jul 45 17 
 

2 1   

  Aug 28 10 
 

8 5   

  Sept 48 18 
 

39 24   

  Okt 19 7 
 

47 28   

  Nov 16 6 
 

34 20   

  Dec 12 5 
 

11 7   

  
      

  

  Totaal 288 108 
 

147 88   

                

 

Om een idee te krijgen van de activiteiten over de jaren wat betreft ploegen en 

schoonmaken op kunuku’s is tabel 3 opgesteld.  

Tabel 3. Schoongemaakte en geploegde ha’s bij kunuku’s. Bron LVV Bonaire.    

    Uren D4 ha's Uren D6 ha's Uren Tractor ha's   

  
       

  

  2004 145 54 0 0 210 126   

  2005 123 46 0 0 125 75   

  2006 377 141 0 0 85 51   

  2007 300 113 62 69 187 112   

  2008 133 50 28 32 165 99   

  2009 557 209 0 0 115 69   

  2010 379 142 0 0 115 69   

  2011 297 111 0 0 178 107   

 

Uit tabel 3 volgt dat er per jaar tussen de 46 en 209 ha. zijn schoongemaakt (gem. 

108 ha) en dat er tussen de 51 en 126 ha. is geploegd (gem. 88 ha).  
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Bijlage 4 Gebruik van gezuiverd afvalwater  
 

Instructies van het Eilandgebied Curaçao behorende bij het gebruik van 

gezuiverd afvalwater in land- en tuinbouw. 

Het gebruik van effluent voor irrigatie van land- en tuinbouw gewassen is, in 

verband met de hygiëne, verbonden aan bepaalde restricties. 

Voor wat betreft de hygiëne van het personeel dient een 

voorlichtingsbijeenkomst te worden georganiseerd, waarin punten als de kwaliteit 

van het gezuiverd afvalwater, het dragen van werkkleding, persoonlijke hygiëne, 

toegankelijkheid tot de werkterreinen, besproken zullen warden. De bijeenkomst 

zal door de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met de 

Geneeskundige- en Gezondheidsdienst worden opgezet. - 

De in voormelde voorlichtingsbijeenkomst behandelde restricties dienen te 

worden nageleefd. 

Irrigatie 

T.a.v. de terreinen en de daarop te verbouwen plantensoorten, die met het 

effluent geïrrigeerd zullen worden en t.a.v. de manier waarop geïrrigeerd wordt, 

gelden in principe de volgende restricties: 

T.a.v. Irrigatiemethode: 

de gebruiker dient gebruik te maken van druppelirrigatie, zodanig dat het 

directe contact tussen het te consumeren product en het effluent wordt 

voorkomen; bij de teelt van planten ten behoeve van landscaping, zoals 

sierplanten en gazongras, kan van druppelirrigatie worden afgeweken na 

schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Dienst Land=bouw, 

Veeteelt en Visserij en de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. 

 T.a.v. Gewassen:    

 Fruitbomen: 

 Alle fruitbomen komen in aanmerking voor irrigatie met het effluent echter 

met dien verstande dat de vruchten direct van de boom geplukt dienen te 

worden en de op de grond liggende vruchten niet geschikt zijn voor 

consumptie. 

Consumptiegewassen die gekookt worden: 
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Tot deze groep behoren pompoen, zoete aardappel, kouseband, rode biet, 

kleine komkommer, aubergine, kalebas, yuka, pinda, boonchi kunuku, jambo, 

snij- en sperziebonen. 

Rauw te consumeren gewassen: 

De plant moet voor zover mogelijk en noodzakelijk opgebonden worden. De 

vruchten dienen van de plant te worden geplukt. Op de grond gevallen 

vruchten zijn niet geschikt voor consumptie.Tot deze groep behoren tomaat, 

komkommersalade, paprika, pika, meloen en jambo. 

Veevoedergewassen: 

Het is niet toegestaan vee te laten grazen op het geïrrigeerde terrein. 

Afgesneden veevoer moet minimaal een etmaal worden gedroogd, alvorens 

het aan het vee te voeren. 

 Planten voor landscapingsdoeleinden: 

 zoals sierplanten, tuinplanten, gazongras.  

De toe te passen irrigatiemethode voor deze groep wordt van geval tot 

geval  beoordeeld door de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij en de 

Geneeskundige en Gezondheidsdienst.  

 

Verboden gewassen:  

Tot de gewassoorten, welke niet geteeld kunnen worden, horen: bladgroenten, 

waaronder spinazie; amsoi, warmoes, sla; selderij; radijs; watermeloen en ui. 

Kwaliteiteisen voor gezuiverd afvalwater bestemd voor het gebruik in land- en 

tuinbouw. 

De kwaliteit van het gezuiverde afvalwater dient te voldoen aan de volgende eisen: 

- Biochemisch zuurstof verbruik    < 20 mg/l 
- Chemisch zuurstof verbruik    < 100 mg/l 
- Organisch Kjedahl stikstof    < 30 mg/l 
- cloride       < 250 mg/l 
- geleidbaarheid      < 2250 uS/cm 
- droge stof gehalte      < 50 mg/l 
- Faecale Coliformen     < 1000 CFU/100 ml 
- nitraat en ammonium     < 30 mg/l 
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Bijlage 5 Schattingen over de veestapel 
 
De basis van de schattingen zijn de maandelijkse aantallen en het totale gewicht van 
de in het slachthuis Amboina geslachte kalveren, koeien, varkens, schapen resp. 
geiten over de jaren 2004 t/m 2011. Het slachthuis is een onderdeel van Dienst LVV. 
In genoemde periode zijn 2 kalveren en 39 koeien geslacht. Door die geringe 
aantallen zijn hieronder over kalveren en koeien geen schattingen gemaakt en 
komen die niet voor in Tabel 1. 

 

     Tabel 1    Slachtingen en gemiddeld slachtgewicht in slachthuis Amboina. 

            

 
  VARKENS SCHAPEN GEITEN 

 

 
Jaar Σaant Σ kg kg/dier Σ aant Σ kg kg/dier Σ aant Σ kg kg/dier 

 

 
2004 7 375 53.6 336 4588 13.7 922 10074 10.9 

 

 
2005 22 851 38.7 333 3845 11.5 1422 15907 11.2 

 

 
2006 119 4076 34.3 447 5078 11.4 1565 15615 10.0 

 

 
2007 175 6970 39.8 596 5863 9.8 1579 15939 10.1 

 

 
2008 175 6464 36.9 209 2448 11.7 1438 14314 10.0 

 

 
2009 33 1508 45.7 432 4625 10.7 1818 15617 8.6 

 

 
2010 135 5493 40.7 498 5026 10.1 1643 15939 9.7 

 

 
2011 218 7716 35.4 617 6286 10.2 2143 22476 10.5 

 

 
    

 
    

 
  

  
  

 

 
Gem/jr 111 4182 37.8 434 4720 10.9 1566 15735 10.0 

 

             

De gegevens over de jaren 2004 t/m 2007 en die over 2011 zijn compleet. Van  2008, 
2009 en 2010 ontbreken de gegevens van resp. jan & feb., maart & april resp. feb. & 
juni. Waar nodig wordt hierop teruggekomen. Achtereenvolgens worden de varkens-, 
schapen- en de geitenstapel besproken.  
 
Uit de slachtcijfers is te zien dat er vanaf 2006 een bescheiden varkensstapel is die 

in omvang  kan variëren tussen de 17 en 66 moederdieren. De berekening daarvan 
is als volgt. Laten we aannemen dat een moederdier per jaar 3 – 10 biggen (bij 
goede teelten zijn dit er veel meer!) werpt die slachtrijp worden. Laten we verder 
aannemen dat er behalve de slachtingen op het slachthuis nog 10% tot 25 % illegale 
slachtingen zijn. Voorts wordt het gemiddelde aantal slachtingen per maand 
berekend gecorrigeerd voor de bovengenoemde ontbrekende gegevens en voor de 
maanden waarin er geen slachtingen zijn.  In 28 maanden zijn er, afgezien van de 
ontbrekende gegevens,  geen slachtingen geweest. Dit is vooral in 2004, 2005 en 
2009 het geval geweest. De resultaten van deze correcties zijn te zien in Tabel 2. 
Daarin is ook, door optellen van de gecorrigeerde maandelijkse slachtingen, het 
gecorrigeerde aantal slachtingen per jaar (159) berekend. 
   
 



Beleidsvisie Landbouw Veeteelt Visserij Bonaire 2014-2029 

14 december 2011 

 

 

63                                                   Maart 2014 

 
 

Uitgaande van die 159 slachtingen hebben er bij 10% illegale slachtingen totaal 175 

en bij 25 % illegale slachtingen totaal 198 slachtingen plaatsgevonden in dat 

gemiddelde jaar. Als een moederdier 10 biggen slachtrijp aflevert zijn voor die 175 

slachtingen 17  moederdieren nodig. Bij 3 biggen per moederdier zijn er voor de 198 

slachtingen 66 moederdieren voldoende. 

Tabel 2. Gecorrigeerde gemiddelde aantal slachtingen.   

        

 
  VARKENS   SCHAPEN   GEITEN 

 

 
  Gecorr.gem** 

 
Gecorr. gem* 

 
Gecorr. gem* 

 

 
  aant.slachtng 

 
aant.slachtng 

 
aant.slachtng 

 

 
  

    
  

 

 
Januari 4 

 
23 

 
76 

 

 
Februari 10 

 
42 

 
92 

 

 
Maart 14 

 
38 

 
152 

 

 
April 9 

 
58 

 
197 

 

 
Mei 12 

 
30 

 
146 

 

 
Juni 14 

 
30 

 
192 

 

 
Juli 9 

 
36 

 
138 

 

 
Augustus 12 

 
42 

 
130 

 

 
September 11 

 
37 

 
163 

 

 
Oktober 13 

 
41 

 
141 

 

 
November 18 

 
22 

 
115 

 

 
December 33 

 
72 

 
148 

 

 
  

    
  

 

 
Mnd-->Jaar 159 

 
470 

 
1689 

 

 

 
Gem.'04-'11 111 

 
434 

 
1566 

 

 
            

 

 
* Correctie voor ontbrekende maanden 

   

 
** Correctie voor ontbrekende maanden en maanden met 0 slachtingen 

 

        Het aantal slachtingen is het grootst in de laatste 2 maanden van het jaar gevolgd 
door een dip in januari. Het slachtgewicht per dier ligt aan de lage kant en de 
slachtgewichten variëren sterk. Ruim driekwart van de maandelijkse slachtgewichten 
ligt tussen de 25 en 55 kg/dier terwijl het gemiddelde slachtgewicht 29.1 kg/dier is en 
het gecorrigeerde gemiddelde slachtgewicht 50.3 kg/dier. Tussen 25 en 30 kg/dier 
komt het meest (11 maanden) voor.  Op Curaçao ligt het slachtgewicht bij goede 
telers tegen de 75 kg/dier (mondelinge communicatie Murray Joubert). Het knelpunt 
bij de varkensteelt op Curaçao is de prijs van het voer. Kortom door het toepassen 
van gerichtere teeltmethoden, waaronder een regelmatige afzet en hoger 
slachtgewicht, is er op Bonaire  nog veel ruimte voor verbetering in de varkensteelt. 
 
De schatting van de schapenstapel en opmerkingen over de schapenteelt op 

Bonaire volgt. Bij goede teelten (waar o.a. de beesten binnen gehouden worden en 
het grootste deel van hun voer aangeleverd krijgen) werpt een ooi (moederdier) per 
jaar 2 – 3 lammeren die slachtrijp worden. De rammen worden apart van de kudde 
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gehouden en ooien worden geselecteerd op grote worpen.  Eén ram is voldoende 
voor 20 – 40 ooien en bijna alle pasgeboren rammen worden daarom heel jong 
gecastreerd en na 5 tot 8 maanden geslacht.   
 
In de kuddes op Bonaire echter is de verhouding van het aantal ooien vs. rammen 
meer richting 5 tot 10 op 1 ram. Veel telers vinden namelijk het aantal dieren in hun 
kudde belangrijker dan het aantal nakomelingen per ooi en/of het slachtgewicht. 
Verder moeten de schapen op Bonaire het overgrote deel van hun voedsel zelf 
buiten vinden. Zeker in droge jaren (zeg 3 van de 5) en door de grote aantallen 
loslopende schapen op dezelfde terreinen is er echter bijna nooit voldoende voedsel 
om de beesten binnen 5 tot 8 maanden op een redelijk (t.o.v. de genetische potentie) 
slachtgewicht te krijgen. Het ligt voor de hand dat in droge jaren, door de 
verminderde beschikbaarheid van voedsel, de kuddes in aantal afnemen omdat er 
meer dieren geslacht moeten worden. Als het daarna meer regent moet eerst het 
aantal moederdieren toenemen om het aantal slachtingen weer “op peil” te kunnen  
brengen.  Bij vergelijking van het aantal slachtingen en de maandelijkse 
regenvalcijfers is genoemde relatie zichtbaar. 
 
Afgezien van de voedselschaarste is er nog veel verlies door wilde honden en 
diefstal. Door honden gedode beesten komen niet op het slachthuis terecht en 
gestolen dieren worden illegaal geslacht. Volgens de dierenartsen (zie interviewlijst) 
is het  aantal illegale slachtingen gering omdat de slacht en keurgelden maar $4,20 
per dier zijn en het slachthuis de moeite en rotsooi van het zelf slachten bespaard en 
omdat daar geslachte dieren een keurstempel krijgen. Bij illegale slacht krijgt het 
karkas geen keurstempel hetgeen problemen oplevert bij een openbare afzet. Bij 
controle van de vrieskisten van restaurants of supermarkten door de hygiënische 
dienst vallen niet gestempelde karkassen immers meteen op en geen zichzelf 
respecterende openbare gelegenheid wil in een dergelijk negatief daglicht komen te 
staan. Kortom, illegaal geslachte dieren, waarvan gestolen dieren een belangrijk deel 
zijn, komen in een apart circuit terecht. Welk deel gestolen is is zonder gedegen 
registratie en aangifte niet te zeggen. Traditioneel wordt er thuis geslacht (al dan niet 
door de eigenaar) en meerdere informanten hebben aangegeven dat dat nog een 
wijdverbreid gebruik is.  Welke rol het uitsparen  van transport naar het slachthuis en 
het keur en slachtgeld (wat bij deze slachtgewichten toch meer dan 5% van de 
opbrengst bij slachting is) hierin spelen is onbekend. 
  
Gezien het bovenstaande (en de lage inspanning in tijd en geld en het geringe 
kennisniveau  van het grootste deel van de schapentelers) wordt bij de schatting van 
de schapenstapel op Bonaire per ooi uitgegaan van 1 – 1,5 lam/jaar dat slachtrijp 
wordt. Verder nemen we als minimum aan illegale slachtingen 10% en als maximum 
100% aan. Voor de verhouding ooien op rammen nemen we als ondergrens 10 ooien 
op 1 ram en voor de bovengrens van de schapenstapel 5 ooien op 1 ram. Het 
laagste aantal slachtingen (zie tabel 1) is 209 in 2008 en het hoogste aantal 
slachtingen is 617 in 2011. De 209 slachtingen worden daarom gebruikt voor de 
bepaling van de benedengrens en de 617 slachtingen voor de bepaling van de 
bovengrens van de schapenstapel. Verder worden een onder- resp. bovengrens van 
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de (gecorrigeerde) gemiddelde stapel bepaald. De resultaten van de berekeningen  
zijn op de volgende bladzijde samengevat in tabel 3. 
 
Bij analyse van de gem. maandelijkse slachtgewichten blijkt dat de variatie in het 
slachtgewicht van schapen veel kleiner is dan bij varkens.  Meer dan de helft van de 
slachtgewichten ligt tussen de 10 – 13 kg/dier terwijl het gecorrigeerde gemiddelde 
slachtgewicht  11.7 kg/dier is. In tabel 2 is te zien dat de topmaanden wat aantallen 
slachtingen betreft april (Dia di Rincon) en december zijn terwijl januari en november 
duidelijk de slappe maanden zijn. De kansen voor verbetering en daarvoor te 
ondernemen acties worden elders behandeld. 
 
 
Tabel 3.  Schattingen schapenstapel uit de slachtcijfers. 
 

           

 
SCHATTING SCHAPENSTAPEL 2008 2011   ondergrens bovengrens 

 

 
  

   

kl. 
stapel gr. stapel 

 
gem stapel gem stapel 

 

 

Aantal slachtingen: 
 

209 617 
 

470 470 
 

 

Aannames: 
      

  
 

 
Lam per ooi: 

  
1.5 1 

 
1.5 1 

 

 
Illegale slachtingen (%): 

 
10 100 

 
10 100 

 

 
Vernieuwing ooien (%): 

 
33.3 25 

 
33.3 25 

 

 
ooien per ram: 

  
10 5 

 
10 5 

 

 
  

       
  

 

 
Dan is totaal slachtingen: 

 
230 1234 

 
517 940 

 

 
Van die slachtingen zijn ouderdieren:  77 309 

 
172 235 

 

 
Het aantal ooien in dat jaar is: 153 1234 

 
345 940 

 

 
Het aantal rammen in dat jaar is: 15 247 

 
34 188 

 

 

 
Totale schapenstapel:   169 1481   379 1128 

 

            
Met een paar verschillen geldt voor de geitenstapel en de geitenteelt hetzelfde als 

wat bij de schapen is gezegd. Geiten zijn in de eerste plaats knabbelaars (browsers) 
i.p.v. grazers zoals schapen. Geiten kunnen beter tegen barre omstandigheden dan 
schapen. Bij het los rondlopen om hun voedsel te vinden richten geiten, door aan 
allerlei jonge scheuten te knabbelen, daarom meer schade aan de vegetatie aan en 
veroorzaken veel meer verarming van het aantal vegetatiesoorten. Bovendien zijn er 
4 tot 5 keer zoveel geiten als schapen en zijn geiten veel agressiever in het zoeken 
naar voedsel en breken makkelijker door een omheining. Er zijn veel meer geiten 
omdat die beter aangepast zijn aan de heersende omstandigheden en daardoor 
meer in de cultuur zijn opgenomen dan schapen. 
   
Bij de schatting van het aantal geiten wordt per (moeder)geit uitgegaan van 1 – 1,5 
lam dat per jaar geslacht kan worden. Ook bij de geiten nemen we als benedengrens 
aan illegale slachtingen 10% en als bovengrens 100% aan. Voor de verhouding 
geiten(moederdieren) op bokken nemen we als ondergrens 10 geiten op 1 bok en 
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voor de berekening van de bovengrens van de geitenstapel 5 geiten op 1 bok. Het 
laagste aantal slachtingen in de reeks gegevens van 2004 t/m’11 was 922 in 2004 en 
het hoogste aantal was 2143 in 2011. De 922 slachtingen worden daarom gebruikt 
voor de bepaling van de benedengrens (= kleinste geitenstapel) en de 2143 voor de 
bepaling van de bovengrens (= grootste geitenstapel) van het aantal geiten. Verder 
worden een onder- resp. bovengrens van de gecorrigeerde gemiddelde geitenstapel 
bepaald. De resultaten van de berekeningen zijn te zien in tabel 4. 
 
Op Curaçao zijn de slachtgewichten van schapen en geiten momenteel 13/14 kg/dier. 
Voor de introductie van het rasverbeteringsprogramma, midden jaren ’80 van de 
vorige eeuw, waren de slachtgewichten daar echter ook veel lager: 8/9 kg/dier 
(mondelinge communicatie Murray Joubert). Een deel van die gewichtstoename 
sinds midden jaren’80 komt ook door het binnenhouden van schapen en geiten 
(voornamelijk vanwege diefstal) en daarom aanleveren van voer.  
 
Tabel 4. Schattingen geitenstapel uit de slachtcijfers. 
 

           

 
SCHATTING GEITEN   2004 2011   ondergrens bovengrens 

 

 
  

   

kl. 
stapel gr. stapel 

 
gem stapel gem stapel 

 

 

Aantal slachtingen: 
 

922 2143 
 

1689 1689 
 

 

Aannames: 
      

  
 

 
Lam per bok: 

  
1.5 1 

 
1.5 1 

 

 
Illegale slachtingen (%): 

 
10 100 

 
10 100 

 

 
Vernieuwing moederdieren (%): 33.3 25 

 
33.3 25 

 

 
moedergeiten per bok: 

 
10 5 

 
10 5 

 

 
  

       
  

 

 
Dan is totaal slachtingen: 

 
1,014 4286 

 
1,858 3378 

 

 
Van die slachtingen zijn ouderdieren:  338 1072 

 
619 845 

 

 
Het aantal moedergeiten in dat jaar is: 676 4286 

 
1239 3378 

 

 
Het aantal bokken in dat jaar is: 68 857 

 
124 676 

 

 

 
Totale geitenstapel:   744 5143   1363 4054 

 

            
Door optellen van de resp. aantallen komen we tot de gemiddelde  schapen en 
geitenstapels op Bonaire. Zie onderstaande Tabel 5.  
 
Tabel 5. Schattingen gezamenlijke schapen en geitenstapels.  
  

         

 
Ondergrens schapen + geiten bij kleinste stapels   912 

 

 
  

     
  

 

 
Ondergrens schapen + geiten bij gemiddelde stapels 1742 

 

 
Bovengrens schapen + geiten bij gemiddelde stapels 5182 

 

 
  

     
  

 

 
Bovengrens schapen + geiten bij grootste stapels   6624 
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         De kleinste stapel schapen (eigenlijk het laagste aantal slachtingen) komt in 2004 
voor terwijl de kleinste geitenstapel in 2008 ligt. De grootste stapels vallen wel in 
hetzelfde jaar. De hierboven genoemde ondergrens en bovengrens bij kleinste resp. 
grootste stapels zijn moeten niet anders gezien worden dan een soort minimum resp. 
maximum omvang. Gemiddeld kunnen er zo’n 2 tot ruim 5 duizend “kleine beesten” 
voorkomen. Dit geschatte gemiddelde aantal verschilt heel erg van andere 
genoemde aantallen zoals 30 duizend voor heel Bonaire (Beleidsnota Cultuur) of 3 
duizend alleen al in het Slagbaai park (info Elsmarie Beukenboom). Dit grote verschil 
onderstreept nogmaals de noodzaak van een gedegen inventarisatie van de schapen 
en geitenkuddes en de telers en hun ambities als basis voor een veeteeltbeleid .  
 
Alhoewel ezels niet voor de slacht worden gehouden op Bonaire zijn ze er heel 

zichtbaar aanwezig en spelen ze een duidelijke rol in het te voeren veeteeltbeleid. De 
recente discussie over het al dan niet afvoeren van ezels naar Haïti onderstreept 
eens te meer die rol. In het wild levende ezels veroorzaken, net als geiten en 
schapen, schade aan de vegetatie en achteruitgang van de soortenrijkdom. Als op 
termijn in het kader van het veeteeltbeleid schapen en geiten binnengehouden gaan 
worden moet dit zeker ook met de ezels gebeuren. Lei pe un lei pa tur! Bovendien 
veroorzaken ezels vaak aanrijdingen met grotere schade die nauwelijks te verhalen 
is omdat ze geen (duidelijke) eigenaar meer hebben. Er is wel een Donkey Sanctuary, 
waar er tussen de twee- en driehonderd ezels zijn, maar de Sanctuary is zeker niet 
verantwoordelijk voor de vele honderden ezels daarbuiten. Traditioneel werden ezels 
gebruikt om op te rijden en als lastdier maar tegenwoordig zijn ze een soort curiosa 
zonder duidelijk gebruik of nut. Wel is er een duidelijke “ezel lobby” aanwezig met als 
middelpunt de Donkey Sanctuary.  
 
Het veeteeltbeleid wordt uitgewerkt in de Ambities en doelstellingen en het 
Uitvoeringsprogramma van de beleidsvisie.  
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Bijlage 6 Pelagische vissen Curaçao en Bonaire 
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Bijlage 7 FAD report. National report of Aruba, Curaçao, Bonaire  

 

National report of Aruba, Curaçao, Bonaire 

1993–2004 
 

Gerard van Buurt 
 
 
 
1.         INTRODUCTION 
 

The first FAD in the Netherlands Antilles was deployed on 9 March 1993 in 

Curaçao. In June, 2002 the programme was extended to Bonaire and in December, 2002 to 

Aruba. The Curaçao programme has been described in considerable technical detail in 

earlier publications: Buurt, G. van, 1995, 2000 and 2002. During the years, three basic 

designs of surface buoys have been tested. 
 
2.         EXPERIENCES WITH FADs 
 
2.1       Currents 
 

The strength of the currents has originally been underestimated and this has been 

one of the main problems encountered. These strong currents are probably caused by the 

fact that the large mass of water moving to the west between the islands and the 

Venezuelan coast is gradually being forced to flow through a narrower cross section. The 

GRP MKII design has more than twice the reserve buoyancy of some of the Pacific designs 

that are moored in waters of 1 500–2 000 m depth (using a similar mooring system). We 

now do not moor these buoys in waters exceeding 600 m depth anymore and this decision 

seems to work out well. When the program was extended to Aruba, this was done with the 

expectation of encountering currents of similar strength to the ones in Curaçao. This 

expectation proved to be wrong, the currents in some locations turned out to be stronger 

than in Curaçao and seem to run deeper, not diminishing much in strength with depth and 

probably maintaining their full strength almost to the bottom. The mass of water going 

West suddenly encounters the continental plateau between Aruba and Venezuela and moves 

over it, going West, causing very strong currents in an east to west ”channel” south of 

Aruba. As a result even though the mooring depth of the FADs around Aruba is much 

less, plenty of reserve buoyancy and a heavy anchor (1 200–1 500 kg) are still needed. In 

Aruba a somewhat lighter anchor of around 900 kg instead of 1 200 kg was used in all but 

the last FAD. In view of the much shallower mooring depths, this turns out to have been a 

major mistake, 900 kg being insufficient. 
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2.2       Buoys 
 
MKII buoys 

 
Although the design of the GRP MKII buoys was functioning very well we had to 

build these buoys ourselves and this was taking much too long. Nowadays modern 

management philosophies consider that it is not a task of government or government 

departments like ours, to build things like buoys themselves and that this task should be 

outsourced and done by outside contractors. A number of MKII buoys were built for us by 

an outside contractor. However, it took almost as long to build as ours and the experience 

shows that the buoys we built ourselves were of much better quality. 
 

Used at the beginning of the programme, the buoys manufactured by an outside contractor 

turned out with experiences to have serious defects. A surface buoy of FAD GRP9 that had 

been moored at Boca Spelonk in Bonaire broke loose. It turned out that the lower mast 

gave way because of corrosion caused by welding a normal steel internal anchoring rod to 

the Stainless steel mast where, of course, Stainless steel should also have been used. This 

also turned out to be the case in another series of 4 MKII surface buoy constructed by this 

contractor and could very well have been a cause of failure of FAD GRP7 as well. The 

surface buoy GRP9 was recovered and repaired, as was the case with the surface buoy that 

had not yet been used. It also turned out that the contractor did not use a flexible sealing 

compound where the mast enters and exits the GRP body of the buoy. This was probably 

the cause of some leakage that in turn caused the corrosion mentioned above in the first 

place. In the first MKI buoys we had many problems with leakage, which were solved by 

using the flexible sealing compound in the MKII buoys. Not using the flexible compound  

was  thus  a  very  frustrating  throwback  to  an  earlier  stage  of  the  programme,  

completely disregarding a lesson already learned at great expense of money and effort. 

Later, because of the previously mentioned defects and late delivery by the contractor, 

alternatives were explored. 
 
PVC buoys 

 
We decided to build two cylindrical, PVC FADs. A 3 m and a 5 m model were built 

using 50 cm diameter PVC standard pipe. These buoys were much cheaper and also much 

easier to construct than the MKII or RVS buoys. Since PVC is not as strong as GRP the 

intention was to use these buoys in less exposed areas and shallower mooring depths. The 3 

m PVC buoy was lost after 582 days (260 m mooring depth), but its loss was clearly related 

to very rough sea conditions caused by hurricane Lenny. This FAD disappeared 3 weeks 

after these rough sea conditions; it survived the waves, but was probably weakened by it. 

The anchor may have been pulled to deeper water nearby, by strong currents coming from a 

direction different from normal. In any case the cause of its disappearance did not seem to 

be related to the buoy. The 5 m PVC buoy lasted 322 days (350 m mooring depth) and the 

buoy was seen drifting away. The cause of failure of this FAD was thus not related to the 

surface buoy. Because of the strength of the currents we instinctively tended to shy away a 

bit from the use of PVC buoys. However, the results obtained with these two buoys were 

not too bad and indicated that in view of their much lower price maybe this aspect of the 

programme should get more attention and that these PVC buoys could be a viable 
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alternative to more expensive GRP or RVS buoys in less exposed areas and at shallower 

mooring depths. 
 
Cylindrical RVS (stainless steelbuoys) 

 
It was decided to have a contractor in the Netherlands built 13 Cylindrical buoys 

made of  Stainless steel (we call them RVS buoys, which is an abbreviation of Roest Vrij 

Staal, which means stainless steel in Dutch). The buoys were paid for by the Marcultura 

foundation. The buoys arrived in due course. One was deployed near Westpunt/Playa Kalki, 

Curaçao. 
 

During the next week we went to Bonaire with the M/V Mermaid to deploy four 

FADs in Bonaire. While deploying the buoys it turned out that the radar reflectors were to 

large and heavy and that the buoys were catching too much wind, thus necessitating lots of 

extra ballast. Extra chain was bought in Bonaire and these problems were solved. Then 

disaster struck. 
 

On the day before the last day of the work in Bonaire news came in from Curaçao 

that the Westpunt/Playa Kalki buoy had disappeared, Next day the last FAD was placed 

West of Klein Bonaire. All in  all  five  buoys  (one  in  Westpunt  and  four  on  Bonaire  

were  lost  between  4  and  11  days  of  their deployment). Luckily one buoy was 

recovered. The (thick-walled) lower mast was broken off, at the junction with the cylinder. 

According to the manufacturer his calculations showed that a force of at least 20 tonnes is 

needed to break the mast. The failures were probably caused by metal fatigue caused by 

resonance. The lower mast, of the remaining buoys, was strengthened with baffles. After 

this we had no more buoy failures. If this type of buoy is built with a larger diameter mast, 

going through the buoy and if the lower mast is supported by baffles, it would certainly be a 

very sturdy, fully leak-proof buoy. Alternatively, the upper mast could retain the original 

diameter but with a smaller and lighter radar reflector. However the cylindrical buoys 

catch more wind and need more external ballast than expected to keep them upright, 

which adds to cost and reduces reserve buoyancy. 
 

The need for more expensive chain as external ballast and the reduced reserve 

buoyancy as a result of this extra ballast reduces most of the advantages that this 

cylindrical design theoretically has compared to the MKII design. With the added costs of 

extra ballast chain and the costs of strengthening the lower mast, these buoys turned out to 

be not much cheaper than the MKII buoys after all, as originally expected. The MKII 

buoys have more seakindly behaviour, riding the waves in a more "relaxed” way. On the 

other hand the RVS buoys are absolutely leak-proof. 
 
2.3       Data for catches around FADs 

 

There are not enough catch data available to properly evaluate the functioning of the FADs 

and the different locations at which they are/were deployed. Although otherwise the level 

of cooperation is good, fishers do  not  co-operate very  well in  providing catch data. 

This  may  be  primarily due to  a  fear of competition and to a lesser extent fear of tax 

inspectors. Sometimes this lack of cooperation may also be to camouflage ignorance. The 
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level of cooperation in Aruba and Bonaire in this respect seems somewhat better than in 

Curaçao; this could be related to lower levels of competition between fishers on these islands. 
 

This lack of data is now the Achilles heel of the project. Considerable money and 

effort has been and is being expended on this FAD programme, with clear documentable 

results only available for the technical aspects but not for the effectiveness of the FADs. 

We have some indications that locations are best but it is not possible to evaluate the 

different locations in an objective manner. The evaluation is based on fairly subjective tid-

bits of information. Now that the programme has to some extent outgrown its experimental 

phase, it is necessary that a much better view of its effectiveness be obtained. 
 

It seems that some of the earlier FADs attracted more fish than some of the newer 

ones in the same locations and in the case of the very long-lived FAD that lasted for 1 584 

days it seems that it attracted more fish during its early years. Catches of both pelagics and 

demersals have declined, especially during the last three years and if fewer fish swim 

around, then of course the FADs can attract less fish. It is also quite probable that now the 

FADs are not a new phenomenon anymore, this has tended to reduce reporting of catches 

around FADs. Nevertheless there has almost certainly been a real decline. The decline in 

the availability of pelagic fish could be a result of over-fishing on the high seas and/or 

oceanographic factors. Local fishers claim that during the last few years the current has 

been running in a more southerly direction, running “away” from the coast, and they claim 

that for good catches the current has to run toward the shore. This in turn could have to do 

with El Niño and La Niña cycles. The years 2000–2003 have also been exceptionally dry 

years with little rainfall. It also seems that the occurrence of fish around FADs is very 

seasonal; sometimes there are lots of baitfish, other times almost none. We have no data to 

quantify this seasonality. 
 
3.         EVALUATION OF THE FAD 

PROGRAMME 
 

Looking back on an eleven year period in which a total of 24 FADs were deployed 

with 5 (3 MKII 

and 2 RVS) more still available to be deployed we can try to evaluate the 

programme as follows: On the positive side 

– It has been shown that FADs do attract fish and in some cases catches 
were very good. 

 

– Some FADs have lasted 1 117 and 1 584 days (respectively) in the water, which are very 

long periods of time. 
 

– Compared to the generally placid waters of the Eastern Caribbean the sea conditions in 

this area are difficult: short wavelengths, strong choppy waves and strong currents. Rough 

seas with much longer wave periods are less of a problem. 
 

– Certainly many of the designs which are used in the Pacific Ocean could not have 

withstood these conditions for even a much shorter time. 
 

– These experiences may hold lessons that can be used to improve the longevity of 
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FADs elsewhere. 
 

– Only one FAD was wrongly deployed, due to a communication error where there was a 

mix up and the length of the mooring rope was confused with the target depth (RVS 9, Seru 

Colorado, Aruba). 
 

– The deployment techniques used, with a portable ramp that can be fastened to various 

boats, are usually much cheaper than renting of an expensive vessel with crane (unless 

of course such vessel is already available free of charge). 
 

– FADs have been accurately deployed in difficult, even dangerous 

weather conditions. 
 

– Much experience was gained with three different designs. The designs have matured and 

we now know what the designs should be and what their limitations are for example: to 

which maximum mooring depth and in which locations they can be deployed. 
 

– We have some indications which locations are best and which ones 

should be avoided. 

 

On the negative side 
 

– There are not enough catch data available to properly evaluate the functioning of the 

FADs and the best locations for FADs. 
 

– Crews have gained considerable experience deploying FADs. Difficult operations have 

been accomplished smoothly. Everyone knows what to do and this has created considerable 

professional pride, bordering on overconfidence. On at least two occasions buoys were 

(successfully) deployed during heavy seas when it would probably have been better to 

abort the operation. This attitude  could someday cause a  serious accident. This attitude 

has also affected quality control. 
 

4.         RECOMMENDATIONS REGARDING THE PROGRAMME 

AS A WHOLE 
 

It has been decided to use all remaining available buoys and construct a few more of 

the cheaper 5 m cylindrical PVC type which will be tested in less exposed locations in 

Aruba. More effort should be made to obtain catch data around FADs. Snorkelers should be 

used to take dated underwater pictures of baitfish around several FADs at regular intervals. 

Using divers would be substantially more expensive. All FADs should use at least a 1 500 

kg anchor; this size weight can still be managed. Some FADs could probably use lighter 

anchors (but not less than 1 000 kg). The extra cost of the heavier anchors is negligible; 

no real savings are realised by constructing different sizes of anchors. An anchoring scope 

of around 1.4 should be used on all FADs. 
 

4.1 Subjective assessment of the prevailing height of waves and the strength of the 

currents at the following locations: 
 

Curaçao: Boca xx/xx; Hambraak xxx/xxx; Lagún xx/xxx (deeper water); Lagún x/xx 

(more inshore); Port 

Marie/Dingo x/xx; Sta. Barbara xx/xx; Sta. Cruz x/x; Westpunt/Playa 
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Kalki xx/xxx 
 

Bonaire: Klein x/x; Slagbaai xx/xx; 

Spelonk xxxx/xxx 
 

Aruba: Malmok xxxx/xxxx; Seru Colorado xx/xxxx; West of 

Manchebo xx/xx 
 

Height of waves (x low, xx medium, xxx high/ Strength of the currents (x low, xx medium, 

xxx high; being evaluated by the wear of the sacrificial anodes on the mast of the buoys) 
 

Technical conclusions and 

recommendations 
 
– The cylindrical buoys catch more wind and need more external ballast than expected to 

keep them upright which adds to cost and reduces reserve buoyancy. The need for more 

expensive chain as external ballast and the reduced reserve buoyancy as a result of this 

extra ballast reduces most of the advantages that this cylindrical design theoretically has, 

compared to the MKII design. The MKII buoys also have a more seaworthy behaviour, 

riding the waves in a more “relaxed” way. In deeper waters MKII buoys should be used 

from now on, the length of the cone should be increased somewhat and a flexible compound 

used at the juncture of the GRP top and cone with the SS mast. Nevertheless in view 

of their much lower cost Cylindrical PVC buoys could be a viable alternative to more 

expensive GRP or RVS buoys in less exposed areas and at shallower mooring depths. 
 
– In the MKII buoys it is desirable to use 2 1/2" diameter pipe (if available) for parts of 

the lower mast instead of 2”. The mast would then be composed of thick-walled 2 and 2 

1/2" pipe for the lower mast and 2" thin-walled for the upper mast. 
 
– The weight of the anchors has now been increased from 1 200 to 1 500 kg. The MKII 

buoys will not be moored deeper than 600 m, to avoid them being pulled under by the 

currents, which can be very strong occasionally. This is based on calculations done by Mr 

Alain Lebeau, IFREMER, assuming a maximum surface current strength of 2.7 knots, 

which is reduced to 1/3 of its strength at 150 m depth and from there linearly reduced to 

zero at the bottom. South of Seru, Colorado in Aruba, the currents can be even stronger and 

may well reach 3 knots or more. Furthermore it seems likely that these currents run all the 

way to the bottom, without diminishing much in strength (it is reported that this has been 

observed in a small submarine diving to the bottom at 180 m). As a result even though the 

mooring depth of FADs around Aruba is much less, plenty of reserve buoyancy and a heavy 

anchor (1 200–1 500 kg) are still needed. In Aruba a somewhat  
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GRP MKI and MKII FADs and PVC FADs, Curaçao, Bonaire 

 

FAD Model Cause or probable cause of failure Mooring 
depth 
in meters 

Longevity 
in days 

Location 
exposure to 
waves and 
currents 

GRP1 MKI Surface buoy sank because of leaks, 
leaking buoy with reduced reserve 
buoyancy, pulled down by currents 

730 334 Hambraak 
xxx/xxx 

GRP2 MKI Surface buoy sank because of leaks, 
leaking buoy with reduced reserve 
buoyancy, pulled down by currents 

685 1 117 Sta.Barbara 
xx/xx 

GRP3 MKII Surface buoy not leaking, the 
anchor was probably pulled to 
deeper water by strong currents 

700 118 Hambraak 
xxx/xxx 

GRP4 MKII Surface buoy walking with anchor (1 
200 kg), during period with very 
strong currents, Surface buoy 
recovered for reuse. 

754 301 Lagún 
xx/xxx 

GRP5 MKII
/ MKI 

FAD started with MKII buoy, 
which was replaced with MKI 
buoy because of broken mast 
(improper weld). 
Cause of failure with MKI buoy 
unknown 

574 512 Sta.Barbara 
xx/xx 

PVC1 3 m Disappeared 3 weeks after the bad sea 
conditions due to hurricane Lenny, it 
survived these waves, but was 
probably weakened by it, the anchor 
may have been pulled to deeper water 
nearby, by strong currents coming 
from a direction different from 
normal. 

260 582 Sta. Cruz 
x/xx 

GRP6 MKII Unknown (old age) 650 1 584 Sta.Barbara 
xx/xx 

GRP7 MKII Buoy leaking, see GRP 9 560 496 Boca 
xx/xx 

GRP8 MKII Still in the water at the time of writing 430  Lagún 
x/xx 

PVC2 5 m Buoy was seen drifting away, 
but not recovered. 

350 322 Playa Kalki 
xx/xxx 
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GRP9 MKII Mast gave way because of 
corrosion caused by welding 
normal steel internal anchoring 
rod to the SS mast. This was also the 
case in another Surface buoy, which 
had not yet been used, of a series of 4 
MKII buoys constructed by a 
contractor and could very well be a 
cause of failure of GRP7. The Surface 
buoy was recovered and repaired for 
reuse. 

500 70 Spelonk 
xxxx/xxx 

GRP10 MKII Connector at end of chain chafed 
through rope (For this buoy we did 
not have Samson Nylite connectors). 
The Surface buoy was recovered for 
reuse. 

440 370 West of 
Slagbaai 
xx/xx 
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5 m Stainless Steel Cylindrical FADs, Aruba, Curaçao, Bonaire 

FAD Model Cause or probable 
cause of failure 

Mooring 
depth in 
meters 

Longevity 
in days 

Location 
exposure to 
waves and 
currents 

RVS 1  Metal fatigue due to 
resonance (diameter of 
mast insufficient) 

360 11 Westpunt/ 
Playa Kalki 
xx/xxx 

RVS 2  idem 530 6 Slagbaai 
xx/xx 

RVS 3  idem 440 4 Spelonk 
xxxx/xxx 

RVS 4  idem 387 5 West of 
Pink Beach 
xx/xx 

RVS 5  idem 247 8 West of 
Klein 
Bonaire 
x/x 

RVS 6 Strengthened Still in water at time of 
writing, since 19 July 
2002 

430  Boca 
xx/xx 

RVS 7 Strengthened Still in water at time of 
writing, since 3 
December 2002 

185  West of 
Manchebo 
xx/xx 

RVS 8 Strengthened Anchor probably pulled 
to deeper water by the 
very strong currents, in 
these conditions anchor 
of approx 900 kg is of 
insufficient weight 

185 approx 2 
weeks 

West of 
Malmok 
xxxx/xxxx 

RVS 9 Strengthened insufficient scope due to 
error 

285 approx 3 
weeks 

South of 
Seru 

Colorado 

xx/xxxx 
RVS 10 Strengthened Still in water at time of 

writing, since Febr 21, 
2003 

200  Port Marie 
/Dingo 
x/xx 

RVS 11 Strengthened Still in water at time of 
writing, since 25 March 
2003 

240  West of 
Klein 
Bonaire 
x/x 

RVS 12 Strengthened Still in water at time of 
writing, since 28 
November 2003 

304  South of 
Seru 
Colorado 
xx/xxx 
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MKII FAD-GRP3,                                                         MKII-GRP7 

700 m mooring depth                                                     Medium strength current 

560 m mooring depth 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKII-GRP8 

Weak current 

430 m mooring depth 
Considerable reserve buoyancy remaining 
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Bijlage 8 Visserijbeleidsplan Eilandgebied Curaçao 
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Samenvatting 
 
Op Curaçao en Bonaire heeft de traditionele visserij zich vrij sterk weten te ontwikkelen. Langs de 

kust wordt gevist vanuit kleine open boten die met een buitenboordmotor aangedreven worden. 

Vanuit deze bootjes wordt met handlijnen gevist. Daar het kustplateau rond Curacao en Bonaire erg 

smal is en het diepe water al snel begint is de zone langs de kust dus vrij snel “leeggevist”. Er 

dienen wettelijke maatregelen te komen om deze kustvisserij te reguleren. Op deze twee eilanden 

heeft zich ook een sleepvisserij ontwikkeld waarbij met wat grotere schepen tot ongeveer 10 m 

lengte, op open zee, i.h.a. binnen de 12 mijls zone, wordt gevist. Deze sleepvisserij is veel 

produktiever dan de bodemvisserij op het kustplateau en de meeste vis (waarschijnlijk meer dan 85 

%) wordt hier op deze wijze gevangen. Door verbetering van de propellerselectie bij deze 

traditionele schepen is een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik mogelijk. Daar de 

trolling vismethode naar verhouding veel brandstof vereist verlaagt dit de kosten aanzienlijk. De 

bijdrage van 

de visserijsector aan de totale economie is klein. De visserijsector verschaft echter, in verhouding 

tot de hoeveelheid geld die er in omgaat, werkgelegenheid aan een relatief groot aantal mensen. 

Met name genieten veel mensen neveninkomsten in deze sector. Voor velen in deze sector zou 

geen ander emplooy beschikbaar zijn. De vangsten liggen waarschijnlijk tussen de 900-1200 

metrieke ton/jaar. De toegevoegde waarde en dus ook de deviezenbesparing 

zijn hoog. De investeringen in de visserijsector zijn niet groot en zijn gerechtvaardigd en de 

opbrengsten liggen voor de overheid zeker veel hoger dan wat zij in de sector stopt. Het 

beschikbare visserijdata bestand van de Dienst LVV over boten en vangsten is thans sterk 

verouderd, er was geen personeel meer beschikbaar om deze gegevens in het veld te verzamelen. 

De laatste gegevens dateren uit 1994. Thans (2001) is een begin gemaakt met het verzamelen van 

nieuwe gegevens. 

Er moet in de ruimtelijke ordening met vissershavens rekening gehouden worden, omdat de luxe 

om simpelweg elders een (minder gunstige) ligplaats te zoeken thans niet meer bestaat, of het 

probleem alleen tijdelijk verschuift. Voor wat het Oostelijk deel van Curaçao betreft zijn twee 

locaties voor dit doel gereserveerd. Dit zijn de vissershaven bij Caracasbaai, met de meer 

noordelijk gelegen aangrenzende zone die voor uitbreidingen in een verdere toekomst bestemd is, 

en de locatie aan de Piscaderabinnenbaai waar de nieuwe vissershaven gepland is. In het Westelijk 

deel van Curaçao ligt het het meest voor de hand om in een verdere toekomst een vissershaven in 

de Sta. Martha binnenbaai te situeren. De mogelijkheid om schepen op een trailer naar hun huis te 

verplaatsen verlaagt de onderhouds en reparatie kosten. Er is behoefte aan een aantal 

sleephellingen (Westpunt, Sta Cruz, Playa Canoa) die overigens niet alleen door 

de visserij maar ook door recreanten, duikoperators en voor het tewaterlaten van reddingsboten, 

bij reddingsacties gebruikt zullen worden. Mits pieren, sleephellingen e.d. deugdelijk 

geconstrueerd worden, kunnen de onderhoudskosten minimaal zijn. De ervaring leert dat bijna 

alle problemen die er in het verleden met pieren, sleephellingen ed. geweest zijn te danken zijn 

aan ondeugdelijke constructie en bezuinigingen bij de bouw. 

Het is voor de scheepvaart van groot belang dat de vuurtorens naar behoren functioneren. In de 

afgelopen jaren zijn zowel op Curaçao, Klein Curaçao als ook op Bonaire en Klein Bonaire 

diverse vuurtorens lange tijd buiten gebruik (geweest). Met name voor kleine schepen zonder 

moderne navigatiemiddelen is dit een groot probleem. De produktie (vangsten vergroten, 

brandstofgebruik verlagen) van de reeds bestaande traditionele visserijvloot kan vergroot worden 

door het plaatsen van een aantal FAD’s (Fish Attraction Devices) op daartoe geëigende plaatsen 

langs de kust. Er zijn inmiddels een aantal FAD’s ontworpen en uitgetest. De boeien functioneren, 

zij trekken vis aan. Er is echter wel verschil afhankelijk van de locatie. De huidige traditionele 

schepen kunnen alleen met sleeplijnen vissen en worden oneconomisch als zij groter dan 10 m 

lengte (L.O.A., Length Over All) worden. Een schip van slechts 10 m kan alleen binnen de 12 

mijlszone opereren. De productie kan alleen vergroot worden door stappen te zetten naar een semi- 
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industriële visserij die verder op zee opereert en de traditionele visserij aanvult. Een 

visserijbeleidsplan voor Curaçao valt dan ook in twee delen uiteen. Het handhaven van de 

traditionele artesenale visserij binnen de 12 mijlszone en het ontwikkelen van een semi-industriële 

visserij in de EFZ rond Curaçao en Bonaire. De marketing dient verbeterd te worden, met name 

betreft dit de processing. De eerste prioriteit is de beschikbaarheid van scherfijs. Het gebruik van 

scherfijs maakt het o.a. mogelijk om lokale produkten op te kopen voor de exportmarkt. Op deze 

wijze kunnen ook de lokale vissers voor bepaalde soorten vis een hogere prijs realiseren, mits zij 

kwaliteit aanleveren. 

De Visserijlandsverordening omschrijft de bevoegdheden van Land en Eilandgebieden op 

visserijgebied. De materie is op Landsniveau ondergebracht bij de Minister van Economische 

zaken en  het Departement van Economische zaken (DEPEZ), op Eilandsniveau resorteert de 

verantwoordelijkheid onder het BC van het Eilandgebied Curaçao, de Gedeputeerde voor 

LVV( Economische sector) en de Dienst L.V.V. Internationale verdragen en organisaties die het 

beheer van pelagische stocks reguleren zijn het verdrag “Highly migratory species” en de ICCAT 

(International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna’s). Er zijn in feite geen 

principiële redenen om geen lid te worden van de ICCAT of het verdrag “Highly migratory species” 

niet te tekenen. De problemen liggen in de oneigenlijke voorwaarden voor toetreding die ICCAT 

stelt. Quota worden vastgesteld op grond van de vangsten over de afgelopen 

10 jaar. Dit betekent dat een ontwikkelingsland dat zijn visserij op pelagische soorten (ook binnen 

de eigen EFZ) nog niet ontwikkeld heeft, zich voor soorten waarvoor een quotum bestaat, verplicht 

(ad infinitum) van verdere ontwikkeling af te zien. Een groot probleem is dat nieuwkomers geen 

swordfish quotum krijgen. Daar de longline methode de enige methode is die vanaf kleinere 

schepen binnen de EFZ rond Curaçao en Bonaire gebruikt kan worden, en de swordfish de 

belangrijkste soort is waar met longline op gevist kan worden, kan de hele ontwikkeling van een 

eigen visserij binnen de EFZ bij een ICCAT lidmaatschap de facto op losse schroeven komen te 

staan. Caricomlanden kampen met hetzelfde probleem. De meeste van deze landen hebben alleen 

een kleine EFZ waarin de swordfishvisserij tot de weinige ontwikkelings-mogelijkheden behoort. 

Alleen sleeplijnen en de live-bait methode kunnen in dit gebied vanaf kleine schepen toegepast 

worden en kleine specifieke gill-nets voor b.v. vliegende vis. Voor operaties in de EFZ verder op 

zee moeten iets grotere maar toch relatief kleine boten met longline methode toegepast worden al of 

niet in combinatie met de eerder genoemde mehoden. De live-bait methode en de vliegende vis zijn 

in veel sterkere mate dan de longline seizoensafhankelijk, kunnen derhalve op een groter schip 

alleen in combinatie met longline succesvol zijn. Voor tuna purse seine zijn in het Caribisch gebied 

grote schepen van minimaal 500 BRT nodig. De purse-seine wordt in dit gebied alleen in het laatste 

kwartaal gebruikt. De rest van het jaar zal een dergelijk schip in de Atlantische of Indo- Pacifische 

oceanen moeten opereren. Voor lokale operateurs zijn dit soort operaties niet haalbaar. Zonder 

longline is een ontwikkeling van een eigen visserij in de EFZ derhalve niet mogelijk. 
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Resúmen na Papiamentu 
 

 

E plan di maneho ta duna un relato di e situashon aktual di nos peska tradishonal. E resúmen akí ta 

duna un rekompilashon di e tópikonan mas importante ku ta wòrdu trata den e plan, e tópikonan a 

keda repartí den kuater bloke: 
 
1. Importansha di e sektor.  E hecho ku gran parti di publiko i hopi desishon makers no ta mira ku 

realmente e sektor di peska ta di importansha ta un dròbèk grandi. 

- E flota artesanal (un término internashonal ku ta wòrdu usa pa peska tradishonal ku botonan ku ta 

mas chikitu ku 15 meter) na Kòrsou ya ta relativamente grandi. Na aña 1994 tabatin no ménos ku 

255 boto mas grandi ku 5 meter ku tabata wòrdu usa pa peska sea full- time òf part- time, i tambe 

sigur mas ku 600 boto mas chikí. Esaki kon ku bai bin ta òf ta yegando un máksimo. Mas boto ku 

tin mes un radio di akshon lo trese muchu kompetesha. E flota artesanal no por krese muchu mas. 

Despues di 1994 hasta ta parse ku e lo por a krimp un tiki atrobe pero nos no sa, no tin konteonan 

nobo. 

- Esaki ke men ku e sektor di peska sigur sigur ta di importansha den nos ekonomia. Aunke ku e 

balor di e produkshon no ta dje haltu, kompará ku otro sektornan di nos ekonomia e asina yama 

balor addishonal si ta hopi haltu, probablemente 85% òf mas. Esaki ke men ku e sektor ta spar 

hopi devisa. Tambe e multiplier efekto ta grandi, basta hende ta haña trabou òf entrada adishonal, 

sea di e piskamentu òf dor di otro trabou relashoná ku piskamentu. Botonan generalmente ta 

wòrdu konstruí i drecha lokalmente. Nos por konkluí ku aunke e kantidat di plaka envolví no ta 

dje tantu, tog e efekto sosial si ta grandi. 

- E sifranan ku LVV tin riba e sektor ta hopi bieu, mester update nan i bini ku mas dato i data 

nobo pa yuda maneho, esaki ta kosta sèn. 

- Den futuro preis di kuminda i preis di piska lo sigui subi. Aunke ku hopi hende ta kiek ku preis 

di piska a bira hopi haltu esei no ta e kaso si nos kompará ku preisnan na por ehèmpel diferente 

pais Europeo. E rekursonan tin un balor ku lo subi ku tempu, i e subida lo ta mas ku e inflashon. 

Na otro banda sierto rekurso kisas lo disparsé por kompleto (karkó, kref) 

- E invershonnan di parti di gobièrnu den e sektor ta minimal; si tene kuenta ku e sènnan ku 

gobièrnu ta haña bek na Caracasbaai e inputs real nan no ta mas ku 150.000 pa aña. Tambe 

Gobièrnu Sentral ta haña sèn na akseins di kombustibel i na invoerrechten riba piesa etc. E sektor 

no por wòrdu konsiderá komo un sektor supsidiá. Na Europa por ehèmpel tin supsidionan pisá,  

aunke ku awe en dia EC ta purba di kita nan komo ku nan ta kontra-produktivo i ta krea 

sobrekapasidat. 

- Seka hopi hende den nos komunidat ta  reina e impreshon kompletamente eroneo ku Gobièrnu, 

esta komunidat ta hinkando hopi sèn den un sektor ku realmente lo no ta produsí nada. 

Definitivamente esaki no ta bèrdat pero tog por bisa ku e persepshon aki tin un efekto hopi 

negativo pa e sektor. 
 
2. Kiko por hasi pa mehorá peska 

- Por mehorá selekshon di chapaleta adekuá, esaki ta redusí uso di kombustibel. 

- E sektor ta eksperiensha problema. Un di nan ta tipo di belasting ku ta pisa mas tantu riba 

produkshon  lokal ku riba importashon. 

- Ta importante pa sigurá ku tin lugá pa mara boto. Planning di Eilandgebied tin ku tene kuenta ku 

esaki. 

- Mester bin mas “slipway” pa  por baha gastunan pa mantenshon di boto. E slipwaynan aki tambe 

lo wòrdu usa dor di otro gremio, no por konsiderá ku e gastunan ta wòrdu hasi solamente pa peska. 

slipwaynan i pirnan mester wòrdu konstruí mas pisa ku den pasado, ku santu di Sürnam i 

hoogovencement i mas sólido pa nan por wanta zuid-west. Konstrukshon barata ta sèn tira afó. Si 

nan ta mas karu mester  traha un plan i pone prioridades pasobra lo no tin sèn pa konstruí tur 

pareu. 

- FAD nan o sea e boeinan ku a pone den laman pa atrae piska ta resultá di ta duna resultado. 
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Awor tin tres modèl diferente, pa ankra den profundidat diferente. Esaki ta mas ekonómiko ku 

usa solamente un diseño pa tur profundidat. Un di e problemanan ta ku na Kòrsou e forsa di 

koriente por ta hopi fuerte. I ku e ta sigur hopi mas fuerte ku na otro pais den por ehèmpel 

Oceano Pasifico kaminda e FAD’s nan a wòrdu usá. Esaki tin komo konsekuensha ku no por 

ankra nan mes hundu ku na otro pais i ku mester a usa boeinan mas grandi i mas sólido, dus 

tambe mas karu. E diseño di nos boeinan a haña rekonosementu internashonal, komo un boei ku 

por usa kaminda tin koriente fuerte i hopi ola. 

- Tin posibilidat pa kohe buladó durante un seizoen chikí, tin un stock praktikamentu no usa den 

nos área. Mester por prosesá (fileta, huma i paketá den plèstik) e produkto pa por bende den 

eksterior kaminda e merkado ta bon, paso e merkado lokal ta masha chikí. Ku un bon 

prosesamentu i marketing e merkado lokal tambe lo krese. 

- Pa por realisá preisnan mas haltu mester drecha e kalidat di piska i mester usa scherfijs. Esaki ta 

un “conditio sine qua non”pa e marketing por drecha; e merkado tei. 

- medidanan di maneho i konservashon. 

- Pa subi produkshon di peska na Kòrsou mester piska mas leu den nos zona EFZ (Zona 

Eksklusivo di Peska). Tin mester di un barku di minimal 14-15 meter, preferiblemente hasta mas 

grandi te ku 17-18 meter, dependiendo tambe di e tipo di kasko. Un barku asina mester usa drift-

longline, fuera di e driftlongline e por usa gill-nets chikí i tambe karnada bibu (live-bait) durante 

sierto temporada di aña. Un barku di mas ku 15 meter ya no ta wòrdu konsiderá unbar ku pa peska 

artesanal pero pa peska semi-industrial. Barkonan mas grandi ku 80 tòn GRT ta wòrdu konsiderá 

barkonan industrial. 

E último dos sistemanan menshona esta gill-nets chikí i tambe “carnada viva” (live-bait) durante 

sierto temporada di aña, tambe lo por wordu usa riba barkonan mas chikí, aunke no esnan di mas 

chikí. 
 
3. Medidanan di Maneho i konservashon basiko 

- Tin konflikto ku sektor di naturalesa  i sektor turístiko (dive-tourism) ku mester buska 

moda pa yega na sierto solushon. 

- Tin asina yama sobrepeska di e piskánan di fòndu, p’esei no tin posibilidat di amplia e 

kapturanan di piska di ref i piska di fòndu, sigur no na  kosta  Zuid. Kisas por tin posibilidat 

limitá pa amplia produkshon un tiki na kosta Nort. 
 
4. Problemanan ku peska pelagiko na nivel mundial. 

- Tin sobrepeska tambe di rekursonan pelagiko na nivel mundial. Peska ku liña di slep na Kòrsou 

(i Boneiru) ta hopi mas importante ku peska di fòndu, na Kòrsou probablemente 85% di e 

kapturanan ta konsistí di piskánan di laman grandi e asina yama piskánan pelagiko (Buní, Mula, 

Dradu, Balaú, Grastelchi di laman). E tipo di peska akí den futuro lo por wòrdu afektá pa leinan 

internashonal 

- Leinan internashonal ku ta afektá peska na  Antias en general i Kòrsou en partikular. Esaki ta un 

tópiko ku ta regardá Land i no Eiland. Huridikamente e ta hopi kompliká, e no ta un kos ku por 

splika fásil den un ratu. Tòg e puntonan akí ta di importansha primordial, mas i mas nan ta 

afektando nos. 

E situashon di peska mundial ta masha preokupante. Aunke ku e materia ta hopi kompliká ta 

importante pa mas hende na Kòrsou tin un idea di loke ta pasando na nivel mundial. 
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Categorie I 3/4 full-time 1/4 part-

time Categorie II 2/3 full-time 1/3 part-
time Categorie III 1/3 full-time 2/3 part-
time 

 

I. Traditionele visserij (artesanal fisheries) 
 

1.1      Inleiding 

Op Curaçao en Bonaire heeft de traditionele visserij zich vrij sterk weten te ontwikkelen. Langs 

de kust wordt gevist vanuit kleine open boten die met een buitenboordmotor aangedreven worden, 

deze boten zijn meestal ongeveer 3-5 meter lang en worden aangedreven door motoren van 6 tot 

ongeveer 25 HP. Vanuit deze bootjes wordt met handlijnen gevist. 

 
Daar het kustplateau rond Curacao en Bonaire erg smal is en het diepe water al snel begint is de 

zone langs de kust dus vrij snel “leeggevist”. Op deze twee eilanden heeft zich dan ook een 

sleepvisserij ontwikkeld waarbij met grotere schepen, op open zee wordt gevist. Meestal worden 

deze schepen met een diesel motor aangedreven en hebben  een lengte van 7-10 meter en een 

motorvermogen van 70-120 HP. Vooraan bevindt zich een kabine en stuurhuis met zonnekap het 

zgn. “kabinet”. Deze schepen worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor de sleepvisserij en zijn zeer 

zeewaardig. Men vist met 2 tot 4 sleeplijnen die achter het schip door het water worden getrokken 

(Eng: trolling, Sp Am: curricán). In het Caraibisch gebied is dit type uniek, op Barbados waar een 

soortgelijke visserij bestaat heeft zich ook een dergelijk type schip ontwikkeld doch met een andere 

rompvorm. Het is thans gebruikelijk om de houten schepen reeds wanneer zij gebouwd worden aan 

de buitenzijde met fiberglass te bekleden en daarna zowel binnen als buiten met epoxyverf af te 

werken. Met deze schepen worden zo vooral zgn. pelagische vissen (vissen van de open zee) 

gevangen. Met dit soort schepen worden verschillende tonijnsoorten (die hier buni genoemd 

worden), dradu (dolphin), mula (wahoo) en ook veel grastèlchi di laman (rainbow runner) gevangen. 

Deze sleepvisserij is veel produktiever dan de bodemvisserij op het kustplateau en de meeste vis 

(waarschijnlijk meer dan 85 %) wordt hier op deze wijze gevangen. 

 
1.2      Aantal schepen en bemanningen 

Vanaf 1979  tot 1994 werden er op Curaçao tellingen gehouden van schepen die 

daadwerkelijk door beroepsvissers als vissersvaartuig gebruikt worden. Daarnaast zijn er nog 

een zeer groot aantal pleziervaartuigen, soms ook met vissersbootmodel die echter vrijwel 

alleen gedurende het weekeinde gebruikt worden. Deze vaartuigen zijn niet in de tellingen 

opgenomen. 

De schepen werden in verschillende categorieen ingedeeld 

t.w.: Categorie I                     groter dan 9 m  L.O.A. 
Categorie II                                7 - 9 m  L.O.A. 

Categorie III                               5 - 7 m  

L.O.A. Categorie IV                  kleiner dan 

5 m  L.O.A. 

 
*) L.O.A. = length overall 

 
Voor schepen in categorie IV bleek het moeilijk na te gaan welke schepen beroepsmatig en welke 

voor plezierdoeleinden gebruikt worden. Er waren (in 1979) bij de havendienst 500 à 600 van 

deze schepen ingeschreven. In het algemeen kan gesteld worden dat de werkelijke full-time visser 

meestal toch over een groter schip beschikt, al zijn hier wel uitzonderingen op. Naarmate het schip 

een grotere investering vertegenwoordigt moet het meer vaardagen per jaar maken en naarmate 

iemand meer dagen per jaar op zee is zal men steeds naar een groter schip willen. 

 
Als nagegaan wordt hoeveel schepen full-time en hoeveel part-time gebruikt worden dan levert dit 

ongeveer het volgende beeld op. 
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Full-time1: het schip vaart minimaal 15 uur per week en maakt dus meer dan 100 vaardagen per 

jaar tot maximaal wellicht 180 en de visser/eigenaar is geheel afhankelijk van de inkomsten van 

dit schip voor zijn levensonderhoud. 

 
Part-time: het schip wordt minder dan 15 uur per week gebruikt en maakt dus minder dan 100 

vaardagen per jaar en de visser/eigenaar beschikt naast de visserij ook nog over andere bronnen 

van inkomsten. 

 
Er valt nu (1998) geen groei meer waar te nemen en ook blijkt dat het totaal aantal schepen 

dat al of niet part-time voor commerciele visserij wordt gebruikt, vrij groot is. 

 
Schepen uit Categorie I en II worden met 2 a 3 man bemand. 

Schepen uit Categorie III met 2 of soms een man. Omdat de bemanning en met name de 

vissers die meevaren doch geen eigenaar van het schip zijn kunnen wisselen, is het moeilijk 

om precies te schatten hoeveel mensen in deze sektor werk vinden. Het is echter wel 

duidelijk dat er zeker ten minste 140 fulltime vissers zijn en zo’n 250 part-timers (Juli 

1994). 

 
De bemanning van schepen uit Categorie IV is hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Binnen deze laatste groep bevindt zich ongetwijfeld een groot aantal part-time vissers. Het is 

echter niet mogelijk om een schatting hiervan te geven. Daarnaast worden ook een aantal 

arbeidsplaatsen in de toeleveringssektor gegenereerd : botenbouwers, diesel- en 

outboardmonteurs en personen die betrokken zijn bij de verkoop van vistuig, motoren, etc. 

 
Ook in de periode voor 1979 heeft het aantal schepen zich t.o.v. het jaar 1968, in welk jaar door 

de F.A.O. een telling werd gehouden, meer dan verdubbeld, al zijn hier geen gedetailleerde 

tellingen, die de namen van de schepen en hun grootte aangeven beschikbaar. De groei trad in het 

verleden veelal schoksgewijs op. 

Velen die van de Shell, Dokmij of van de overheid een lumpsum ontvingen hebben hiermee een 

boot aangeschaft. De groei van de laatste jaren voor 1994 is minder schoksgewijs en houdt 

waarschijnlijk verband met het feit dat er via de OBNA krediet voor visserij beschikbaar is. 

Mogelijk spelen ook andere factoren, waar wij geen zicht op hebben een rol. 

 
De situatie op Bonaire is ongeveer hetzelfde als die op Curaçao, de vloot is echter aanzienlijk 

kleiner. De pelagische visserij vindt voornamelijk aan de Oostkust en Noordkust van het eiland 

plaats. Er zijn geen recente tellingen van vissersschepen en vissers beschikbaar. Op grond van 

oude tellingen kan de visvangst die op Bonaire aan wal gebracht wordt (landings) geschat 

worden op minder dan 10% van die van Curaçao. Op Bonaire zijn er zeker nog een twintigtal 

boten groter dan 5 m. Veel schepen uit Curaçao vissen ook rond Bonaire, maar zetten hun 

vangsten af op Curaçao; deze vis zit in de totalen voor Curaçao. 
 

1   Deze definities van full-time en part-time zijn definities die door de FAO gebruikt worden voor de zgn. artisanal 

fisheries. In het verleden zijn zij op Curaçao ook gehanteerd door de Dienst Sociale zaken. Er  zijn in vrijwel iedere 

visserij periodes waarin de weersomstandigheden het niet toelaten om te varen, of seizoenen waarin het nauwelijks 

zin heeft om uit te varen. In principe probeert men het groot onderhoud altijd in deze periode(s) te verrichtten. Dit is 

echter niet altijd mogelijk. Er kunnen zich onverwacht, dus ook in tijden van het jaar waarin men normaal gesproken 

wel vist, technische storingen voordoen. Het maximaal mogelijke aantal vaardagen ligt in de industriële visserij, 

waar het groot onderhoud gedaan wordt door onderhoudsploegen en niet door de vissers zelf en waar met 

wisselende bemanningen gewerkt wordt, op 240 dagen per jaar. Dit is gelijk aan het aantal werkdagen per jaar van 

bv. kantoorpersoneel, maar het wil niet zeggen dat de bemannigsleden ook 240 dagen op zee hebben doorgebracht. 

Meestal wordt gerekend met 

200 tot 220 vaardagen per jaar. In seizoensvisserijen en in gebieden met slecht weer ligt het aantal vaardagen lager. 

Hieruit volgt dat er niet zoiets bestaat als één internationale norm voor alle visserij. De FAO rekent vaak met 200 

vaardagen per jaar voor semi-industriele visserij en 180 of  lager voor artisanal fisheries. In de Alaska crab-fisheries, 
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die operen in gebieden met slecht weer, is zelfs voor een industriële visserij 180 vaardagen het maximaal haalbare. 

Op Curaçao heeft het met name in de maanden April en Mei weinig zin om uit te varen; er is dan nauwelijks vis. In 

andere tijden van het jaar vallen er dagen uit doordat het zeer ruw weer is. Waarschijnlijk is in onze traditionele 

visserij, waar de vissers zelf voor het onderhoud van hun schepen zorgen, 180 vaardagen per jaar ongeveer het 

maximaal haalbare. 

Ook wordt veelal onderscheid gemaakt tussen vaar-dagen en visdagen. Vooral in long-range fisheries zijn lang niet 

alle vaardagen productieve visdagen. Op Curaçao speelt dit laatste geen grote rol, het is slechts een enkele keer van 

toepassing wanneer men bv. naar Bonaire vaart om daar te vissen. 

 

Het is duidelijk dat er nu een verzadiging begint op te treden, verdere groei zal ten koste gaan 

van de produktie per vaartuig. De vaartuigen hebben alle dezelfde actieradius en gaan elkaar in 

de weg lopen. Een trolling vaartuig heeft een maximum economische grootte van ongeveer 10 m. 

Daarboven nemen de kosten toe zonder dat daar een produktie verhoging tegenover staat. De 

actieradius is derhalve die van een schip van 

10 m. Om verder op zee te kunnen opereren is een ander type schip nodig dat andere methoden 

gebruikt. De laatste telling van Juli 1994 is nooit geheel afgerond, deze telling moet als een 

preliminaire telling beschouwd worden. Sommige nieuwe schepen zijn nog niet in categoriën 

ingedeeld, daardoor komt het totaal der categoriën niet overeen met het eindtotaal. De resultaten 

van deze laatste telling zijn nochtans indicatief en volgen dezelfde trend van de jaren daarvoor. 

Door de afvloeïng van personeel bij de LVV was er geen personeel meer beschikbaar om de 

tellingen na1994 te continueren. Niettemin bestaat de indruk dat de vloot de laatste jaren niet 

meer gegroeid is. 
 

 
 Mar ‘79 Jun‘81 Sep’83 Mar‘87 Mar‘88 Mar‘90 Apr‘93 Jul‘94 

 

Cat I > 9m 
 

32 
 

37 
 

37 
 

39 
 

51 
 

78 
 

89 
 

89 

 

Cat II 7-9 m 
 

45 
 

48 
 

47 
 

59 
 

60 
 

66 
 

69 
 

73 

 

Cat III5-7 m 
 

52 
 

58 
 

61 
 

63 
 

71 
 

77 
 

77 
 

73 

 

Totaal 

 
Fig. 1 

 

129 
 

143 
 

145 
 

165 
 

182 
 

221 
 

235 
 

255 

 

 
1.3      Het belang van de visserijsector 

De bijdrage van de visserijsector aan de totale economie is klein. De visserijsector verschaft 

echter, in verhouding tot de hoeveelheid geld die er in omgaat, werkgelegenheid aan een relatief 

groot aantal mensen. Met name genieten veel mensen neveninkomsten in deze sector. Voor 

velen in deze sector zou geen ander emplooy beschikbaar zijn. De vangsten liggen 

waarschijnlijk tussen de 900-1200 metrieke ton/jaar. De toegevoegde waarde en dus ook de 

deviezenbesparing zijn hoog. De deviezenbesparing zou thans op 80 

% van Naf 9.000.000 geschat (zie onder 3) kunnen worden en iets boven de NAf 7.000.000. per 

jaar kunnen bedragen; dit is naar verhouding hoog en zeker van enig belang in de totale 

economie. 

 
Op DEZ is enige jaren terug getracht om te komen tot een berekening van de kostprijs van vis 

en de deviezenbesparing. Dit bleek niet eenvoudig te zijn daar er natuurlijk verschillende 

categoriën vis, verschillende  typen schepen en verschillende catch per unit of effort is en CPUE 

gegevens niet beschikbaar zijn. Niettemin kwam men tot de conclusie dat de deviezenbesparing 

rond de 85% of hoger ligt. Dit is te verklaren uit het hoge aantal arbeidsuren en de hoge accijns 

op de voornaamste kostenpost te weten de gasoil. Ook de schepen worden grotendeels lokaal 
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gebouwd. De deviezen worden besteed aan motoren, motoronderdelen, brandstof (zonder de 

accijns), vislijnen, radio’s ed. De schepen en motoren hebben een lange afschrijftermijn. De 

hoge arbeidscomponent verklaart ook het feit dat er veel mensen in de sector werkzaam zijn 

en/of neveninkomsten hebben, terwijl er sec niet zo veel geld in de sector omgaat. 

 
lange termijn doelstelling 

In een verdere toekomst zal de productie door toenemende schaarste van groter economisch 

belang zijn dan nu. Volgens de statistische gegevens van de FAO nemen de visvangsten over de 

hele wereld af. De wereldbevolking daarentegen neemt toe. Er zijn prognoses dat deze toename 

van de wereldbevolking, met de huidige stand der techniek weliswaar opgevangen zal kunnen 

worden en er waarschijnlijk vooralsnog 

geen voedseltekorten zullen ontstaan. De productiekosten zullen echter toenemen omdat 

marginale gebieden in productie genomen moeten worden, veel zuiniger met beschikbaar 

irrigatiewater moet worden omgesprongen en de gevolgen van klimaatsveranderingen cq. 

klimaatsverschuivingen merkbaar zullen worden. etc etc. De verwachting is dat de 

voedselprijzen in de eerste decennia van de volgende eeuw een steeds groter beslag op het 

totaalpakket van uitgaven zullen uitmaken c.q. dat voedselprijzen sterker zullen stijgen dan de 

gemiddelde inflatievoet. Dit probleem speelt niet alleen in de ontwikkelingslanden. Ook de VS 

zullen midden volgende eeuw een bevolking hebben van meer dan 500 miljoen. De 

verstedelijking slokt veel landbouwgebieden op en steden concurreren met de land- en tuinbouw 

in de vraag naar water. In de visserij heeft de prijsverhogings-trend zich al zeer duidelijk ingezet. 

De visoverschotten van eind jaren 50, begin jaren 60 zijn, ook op Curaçao, geheel verdwenen en 

de prijzen liggen, ook na correctie voor inflatie veel hoger. De aquacultuur levert internationaal 

gezien steeds meer vis, maar tegen hogere prijzen. In China wordt thans meer vis gekweekt dan 

er in het wild wordt gevangen. Volgens FAO projecties die tot het jaar 

2010 lopen zal er ook in het Caribisch gebied, bij extrapolatie van de huidige trends een 

aanzienlijk tekort aan vis ontstaan, waarin ook de aquacultuur niet kan voorzien. Deze 

prognose houdt in dat de visprijzen zullen blijven stijgen, boven de algemene inflatievoet. 
 

 

1.4      Vangstschattingen 

Totaal lokale vangsten 

De vangsten liggen waarschijnlijk tussen de 900-1200 metrieke ton/jaar. Deze schattingen zijn 

gebaseerd op: het aantal schepen, de vangsten die economisch gezien minimaal nodig zijn om het 

schip rendabel te doen opereren en de benutting van het schip per categorie. In het verleden 

waren er ook cijfers beschikbaar van freezers die door de overheid gerund werden. Een en ander 

is uiteengezet in Visserrijontwikkelingsplan I. Er zijn aanwijzingen dat deze schattingen te laag 

kunnen zijn. Bij de OBNA betalen veel vissers hun leningen versneld af. De Heer R. Reynal van 

het Franse instituut IFREMER (Institut Francais de Recherche pour l’exploitation de la Mer) te 

Martinique gaf als zijn mening dat de vangsten, gezien het aantal schepen veel hoger moeten 

liggen. In Martinique is, nadat een programma voor de statistische verzameling van 

vangstgegevens werd ingevoerd, gebleken dat eerdere vangstschattingen veel te laag waren. 

Reynal is van mening dat dit ook op Curaçao het geval zal blijken te zijn indien een aanvang 

gemaakt wordt met het systematisch inzamelen van vangstgegevens en de statistische verwerking 

van de steekproeven volgens erkende methodieken. Het verzamelen van gegevens is echter een 

kostbare zaak. De pelagische visserij die 

op Curaçao en Bonaire meer dan 80 % van de vangsten uitmaakt is aan sterke seizoens- en 

jaarschommelingen onderhevig. De verzameling van gegevens dient over een lange termijn te 

lopen en door personeel met een zeker niveau uitgevoerd te worden. In het verleden is gebleken 

dat dit niet toe te vertrouwen is aan lager geschoold personeel, dat de zin hiervan niet inziet en 

naar verloop van tijd maar wat invult. Deze factoren maken dat het inzamelen van verbeterde 

gegevens, een kostbare zaak is. Aangezien het niet waarschijnlijk is dat beschikbare 
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vangstgegevens, zelfs indien zij hoger zouden liggen dan de 

schattingen tot nu toe, het visserijbeleid wezenlijk zouden veranderen; heeft de verzameling van 

betere gegevens, hoewel deze zeker van belang zou zijn geen eerste prioriteit. Het is beter om 

schaarse beschikbare fondsen te besteden aan activiteiten die de productie kunnen verhogen, 

zoals b.v. het verbeteren en ontwikkelen van visboeien, dan om activiteiten te ontwikkelen die 

welliswaar een beter inzicht zullen geven in de materie, maar die niet direct lijden tot verbeterde 

produktie en/of werkomstandigheden. 

 
Een programma om data te verzamelen moet o.a. resulteren in een beter databestand en 

verbeterde inzichten voor wat betreft de volgende punten: 

 
- de totale vangsten 

- aantal schepen dat daadwerkelijk als vissersschip gebruikt wordt, 

- aantallen vissers full-time en part-time. 

- de vangstsamenstelling 

- indien mogelijk enig inzicht in de marketing en het multiplier effect 

 

De vangstsamenstelling. 

Via de overheidsfreezers werd destijds een ruw idee verkregen van de vangstsamenstelling. 

Hoewel er inmiddels vele jaren verstreken zijn sinds deze gegevens werden ingezameld (1977- 

1980) is het aannemelijk dat de vangstsamenstelling niet ingrijpend gewijzigd is. Waarschijnlijk 

is het aandeel van de rifvissen in de vangst verder afgenomen. 

 
De vangstsamenstelling was ongeveer de volgende: 

De percentages zijn weergegeven op basis van gewicht. 

De percentages geven in sommige gevallen een marge weer, deze geeft ongeveer de fluctuatie 

van jaar tot jaar weer. Het totaal der percentages in de tabel overschrijdt derhalve de 100%. 
 

Tuna’s 

de belangrijkste soorten zijn. 

1. Yellowfin tuna, 

2. Blackfin tuna, 

3. Skipjack tuna, 

4. Bigeye tuna 

5. Little tuna 

-- 25% 

 

Wahoo 
 

-- 20% 

 

Billfishes 

de belangrijkste soorten zijn. 

1. White Marlin 

2. Blue Marlin 

3. Sailfish 

 

--  5% 

 

Rainbow runner 
 

-- 10-15 

%  

Dorado 
 

-- 15% 

 

Rifvissen 
 

-- 10-15% 

 

Andere 
 

--  5% 
 

vnml. Haaien, vliegende vis, Halfbeaks, Gepen. 
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1.5      Inputs van de overheid, subsidies, opbrengsten voor de overheid, 

financiëringsmogelijkheden, verzekering . 
 

 

Inputs van de overheid, subsidies 

De sector wordt niet of nauwelijks door de overheid gesubsidieerd. Op de L.V.V. begroting 

worden jaarlijks gelden bestemd voor het onderhoud van de vissershaven Caracasbaai, overige 

vissershavens, sleephellingen, lieren, onderhoud kunstwerken t.b.v. de visserij en dergelijke. Hier 

tegenover staan de opbrengsten van de Vissershaven Caracasbaai. De netto inputs bedragen niet 

meer dan NAf 150.000 per jaar. Deze inputs zijn aanzienlijk lager dan de inputs in de tuinbouw en 

de veeteelt. Ook de personele bezetting is laag. Er is geen marktbescherming voor de visserij en er 

worden in het geheel geen directe subsidies verstrekt. Ter vergelijking moge dienen dat er in 

Europa directe bouwsubsidies voor vissersschepen van 40 % werden gegeven (ook beschikbaar op 

de Franse eilanden Martinique en Guadeloupe) en leningen met een looptijd van 30 jaar à 1 3/4 %. 

Thans tracht men dit beleid terug te draaien. 

 
Er hebben kapitaals investeringen in de sector plaatsgevonden. In 1990 kwam de vissershaven 

Caracabaai gereed waarmee een investering van NAf 2,4 miljoen gemoeid was. Ruim een derde 

hiervan (meer dan NAf 

800.000) was gemoeid met de bagger-werkzaamheden.  Indien een vissershaven van een gunstige 

locatie moet verhuizen naar een ongunstige waar er gebaggerd moet worden, kunnen deze kosten 

niet als investeringen in de visserijsector aangemerkt worden, maar waren dit kosten tbv. degene 

die of tbv. het doel waarvoor de oorspronkelijke locatie werd overgenomen. Thans worden er twee 

slipways gebouwd  op Banda Abao (Sta. Cruz en Westpunt) die mede voor de visserij bedoeld zijn. 

Thans worden er twee slipways gebouwd  op Banda Abao (Sta. Cruz en Westpunt) die mede voor 

de visserij bedoeld zijn. Het betreft totaalbedragen van resp. NAf 105.000 en Naf 144.000 = NAf. 

249.000 (andere doelgroepen zijn duikoperators, plezierjachten, seadoo’s etc. en de inshore-

schepen van de CITRO en de Kustwacht). De 

totale kosten kunnen ruwweg voor 50% aan de visserij toegerekend worden. 
 

Opbrengsten voor de overheid 

De sleepvisserij verbruikt relatief veel brandstof, de acceins hierover vloeit naar het Land, die een 

deel hiervan aan het Eiland afdraagt. Het gaat hierbij om aanzienlijke bedragen, de acceins zal 

ruwweg rond de 7 a 8 % van de operationele kosten bedragen. Zowel het Land als het Eiland 

ontvangen inkomsten uit invoerrechtten en de OB, die geheven worden op vele producten 

(motoren, onderdelen, radio’s, hout, fiberglass etc.etc.) die benodigd zijn. Voor de radiovergunnig 

wordt betaald.  Het Eilandgebied ontvangt de jaarlijkse keuringsgelden en de registratiegelden. De 

tarieven hiervoor zijn thans (Juli 2000) de volgende: 
 

Lengte van het schip Registratie (om de 5 jaar) Keuring 

(jaarlijks) L.O.A. in NAf. in NAf 
 

0-5  m 30,- 30,- 
5-10 m 60,- 60,- 

10-15 m 110,- 110,
- 15-20 m 160,- 160,
- > 20 m 310,- 310,
-  

Het idee dat bij velen leeft, dat de overheid veel geld in de visserij zou steken, zonder dat hier 

enige noemenswaardige productie tegenover staat, is dus geheel onjuist. De investeringen in de 

visserijsector zijn niet groot en zijn gerechtvaardigd en de opbrengsten liggen voor de overheid 

zeker veel hoger dan wat zij in de sector stopt. 
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Financiëringsmogelijkheden 

De leningen, die via de OBNA verstrekt worden, tegen een lagere rente dan de 12% die door de 

meeste commercieële banken geheven wordt, kunnen wellicht als een subsidie aangemerkt worden. 

De rente op deze leningen bedraagt 7% voor kleine projecten en 9 % voor grotere projecten. In de 

meeste gevallen geldt een maximum bedrag van NAf 10.000 per lening. Verreweg de meeste 

leningen die de OBNA in de landbouw, veeteelt en visserij sector verstrekt, zijn leningen t.b.v. de 

visserij. De terugbetaling verloopt goed. Een veel gehoorde klacht van de vissers is dat deze 

rentepercentages te hoog zijn en dat de OBNA teveel eisen stelt. Men vindt dat de OBNA derhalve 

in feite een commerciële bank is en niet de pretentie moet hebben zich als een ontwikkelingsbank 

te presenteren. De OBNA daarentegen stelt dat zij een kleine bank is die niet over een groot 

kapitaal en evenmin over venture kapitaal beschikt. Zij dient derhalve conservatief te opereren. 

Daar het vele kleine leningen betreft en de cliënten veelal veel begeleiding nodig hebben en de 

bank bovendien op al de eilanden van de Nederlandse Antillen opereert heeft de bank naar 

verhouding zeer hoge overheadkosten. Een en ander maakt het moeilijk om het rentepercentage te 

verlagen. Hoe dan ook is het zo dat er voordat de OBNA bestond nauwelijks 

financieringsmogelijkheden voor deze sector bestonden, de commercieële banken, waren geheel 

niet in deze materie geïnteresseerd. Door het succes van de OBNA is hierin verandering gekomen 

en participeren er nu ook commerciële banken in de OBNA. De OBNA is zeker succesvol geweest. 

De nieuwe financiërings-mogelijkheden hebben een 

belangrijke rol gespeeld bij de groei en vernieuwing van de lokale vissersvloot. Het is nu de vraag 

of het wel wenselijk is om de rente te verlagen in een tijd dat er een verzadiging is in de traditionele 

vloot. Waarschijnlijk is het wenselijker dat er een zekere hoeveelheid venture kapitaal komt om 

nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Bv. een lagere rente voor dat deel van de lening dat gebruikt 

wordt om een GPS aan te schaffen.etc.etc. Een probleem dat zich voordoet is dat er thans bij de 

OBNA en Korpodeko een tekort aan financieringsmiddelen voor de sector is. Er is wel voldoende 

voor de kleinere leningen maar niet voor iets grotere projecten die nodig zijn om de sector uit te 

bouwen. 

 
Verzekering 

Vissers  kunnen hun schepen alleen verzekeren als zij een lening bij de OBNA hebben. Er is slechts 

één verzekeringsmaatschappij die vissers verzekert in het kader van een totaalovereenkomst met de 

OBNA. Wanneer de lening afgelost is, is de verzekering niet meer van kracht. OBNA is met deze 

verzekeringsmaatschappij in onderhandeling over deze materie en is inmiddels tot een accoord 

hierover gekomen, om toch de mogelijkheid te scheppen om vissersvaartuigen die geen lening bij 

de OBNA hebben (althans ex-cliënten zijn te kunnen verzekeren). Een probleem hierbij is dat de 

OBNA  ten behoeve van de verzekering toezicht op de staat van het schip zal moeten blijven 

uitoefenen. De verzekering wil dit niet zelf doen. Deze kosten zal de OBNA aan de verzekerde 

moeten doorberekenen. 

 
Een ander probleem is dat het hier een totaal verzekeringspakket voor de hele Nederlandse Antillen 

betreft. Op de Bovenwinden betreft het een ander type visserij met minder schepen die echter groter 

en duurder zijn. De orkaanrisico’s op de Bovenwinden zijn hoger, de herverzekeraars brengen een 

aanzienlijk hogere premie in rekening. De OBNA is een Antilliaanse bank, die ook klanten op de 

Bovenwinden heeft en kan als kleine bank geen leningen op de Bovenwinden verstrekken zonder 

dat de schepen daar verzekerd zijn. Om de premies op de Bovenwinden die veel hoger zijn 

betaalbaar te houden, worden deze opgenomen in een totaalpakket voor de Nederlandse Antillen. 

Hoewel dit vanuit de optiek van de OBNA en de verzekerings- maatschappij gezien heel logisch is, 

komt de premie voor de Curaçaosche en Bonairiaanse visser daardoor hoger uit. Ook is het niet 

logisch dat door deze nivellering van premies de veel minder lucratieve visserij op Curaçao en 

Bonaire in feite een deel van de premies voor de zeer winstgevende kreeftvisserij op de Saba bank 

moet opbrengen. In feite verhoogt dit systeem de financieringskosten van een OBNA lening op 
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Curaçao en Bonaire aanmerkelijk. 

 
Een en ander houdt onvermijdelijk in dat de totale verzekeringspremie die al hoog is, nog hoger zal 

worden. Zeker nu de marge voor de vissers door andere maatregelen reeds verkleind is (zie verder), 

ligt dit moeilijk. 

 
1.6      Verkleining marge traditionele visserij 

De traditionele visserij op Curaçao verkeert in een moeilijke situatie. De afgelopen jaren heeft de 

invoer van de ABB en de verhoging van de gasoilaccijns een belangrijke negatieve rol gespeeld. De 

invoer van de 

ABB, die van toepassing was op motoren, fiberglass etc. etc. heeft de kosten voor de vissers 

aanzienlijk verhoogd en ook de brandstofprijzen zijn voor hen aanzienlijk gestegen wat een 

negatieve invloed heeft op een visserij die vist met een methode (trolling) die veel brandstof vergt. 

De ABB was daarentegen niet van toepassing op de geïmporteerde vis, dit daar deze onder de 

vrijgestelde categorie van levensmiddelen valt. De prijs van de lokale vis die verser en van betere 

kwaliteit is, stelt zich in op een niveau dat NAf 1 tot 3 hoger ligt dan dat van de geïmporteerde vis 

(afhankelijk van de soort vis). Uiteindelijk wordt de prijs dan toch bepaald door die van de 

geïmporteerde vis, die niet in dezelfde mate gestegen is als de prijzen van de belangrijkste 

productiemiddellen. Dit alles heeft de marge voor de lokale vissers verkleind. Er was in zekere 

zin sprake van een negatieve subsidie aan de sector, die moet concurreren met een visserijsector die 

in andere landen zwaar gesubsidieerd wordt, al is men nu doende dit soort subsidies af te bouwen. 

Het was moeilijk om  hier iets tegen te doen. Importquota op ingevoerde vis zijn tegen de WTO 

regels en tegen de belangen van de consument. De producten waarop ABB geheven werd, worden 

ook voor andere doeleinden dan alleen visserij gebruikt wat het moeilijk maakte om voor deze 

producten vrijstelling van ABB of invoerrechtten te verlenen. Het is nog niet duidelijk of het effect 

van de nieuwe OB hetzelfde is, of dat effecten van dit type belasting wellicht minder 

concurrentievervormend zullen zijn voor de visserijsector. Resumerend kan derhalve gesteld 

worden dat de sector niet door de overheid gesubsidieerd wordt; eventuele subsidies worden 

ruimschoots door negatieve subsidies (zoals concurrentievervalsende belastingmaatregelen) te niet 

gedaan. 

 
In dit verband is het nuttig om erop te wijzen dat de invoering van het systeem van zgn. “richtige 

heffingen” waar thans over gesproken wordt, het risico met zich mee draagt dat in moeilijke tijden 

zowat de enige overheidssubsidie aan de visserijsector, wordt afgeschaft of tenietgedaan. Het idee 

om voor de ligplaatsen in de vissershaven te Caracasbaai een “richtige heffing” in te voeren zal er 

toe leiden dat velen de haven zullen verlaten en hun vaartuig elders zullen parkeren. Een dergelijke 

ontwikkeling druist geheel in tegen de centralisatie-gedachte die de overheid beoogt te bereiken 

(zie verder). Hiermee is niet gezegd dat het niet mogelijk zou zijn de tarieven enigszins te verhogen. 

Een “richtige heffing” die de vissers-haven geheel kostendekkend maakt, zou echter leiden tot 

tarieven die verdriedubbelen, met alle ongewenste gevolgen van dien. 

 
1.7      Regulering van de kustvisserij 

De exponentiële groei van de wereldbevolking gedurende de laatste decennia heeft de druk op de 

natuurlijke hulpbronnen in ernstige mate doen toenemen. Overbevissing van de zee is een 

prominent onderdeel van deze problematiek. De kustzone wordt overbevist, het is dan ook 

geenszins het beleid van de overheid om visserij op het kustplateau te bevorderen. In de afgelopen 

25 jaar is dit ook nooit het beleid geweest. Vooral koraalrifsystemen, die voor Curaçao het 

belangrijkste kustnabije mariene habitat vormen, zijn kwetsbaar 

voor overbevissing en kunnen weinig bevissingsdruk verdragen. Overbevissing binnen de bodem-

visserij in het algemeen en van het koraalrif in het bijzonder is voor Curaçao reeds ge-

documenteerd en officiëel erkend (D LVV 1979) terwijl ook vissers en andere mariene 



17 

Beleidsvisie Landbouw Veeteelt Visserij Bonaire 2014-2029 

14 december 2011 

 

 

gebruikersgroepen er zeer bewust van zijn (Debrot en Nagelkerken 2000). Tot de gevolgen van 

deze overbevissing kunnen ondermeer gerekend worden: 

1) lage vangsten per eenheid bevissing (Catch per Unit of Effort/ CPUE), 

2) lage totale visopbrengst, 

3) gereduceerde vispopulaties met negatieve gevolgen voor zowel de ecologie 

als het duiktoerisme (Bohnsack 1994, Debrot 1997,) 

Deze situatie leidt tevens in toenemende mate tot conflicten over het gebruik van 

de kustzone, wat zich vooral uit in conflicten tussen vissers en duikoperatoren (“de vissers willen 

de vissen uit het water halen, de duikers juist niet”). 

 
Echter, vanwege de ernstige vormen die overbevissing de laatste jaren aanneemt is het potentiëel 

voor verbetering van vispopulaties en vangsten door het nemen van eenvoudige maatregelen goed. 

Vooral de instelling van kleine mariene reservaten blijkt eenvoudig en op korte termijn meetbare 

resultaten te kunnen leveren niet alleen v.w.b. verhoogde visbiomassa, maar ook CPUE en totale 

vangsten. De laatste jaren is een toenemende mate van bewustzijn over deze problematiek te 

constateren onder de gebruikersgroepen en andere betrokkenen, mede dankzij informatie-

campagnes van de natuurbewegingen en Carmabi en gerichte campagnes vanuit de Dienst LVV. De 

verhoogde mate van draagvlak wordt o.a. onderschreven door de resultaten van interviews met 

betrokken instanties, een studie naar de zienswijze van gebruikersgroepen 

t.a.v. het beheer van de visserij, alsook resultaten van de Kumbre Piskeria 2000. Bij de 

invoering van beschermende wetgeving ten behoeve van de bedreigde zeeschildpadden in 1996, 

bleek dat de intensieve voorlichtingscampagnes van de jaren daarvoor resultaat geboekt hadden 

en dat de sterke weerstanden die enige jaren daarvoor nog hiertegen bestonden grotendeels 

verdwenen waren, zodat deze wettelijke bescherming zonder controversie werd aangenomen. 

 

De tijd is rijp voor invoering van vernieuwende maatregelen ter bevordering van de visstand.  

Vooral zal gewerkt moeten worden aan gerichte informatiecampagnes en zullen alle partijen de 

bereidheid moeten opbrengen om, waar nodig, concessies te doen. Van overheidswege uit zal 

slagvaardig omgegaan dienen te worden met de te verwachten (beperkte maar mogelijk felle) 

oppositie uit bepaalde hoeken. Een belangrijke stap in de richting van vernieuwing is de 

ontwikkeling van een Visserij Beleidsplan door Dienst LVV, en de daaraan verbonden concept 

Eilandelijke Visserijverordening. 

 
Beschermende maatregelen waarvoor in ieder geval draagvlak bestaat zijn o.a.: 

- controle op het gebruik van reda’s en kanasters 

- de invoering van self-destructing panels en een minimummaaswijdte voor kanasters, 

- de bescherming van kraamkamergebieden 

- de implementatie van visserijvrije zones ter bescherming van de visstand. 

 
Beperkende maatregelen voor soorten als Karko (Strombus gigas) en Kiwa (Cittarium pica) en 

ondermaatse kreeft (Panilurus argus) zijn zeker noodzakelijk, echter dient de bevolking te 

begrijpen waarom dit zo is en is een informatie-campagne om het noodzakelijke draagvlak te 

creëeren noodzakelijk. Ter vermindering van conflicten tussen gebruikersgroepen kan tevens 

gedacht worden aan zonering in gebruikers-zones. 

 
Voor literatuur over het beheer van de rifvisserij wordt verwezen naar de aparte literatuurlijst 

Literatuur II 
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1.8      Infrastructuur 
 

 

1.8. 1. Bestaande vissershavens 

Op vele plaatsen langs de kust zijn er vissershavens. De belangrijkste zijn aangegeven op de kaart 

van fig. 1. Bij de, inmiddels verouderde telling van juli 1994 werden vissersschepen groter dan 5 m 

L.O.A. (Length Over All) op de volgende ligplaatsen aangetroffen (zie ook bijlage 3). Deze telling 

is de laatste die bschikbaar is. In de lijst zijn ook enige schepen opgenomen die toen op de wal 

stonden, doch die herstelbaar waren en weer zouden kunnen varen. In de vissershaven te 

Caracasbaai bevinden zich ook enige schepen kleiner dan 5m. (Op de bootlijst zijn dat er 2, cat 4), 

ook zijn er schepen die binnen het hek maar niet in een ligbox liggen. Hierdoor komt de 

onderstaande opgave niet geheel overeen met het aantal van 79 ligplaatsen dat de vissershaven telt. 

 
Vissershavens aantal schepen groter dan 

5m in 1994 
 

CB = Cura Buricu 8 
PC = Playa Canoa 2 

P = Piscaderabaai 17 

BM = Baai Macola 16 
BP = Bati Paña 4 
C = Caracasbaai 30 
CV = Caracasbaai Vissershaven 80 

R = Rif (K.A.E.) 14 

SMA = Santa Martha binnenbaai 11 

SMI = Sint Michiel (Boca) 4 

W = Westpunt 2 

Ligplaats variabel, of onbekend                     67 

-----+ 

255 
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Fig. 2 - De belangrijkste vissershavens op 

Curaçao 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig 3. De zuidelijke vissershaven aan de Sta. Martha baai (foto 

4/4/99) 
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1.8. 2. Problemen die zich bij de vissershavens voordoen 

De vissershaven te Caracasbaai is destijds ontstaan nadat de vissers die bij een eerdere vissershaven 

langs de Fokkerweg nabij het autonomiemonument afmeerden, door de Havenmeester gesommeerd 

werden een andere ligplaats te zoeken. Er waren hiertoe verschillende redenen: 

1. De verkeersveiligheid: De vissershaven veroorzaakte opstoppingen op de hoek van de Fokkerweg 

en de 

Nieuwe Havenweg. 

2. De werkzaamheden ten behoeve van de Nieuwe containerhaven namen een aanvang; men 

wenste geen verkeer van vissersschepen die de werkzône zouden moeten passeren. 

 
Na een oil spill werd besloten de waterinlaat van de KAE te verleggen en in de vissershaven te Rif 

te plaatsen, derhalve moesten een aantal vissersschepen elders een ligplaats zoeken. De hierboven 

genoemde voorbeelden geven aan dat bij nieuwe ontwikkelingen de vissers, ook al is het om zeer 

begrijpelijke redenen en soms ook minder begrijpelijke redenen simpelweg gesommeerd worden 

elders een ligplaats te zoeken. In het verleden zijn deze problemen opgelost doordat men elders kon 

gaan liggen, maar thans en in de toekomst zijn er steeds minder mogelijkheden om elders te gaan 

liggen. Bij de ontwikkeling van hotels, toeristische zones, ontwikkelingen in het Havengebied 

onstaan er steeds nieuwe conflictsituaties en zullen de vissers moeten wijken. Er moet in de 

ruimtelijke ordening derhalve met vissershavens rekening gehouden worden, omdat de luxe om 

simpelweg elders een (minder gunstige) ligplaats te zoeken thans niet meer bestaat, of het probleem 

alleen tijdelijk verschuift. Een aantal ligplaatsen waar thans een vrij groot aantal schepen liggen 

zal in de toekomst moeten verdwijnen. De huidige ligplaatsen aan de ingang van de Piscaderabaai 

bevinden zich op een locatie die voor toeristische doeleinden gereserveerd is. De ligplaatsen bij de 

KAE bevinden zich in het aanvoerkanaal naar de fabriek, wat een minder gewenste situatie is. In de 

jaren 50 werd deze haven als vissershaven ontworpen, maar na de oilspill bleek dat het nodig was 

dat de KAE over een 2e inlaat zou beschikken. Tevens bevindt zich achter de hoge muur die de 

vissershaven van de fabriek scheidt een opslag van het zeer giftige Chloorgas (Cl
2
). Deze muur is 

gebouwd om bij eventuele lekkage het gas, dat zwaarder 
is dan lucht over de lagune te leiden. Desalniettemin is er hier sprake van een minder gewenste 
situatie. Bij 

uitbreiding van de containerhaven zullen de ligplaatsen bij de Pasangrahan in de St. Annabaai zeer 

waarschijnlijk verloren gaan. Hetzelfde geldt voor de ligplaatsen op Bati Paña, hier zijn nieuwe 

kades gepland; dit gebied is gereserveerd als industriegebied. De ligplaatsen te Baai Macola lijken 

vooralsnog veilig voor nieuwe ontwikkelingen, maar gezien hun ligging in het havengebied zullen 

ook deze ligplaatsen in een verdere toekomst toch in de verdrukking kunnen geraken. De CPA ziet 

liefst alle vissersschepen uit het havengebied verdwijnen. De maatregelen die door de Gezaghebber 

van het Eilandgebied Curaçao werden genomen na de Bankoverval op de Banco di Maduro, 

hebben de vissers in de haven ernstig benadeeld. De sluiting van de haven voor zes uur ‘s ochtends 

en na zes uur ‘s avonds brengt met zich mee dat de vissers te laat op de visgronden ten Zuidoosten 

van Curaçao aankomen, waardoor de vangsten afnemen en zij direct financieel benadeeld worden. 

De afkondiging van deze maatregel zonder enig overleg of advies van de Dienst L.V.V is 

symptomatisch, voor het feit hoe gemakkelijk er over de belangen van de kleine man wordt 

heengestapt als er andere belangen, of andere vermeende belangen in het geding zijn. Het 

binnenwater te Zaquito is voor toeristische doeleinden gereserveerd en ook hier is geen plaats voor 

vissersschepen. Op de diverse baaien in de buitendistricten zien wij ook steeds meer 

spanningsvelden tussen de ontwikkeling van het toerisme, de dagrecreanten en de visserij. Er is 

hier geen ruimte meer voor grotere schepen. Aan de Westzijde van het eiland bevindt de grootste 

vissershaven zich in de binnenbaai van Sta. 

Martha. Deze bevindt zich aan de Oostzijde van de baai op terreinen die deels particulier eigendom 

zijn. Een deel van de haven bevindt zich op een strook en schiereilandje die bestaan uit opgevuld 

terrein. Daar het water eigendom was van het land, bevindt dit deel van de vissershaven zich thans 

op Landsgrond. De vissershaven is voor zover zij zich op particuliere grond bevindt in feite illegaal. 
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Daar de haven thans reeds meer dan 30 jaar bestaat kan indien nodig in een rechtszaak 

waarschijnlijk recht van overpad verkregen worden, ook voor de nutsvoorzieningen zoals de 

waterleiding. In de afgelopen jaren is deze haven sterk gegroeid. Aan de Noordzijde van de baai 

bevindt zich ook nog een kleinere vissershaven, die op domein- grond is gelegen. Hier kunnen i.v.m. 

de diepgang alleen kleinere vissersschepen liggen. In de baai zijn er diverse toeristische projecten 

gepland, die echter nog niet zijn gerealiseerd. Voor een jachthaven is juist de locatie van de 

vissershaven van belang omdat hier niet of nauwelijks hoeft te worden gebaggerd, wat de kosten 

voor een jachthaven aanzienlijk beperkt. Grote delen van de baai zijn ondiep en de vissershaven 

neemt ook wat beschutting betreft de beste locatie in. Ook hier kan er dus in een niet al te verre 

toekomst wederom sprake zijn van een conflictsituatie. Er zijn nieuwe vissershavens nodig. Dit 

werd reeds uiteengezet van de nieuwe vissershavens is allereerst om ruimte te scheppen voor 

vissersschepen die elders zullen moeten verdwijnen en de groei in de vloot zoveel mogelijk naar 

deze nieuwe lokaties te geleiden. In een geplande vissershaven kunnen veel meer vaartuigen 

ondergebracht worden op één locatie, dan in een haven die ontstaan is uit zelfgebouwde piertjes e.d. 

De (thans schaarse) beschikbare ruimte wordt veel beter benut en de op geheide palen gebouwde 

pieren strekken zich verder in het water uit. Het idee is niet zozeer, althans niet in de eerste plaats, 

om verdere groei in de bestaande vloot op te vangen. Het aantal schepen is in de periode 1968-1994 

al enorm toegenomen en het is zeer de vraag of de vloot nog steeds groeit en of verdere groei van 

de vloot met nog meer traditionele schepen wel een gewenste ontwikkeling is. Daar elders op het 

eiland in het EOP, vele locaties een toeristische bestemming gekregen hebben of een bestemming 

als conserveringsgebied en er zoals boven reeds beschreven problemen zijn met vele bestaande 

locaties is de doelstelling economisch gezien en uit het oogpunt van de werkgelegenheid dan ook 

veeleer het behouden 

van wat er reeds is. Voorkomen dient te worden dat de visserij teruggedrongen wordt omdat er geen 

ligplaatsen meer beschikbaar zijn en oude ligplaatsen zullen moeten verdwijnen. Indien in de 

toekomst een type schip ontwikkeld wordt, dat andere methoden gebruikt en dat een grotere 

actieradius heeft waardoor het kan opereren in gebieden binnen de Antilliaanse visserijzone waar de 

traditionele schepen niet kunnen komen, kan dit type nieuwe schepen in of bij dezelfde locaties 

ondergebracht worden. 

 
De centralisatie van activiteiten biedt de mogelijkheid om meer faciliteiten te scheppen die men 

anders niet op alle plaatsen waar vissersschepen liggen kan rechtvaardigen. Het feit dat er meer 

toezicht en ook bewaking is (zelfs al is deze niet waterdicht), is van groot belang. Dit gezien de 

vele problemen met diefstal die zich tegenwoordig voordoen. Ook de aanwezigheid van water en 

electriciteit geeft veel gemak, het lossen en laden is makkelijker, er is verlichting etc. Het publiek 

komt gemakkelijker naar een centrale locatie wat de verkoop van vis vergemakkelijkt. 

 
Zoals ook reeds in het Projectdossier “Aanleg en inrichting Vissershaven te Caracasbaai” daterend 

uit maart 1987 werd aangegeven is het nodig dat er in de infrastructurele planning op Curaçao 

rekening gehouden wordt met het feit dat er ligplaatsen voor de lokale vissersboten gereserveerd 

moeten worden. 

In het kader der ruimtelijke ontwikkeling zijn voor wat het Oostelijk deel van Curaçao betreft twee 

locaties voor dit doel gereserveerd. Dit zijn de vissershaven bij Caracasbaai, met de meer 

noordelijk gelegen aangrenzende zone die voor uitbreidingen in een verdere toekomst bestemd is, 

en de locatie aan de Piscaderabinnenbaai waar de nieuwe vissershaven gepland is. In het Westelijk 

deel van Curaçao ligt het het meest voor de hand om in een verdere toekomst een vissershaven in 

de Sta. Martha binnenbaai te situeren; bij of nabij de reeds bestaande. 
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1.8. 3  Sleephellingen, trailers 

Doelstelling sleephellingen 

 
- Het vergemakkelijken van reparaties aan vissersschepen, waardoor de vissers hun schepen 

voor lagere kosten kunnen onderhouden. 

 
De mogelijkheid om schepen op een trailer naar hun huis te verplaatsen verlaagt de onderhouds en 

reparatie kosten. Thans moeten schepen bij de Caracasbaai op een trailer geplaatst worden en 

betekent dit voor diegenen die op Banda Abao wonen dat hun schip helemaal over de weg naar 

Banda Abao getransporteerd moet worden. Op dit traject zijn er diverse steile heuvels. Voor de wat 

grotere schepen is dit transport over grote afstand problematisch. Vaak moet een dure Petitbone en 

uitgewerkt in het “projectdossier vissershavens” uit 1994 van LVV-DEZ en DOW. De doelstelling 

kraan voor een hele dag ingehuurd worden (minimaal 5 uur à Naf 200,-) en in veel gevallen ook 

een zware tractortrailer (Naf 500,- per dag). De totale kosten voor uit het water halen en na 

reparatie weer te water laten bedragen dan 2 x NAf 1500, - = Naf 

3000,- of meer. Dit is een aanzienlijk bedrag. Sleephellingen op Banda Abao lossen dit probleem op. 

Reparaties kunnen dan ter plaatse bij het strand uitgevoerd worden of na transport over relatief 

korte afstand, veelal met een zelfgebouwde trailer, bij het huis van de eigenaar. De sleephellingen 

zullen gebruikt worden door de vissers van de vissershavens te Sta. Martha, Sta. Cruz en Westpunt. 

Op Boca Playa Canoa is ook een slipway gepland en ook twee havenlichten ( “projectdossier 

vissershavens” 1994, LVV-DEZ en DOW). 

Deze is niet in de eerste plaats bedoeld voor de vissers, maar voor de veiligheid aan de Noordkust, 

hoewel de vissers er uiteraard ook gebruik van kunnen maken. Daar Playa Canoa de enige haven is 

die direct toegang geeft tot de Noordkust is een slipway op deze locatie van groot belang. In geval 

van nood kunnen van hieruit snel vaartuigen op de Noordkust ingezet worden. 

Vrijwel ieder jaar is er sprake van drenkelingen bij de Noordkust. Veelal dienen lijken geborgen te 

worden. Indien er zich bij het vliegveld te Hato een ongeluk zou voordoen waarbij een vliegtuig te 

water geraakt, kunnen alleen vanuit Playa Canoa vaartuigen snel ingezet worden. Het CITRO 

vaartuig van het “Atlantic” type en de vergelijkbare inshore schepen van de Kustwacht  kunnen van 

deze baai gebruik maken. Dit is al enige malen gebeurd, maar zonder slipway gaat het erg moeilijk 

om de boten in en uit het water te halen. De St. Jorisbaai van waaruit ook doorgang naar de 

Noordkust mogelijk is, is veel verder naar het Oosten 

gelegen en bij ruw weer minder toegangkelijk dan Playa Canoa. Het project bij Playa Canoa 

voorzag ook in de aanleg van twee masten waarin resp. een groene en een rode lamp kunnen 

worden aangebracht en enige verlichting bij de haveningang (wit licht) zodat het dan mogelijk zal 

zijn om in noodgevallen ‘s nachts deze haven binnen te varen. Daar er op Playa Canoa geen 

electriciteit is kunnen geen electrische lampen worden aangesloten In geval van nood kunnen 

olielampen of kerosinelampen in de masten worden aangebracht, of lampen die op een generator 

zijn aangesloten. 

 
De Dienst LVV beschikt over een 18.000 lbs capaciteit (ongeveer 8,24 ton) aluminium trailer. Deze 

trailer kan op de slipway van de vissershaven te Caracasbaai het water in zodat schepen uit het 

water gehaald kunnen worden zonder dat daarvoor een kraan (Petitbone type) behoeft te worden 

ingehuurd. De trailer wordt aan vissers verhuurd die hun boot ter reparatie of voor groot onderhoud 

uit het water halen en naar huis transporteren. Er is veel vraag naar deze trailer. De trailer met boot 

wordt met een wieltrekker uit het water getrokken. Als de boot te zwaar is kan de trailer op de lier 

uit het water getrokken worden, waarna een truck of wieltrekker het verdere transport verzorgd. 

Deze trailer met 6 wielen is het grootste standaard type trailer die verkrijgbaar is. Het probleem 

doet zich voor dat de trailer welliswaar rated is tot 18.000 lbs en dit in principe ook voldoende moet 

zijn, maar dat deze trailer ontworpen werd voor fiberglass schepen (Cigarette hulls) die een andere 

gewichtsverdeling hebben dan de lokale houten vissersboten. De wielen van de trailer worden 

hierdoor dikwijls overbelast, de trailer is daardoor vaak in de reparatie. Er is voor dit werk een 
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zwaardere trailer van het zgn. dolly-type vereist, met ook twee wielen voor. 

 
Nevendoelstellingen 

 
- De kustwacht en de CITRO kunnen hun schepen op trailers op meer plaatsen te water 

laten, dit vergemakkelijkt het reddings en opsporingswerk. 

 
- De sleephellingen worden ook door dagjesmensen gebruikt en is ook van belang voor dive-

operators en anderen werkzaam in de toeristische sector. 

 
1.8. 4. Randvoorwaarden mariene constructies 

Investeringskosten dienen gezien te worden in het licht van een lange afschrijvingstermijn. Mits de 

pieren, sleephellingen e.d. deugdelijk geconstrueerd worden kunnen de onderhoudskosten minimaal 

zijn. De ervaring leert dat bijna alle problemen die er in het verleden met pieren, sleephellingen ed. 

geweest zijn te danken zijn aan ondeugdelijke constructie en bezuinigingen bij de bouw. Goedkope 

bouw is weggegooid geld (betonrot, Neen Bouwrot!). Het is absoluut noodzakelijk om 

hoogovencement en Surinaams (kwarts) zand te gebruiken met voldoende dekking op de wapening 

en zodanig te construeren dat de constructie goed gefundeerd is. Op Banda Abao doet de Zuid-West 

deining zich eens per twee à drie jaar voor. Eens in de 5 - 7 jaar is er een vrij zware storm en 

deining. De constructie moet deze kunnen doorstaan. De stenen beschermende vingerpieren 

moeten zwaar genoeg zijn. Een betonplaat die ongeveer 15 jaar geleden te Boca St. Michiel 

geconstrueerd werd en die als sleephelling gebruikt wordt verkeert nog steeds in zeer goede staat 

zonder enig onderhoud. Bij de bouw van de pier te St. Michiel daarentegen werd besloten een 

betonplaat op de oude fundering te leggen om zo de kosten van het heien van een nieuwe fundering, 

of het funderen op een betonplaat uit te sparen. De orkaan Joan heeft in 1989 de fundering van de 

pier ondergraven, de pier is doorgezakt en het betondek dat op zich zeer deugdelijk geconstrueerd 

was is door gaan buigen waardoor er scheuren optreden en het zeewater thans bij de wapening kan 

komen. Deze pier dient thans te worden afgebroken. Stalen damwanden dienen beschermd te 

worden met anodes (sacrificial anodes). Deze zullen jaarlijks door de Dienst L.V.V. worden 

geinspecteerd en zonodig worden vervangen. In principe gaat een dergelijke anode enige jaren mee. 

Mits sleephellingen en pieren deugdelijk geconstrueerd worden kan het onderhoud minimaal zijn 

en is een lange afschrijvingstermijn mogelijk. De traditionele angst voor hoge onderhoudskosten 

kan dan achterwege blijven en de lange afschrijvingstermijn rechtvaardigt dan de gedane 

investeringen. 

 
1.8. 5.  Vuurtorens 

Het is voor de scheepvaart van groot belang dat de vuurtorens naar behoren functioneren. In de 

afgelopen jaren zijn zowel op Curaçao, Klein Curaçao als ook op Bonaire en Klein Bonaire 

diverse vuurtorens lange tijd buiten gebruik (geweest). Met name voor kleine schepen zonder 

moderne navigatiemiddelen is dit een groot probleem. Bij nieuwe maan is het zeer gevaarlijk om 

s’nachts op zee te zijn. Reeds hebben er ongelukken plaatsgevonden waarbij het niet functioneren 

van de vuurtorens een duidelijke rol heeft gespeeld. Bovendien 

zou er op Curaçao ook een lichtpunt te Hambraak dienen te worden toegevoegd. Dit hoeft geen 

volledige vuurtoren te zijn, maar een kleiner licht zoals dat voor de haven of dat van de Lijhoek. 

In de loop der jaren zijn reeds diverse schepen bij Hambraak te pletter gelopen. Het meest 

bekende, maar zeker niet het enige, ongeluk op deze locatie was het vastlopen van het met rijst 

geladen Guyanese schip “Infinity”, dat veel schade heeft veroorzaakt aan het koraalrif op deze 

locatie. Er bevindt zich op deze locatie een smalle lage rifrand met daar achter een lagune. Als er 

wind staat, staan er ook in de lagune golfjes. De heuvels liggen verder naar achter. Onder deze 

omstandigheden is het, als men de locatie niet kent en oplettend is, zelfs op de radar niet altijd 

even duidelijk te zien dat hier een rifrand loopt. Het lijkt alleen alsof de golven iets rustiger 

worden. Een ervaren kapitein begrijpt wat er aan de hand is, een halfdronken roerganger 
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misschien niet. De vuurtorens vallen onder de bevoegdheid van het Land. 

 
1.8.6     gebruik van FAD’s (Fish Attraction Devices) 

 
De produktie (vangsten vergroten, brandstofgebruik verlagen) van de reeds bestaande traditionele 

visserijvloot kan vergroot worden door het plaatsen van een aantal FAD’s op daartoe geeigende 

plaatsen langs de kust. Deze doelstelling kan bereikt worden door deze diepwaterboeien verder te 

ontwikkelen en te geraken tot een ontwerp dat weinig onderhoud behoeft en een lange levensduur 

heeft. Om dit doel te realiseren is de evaluatie van een aantal boeien, op verschillende locaties over 

een aantal jaren nodig. De boeien trekken langstrekkende pelagische vissen aan en houden hen 

langer in de omgeving waardoor er meer kans is deze te vangen. Er zijn inmiddels een aantal FAD’s 

ontworpen en uitgetest. De boeien functioneren, zij trekken vis aan. Er is echter wel verschil 

afhankelijk van de locatie. De inzichten hierover zijn inmiddels verbeterd. Het grootste probleem 

blijken de hoge stroomsnelheden te zijn die zich in de wateren rond 

Curaçao kunnen voordoen (tot ongeveer 2,7 knoop). Vele ontwerpen uit de Pacific, die daar in 

diep water worden afgemeerd, bezitten voor de Curaçaosche situatie over onvoldoende 

reservedrijfvermogen. Het 

eerste model oppervlakte boei voor de FAD’s de MKI is inmiddels vervangen door een verbeterd 

ontwerp de MKII, deze zal gebruikt worden in water tot een verankerings diepte van ongeveer 600 

m. Vanwege de zeer hoge stroomsnelheden die zich zo nu en dan voordoen is het riskant om de 

boeien veel dieper af te meren. 

Dit is een van de belangrijkste conclusies, op grond van de ervaringen tot nu toe. Thans (1999) zijn 

er 5 van deze MKII boeien die gefinancierd werden door het Sociaal Vangnet in aanbouw. Tevens 

worden 

goedkopere boeien voor minder diep water, gemaakt van PVC buizen uitgetest. Een PVC boei van 

3m lengte werd bij Sta. Cruz afgemeerd in water van 260 m diepte en twee PVC boeien van 5 m 

zijn thans in aanbouw. De PVC boeien werden bekostigd via de gelden op de normale LVV 

begroting. Voor de FAD’s wordt verder verwezen naar de volgende publicaties waar dit onderwerp 

tot in alle details is uitgewerkt: 

 
van Buurt, G., 1995 - The Construction and Deployment of Deepwater Fish Aggregating Devices in 

Curaçao. FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean, RLAC/95/14-PES-25, 

Santiago, Chile. van Buurt, G., 1996 - Projectdossier verdere ontwikkeling visboeien, Dienst L.V.V. 

van Buurt, G., 1999 - Implementation of an ongoing FAD programme in Curaçao (Netherlands 

Antilles) during the period 1993-2000. In: Pêche thonière et dispositifs de concentration de 

poissons. Ifremer, Actes de Colloques, 28, pp.230-249 Colloque Caraïbe- Martinique, Trois-îlets, 

15-19 Octobre 1999 

 
. 
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Fig.4 en 5 - Links de MKII FAD afgemeerd op een diepte van 700 

meter, Rechts de 3m PVC FAD afgemeerd op een diepte van 

260 m 
 

 
 

Internationaal gezien worden FAD’s steeds meer gebruikt. Ondanks het feit dat er slechts zeer 

weinig bekend is over de precieze rentabiliteit van FAD’s, is iedereen het erover eens dat zij 

rendabel zijn. Ook de industrie gebruikt steeds meer FAD’s. De verzameling van vangstgegevens 

rond FAD’s is een kostbare zaak. Een dergelijk programma kost doorgaans meer dan de FAD’s 

zelf. In het Caribisch gebied zijn er (om 

deze reden) slechts twee studies (St.Kitts en Guadeloupe) waarbij dergelijke gegevens verzameld 

zijn; beide wijzen uit dat de FAD’s rendabel zijn. De rentabiliteit hangt ook af van de locatie. 

Derhalve zijn niet alle FAD’s rendabel. Op sommige locaties zijn zij niet rendabel. Indien een beter 

inzicht verkregen wordt welke locaties de beste zijn, zal de rentabiliteit van een FAD programma 

als geheel stijgen. Voor Curaçao is berekend dat het break-even ongeveer bij een meervangst van 46 

kg per maand per FAD ligt. Ook al weten wij niet precies hoeveel er bij de FAD’s wordt gevangen, 

is het wel zeker dat dit break-even in ruime mate wordt overschreden. Voor een verdere uitgebreide 

discussie van de rentabiliteit van FAD’s zij verwezen naar het bovenvermelde “Projectdossier 

verdere ontwikkeling visboeien”, Dienst L.V.V. 1996. 
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Fig 6. Het afmeersysteem voor de diepwater FAD’s 
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Fig. 8.-  De Exclusieve Economische Zones (EEZ) in het Caribisch gebied en de 

Arubaanse en Antilliaanse Exclusive Visserijzone of Exclusive Fisheries Zone (EFZ), 

die verdeeld is in een gebied rond de Bovenwinden en een gebied rond de 

Benedenwinden. In deze kaart is de grenslijn met Aruba niet aangegeven, dit is wel het 

geval in figuur 9. 
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Fig.9 - De Exclusieve Visserijzone (EFZ) rond Curaçao en Bonaire. 
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II. Semi-industriële visserij in de EFZ 
 

 

In onze traditionele visserij zal nog verder verzadiging optreden, teveel schepen met dezelfde 

actieradius zitten elkaar in de weg. Verdere kredieten van de OBNA in deze sector zullen dan 

alleen nog de sector servicen, dwz. vervangende investeringen zijn of lijden tot een te groot aantal 

schepen en een teruglopend rendement. De huidige schepen kunnen alleen met sleeplijnen vissen 

en worden oneconomisch als zij groter dan 10 m lengte (L.O.A., Length Over All) worden. De 

productie kan alleen vergroot worden door stappen te zetten naar een semi-industriële 

visserij die verder op zee opereert en de traditionele visserij aanvult. 

 
Een visserijbeleidsplan voor Curaçao valt dan ook in twee delen uiteen. Het handhaven van de 

traditionele artesenale visserij binnen de 12 mijlszone en het ontwikkelen van een semi-

industriële visserij in de EFZ rond Curaçao en Bonaire. 

 
Daar de vis zelden in zeer grote scholen of dichte concentraties voorkomt is het essentieel dat 

technieken die dit soort meer verspreide resources kunnen exploiteren, gebruikt worden, dit zijn de 

drift longline en het 

drift gillnet. De pelagic drift longline is het belangrijkst. De drift longline werd, voordat de 

kustwacht een aanvang nam met de controle van de EFZ, in dit gebied gebruikt door Koreaanse en 

Taiwanese schepen. Cubaanse en Venezolaanse longliners en Amerikaanse swordfishlongliners. Er 

is in deze wateren een schip van minimaal 14m. nodig. Hoewel er in de Kleine Antillen 

(Dominica, St. Lucia, St. Vincent, Grenada, Barbados) “artesenale” longlineschepen gebruikt 

worden, die kleiner zijn (11-13m) is door de 

longlinevisserij met het schip “Driekiel”(12m LOA) duidelijk gebleken dat dit type schepen te 

klein is voor het zeegebied ten noorden van Curaçao en Bonaire. De zee is hier in normale 

omstandigheden veel ruwer dan bij de Kleine Antillen, terwijl ook de betrekkelijk kleine 

golflengte een belangrijke rol speelt. Men gebruikt swordfish en tuna longline. Omdat de vangsten 

in het Caribisch gebied, het hoogst zijn in het 4e  en 

1e  kwartaal is dit een seizoensvisserij, in de andere seizoenen dient het onderhoud plaats te vinden 

en dient het schip over te schakelen op driftgillnet voor b.v. vliegende vis en rainbow runner. Als 

het schip alleen in de Antilliaanse EFZ vist kan het derhalve niet groter zijn dan 17 à 18 m. 

Indien het schip groter is moet het Off-season in andere visgebieden kunnen vissen om toch 

rendabel te zijn. Daar het hele Caribisch gebied in EEZ zones verdeeld is dient het schip dan ook in 

het Atlantisch gebied, minimaal 200 mijl oost van Barbados te opereren. 

 
Er moet geconstateerd worden dat er voor commerciële visserijprojecten in de wateren rond 

Curaçao (drift longline, driftgillnet) nog de nodige onbekende factoren zijn, waarover meer 

zekerheden moeten worden verkregen alvorens er aan een zuiver commercieël project begonnen 

kan worden. Deze extra zekerheden kunnen alleen door uitvoering van een project met een boot 

over wat langere termijn verkregen worden, verdere literatuurstudie en projecties etc. zijn zinloos. 

Dit alles is al zeer uitgebreid uitgediept. Het gaat hier nl. om pelagische vissen die anders dan de 

demersale snel door het hele gebied trekken. De vraag is dan ook niet zozeer hoeveel vis er 

beschikbaar is maar veeleer hoeveel vis er met een schip van 14 -17 meter op een rendabele 

wijze gevangen kan worden. Zonder verdere aanvullende praktijkgegevens is deze vraag niet te 

beantwoorden en is een feasibility study voor een commerciele opzet ook vrij zinloos aangezien 

een dergelijke studie dan op assumpties berust die teveel onzekerheden omvatten. Deze hele 

problematiek is uiteengezet in het projectdossier  Visserijontwikkelingsplan III. 

 
2.1      Vismethoden in de EFZ (Exclusive Fisheries Zone) 

Om een eigen visserij in de eigen EFZ ten Noorden van Curaçao en Bonaire te ontwikkelen 

kunnen door eigen schepen alleen de longline methode en de live-bait methode toegepast worden 
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en kleine specifieke gill-nets voor b.v. vliegende vis. Deze methoden kunnen nml. vanaf kleine 

schepen (15 - 20 m) toegepast worden. 

 
- Purse seine. Voor tuna purse seine zijn in het  Caribisch gebied grote schepen van minimaal 500 

ton (GRT) nodig. Doordat de termocline doorgaans dieper ligt dan in de Pacific zijn er diepere 

netten nodig, en dus grotere schepen. In de Pacific is gebruik van een purse seine voor tuna 

mogelijk vanaf kleinere 300 ton schepen. In de Philipijnen en Indonesië worden dergelijke 

schepen gebruikt. Op de oceanen worden thans echter meest purse seiners van minimaal 1000 - 

1700 ton gebruikt. De purse-seine wordt in het Antilliaanse gebied vrijwel alleen in het laatste 

kwartaal gebruikt, soms begint het siezoen wat later en loopt dan door in het eerste kwartaal. 

Bovendien kunnen de vangsten van jaar tot jaar sterk verschillen. De rest van het jaar zal een 

dergelijk schip in de Atlantische of  Pacifische oceanen moeten opereren. De Venezolaanse 

vergunninghouders zijn bereid om tot maximaal U$ 10.000 (afhankelijk van het tonnage) voor een 

visvergunning voor een purse seiner in de Antilliaanse wateren te betalen. Het gaat met name om 

de kleinere en oudere purse-seiners (van 500-800 ton) de zgn. “Flota del Caribe” die moeilijker in 

het verre Atlantisch en Pacifisch gebied opereren. Niettemin is de naam “Flota del Caribe” 

misleidend omdat deze schepen niet alleen in de Venezolaanse zone van het Caribisch gebied (die 

vele malen groter is dan de Antilliaanse EFZ) vissen, maar wel degelijk ook in de Atlantic en de 

Pacific. Voor de grotere 1000 ton en groter purse seiners is het Caribisch gebied nauwelijks 

interessant omdat zij hun volle potentieel niet kunnen realiseren en ook omdat het Caribisch 

gebied te klein is voor de zgn “pesca de balsas” of “floating FAD’s”(zie verder). De vergunning 

voor de EFZ in de Antilliaanse wateren voor purse seiners van de “Flota del Caribe” is een soort 

verzekering, met name om scholen vanuit de Venezolaanse tot in de Antilliaanse wateren te 

kunnen achtervolgen. Uit het feit dat een aantal schepen heeft laten weten niet geinteresseerd te 

zijn om de vergunning te verlengen kan afgeleid worden dat het gevraagde bedrag juist is. Voor 

lokale operateurs zijn dit soort operaties op deze schaal echter niet haalbaar. De eigen EFZ is veel 

te klein om zelfs met één purse seiner van 500 ton te opereren. 

 
- Live bait - De live-bait methode heeft als voordeel dat er slechts enige zoutwaterpompen en geen 

ingewikkelde apparatuur vereist is. Als lokale vissers eenmaal begrijpen waar het om gaat kunnen 

dergelijke schepen, hoewel groter dan de lokale, lokaal gebouwd worden. Training van eigen 

krachten op deze schepen schept derhalve mogelijkheden. De live-bait wordt nabij Isla de Margarita 

gevangen. Lokaal is er weinig 

live-bait beschikbaar. Dit zal een pobleem blijven. Een samenwerking met Venezuela is dus van 

belang. Ook de live-bait methode is sterk seizoensgebonden, men kan hier geen full-time lokale 

visserij op baseren, maar het kan wel een belangrijke extra bron van inkomsten zijn. 

 
- Gillnets voor vliegende vis kunnen ook vanaf kleine schepen dwz. de traditionele schepen of iets 

groter gebruikt worden. Het blijkt dat er in onze wateren een stock van vliegende vis (four-wing 

flyingfish, Hirundichthys affinis), voorkomt die nog praktisch onbevist is. Dit is gebleken uit 

genetisch onderzoek van de flying fish stocks in de Eastern Caribbean en in Noord-Oost Brazilië 

(Zie literatuurlijst, Gomes). Er is rond Curaçao een vrij kort seizoen dat binnen de periode van eind 

Juni-begin September valt. Het eigenlijke seizoen is zelfs korter, vaak slechts drie à vier weken, in 

sommige jaren echter zijn de vissen er iets eerder, in andere iets later. Het is niet bekend hoever de 

stock zich uitstrekt, waar zij vandaan komen en waar zij heengaan. Bij een adequate processing kan 

deze stock voor de traditionele visserij een belangrijke bijverdienste vormen. 

 
- Er is kritiek op de longline methode omdat de bijvangsten van zeeschildpadden, bill-fishes en 

haaien te hoog zouden zijn en er ook zeevogels gevangen worden. Er is tuna-longline die overdag 

gebruikt wordt en swordfish-longline die s’nachts gebruikt wordt. Naar verluidt gebruiken 

Venezolaanse schepen thans ook longlines die aangepast worden voor dorado. Men gebruikt dan 

zeer korte zijlijnen en meer boeien zodat de lijnen niet diep liggen. Over dit type longline is weinig 
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bekend en in het geheel niets gepubliceerd. Hierdoor is ook niets bekend over de bijvangsten van 

dit type longline, noch waar zij gebruikt worden. De Venezolaanse tunalongline verschilt van de 

Japanse doordat zij 6 ipv. 5 zijlijnen heeft en daardoor dieper vist. De vangsten bestaan gemiddeld 

voor 96% uit tuna’s. De bijvangsten van de tuna longline liggen volgens Venezolaanse gegevens in 

dit gebied op ongeveer 4 %, dit zijn vnml. haaien (2 à 3%) en billfishes (1 à 2%) verder enige 

wahoo en grote jacks. Deze bijvangsten liggen derhalve niet hoger dan die van onze traditionele 

sleepvisserij die met name voor billfish rond de 4 à 5 % ligt en, naar internationale normen 

gerekend, vrij hoog zijn. In sommige gebieden zijn er op driftlongline significante bijvangsten van 

Leatherback turtles, met name in de Golf van Mexico en ook rond Hawaii komt dit voor. Het 

betreft overwegend leatherback turtles en ook loggerheads. In dit gebied is dit niet het geval. De 

leatherback is een schildpad die fourageert in koudere wateren, deze schildpad komt alleen in de 

tropen om op tropische stranden eieren te leggen (in dit gebied o.a Aruba en St Croix). Het dier is 

in het centraal deel van het Caribisch gebied zeldzaam. Ook op Aruba waar zij soms eieren leggen 

zijn zij zeldzaam. In Venezolaanse tuna-longline cijfers voor het Caribisch gebied uit de periode 

1960- 1972 werden op de tuna longline geen bijvangsten van schildpadden genoemd. Wel wordt 

melding gemaakt van de eerder genoemde bijvangsten van billfishes, haaien, wahoo en jacks. 

Indien er bijvangsten van schildpadden waren moeten deze in ieder geval onder de 0,1 % van de 

vangsten gelegen hebben, anders zouden zij afzonderlijk vermeld zijn (de overige bijvangsten 

werden tot in tiende procenten weergegeven). In die tijd waren schildpadden nog legitieme 

vangsten, zodat er toen ook geen redenen waren om zulke vangsten te verdoezelen. De 

swordfishlongline wordt s’nachts gebruikt met Cyalume lichtsticks, de zijlijnen liggen veel verder 

uit elkaar dan bij de tuna longline en de haken zijn veel groter. In dit gebied zijn er veel hogere 

bijvangsten dan bij de tuna longline, vooral van haaien. Dit is dus wel een probleem. Het probleem 

kan voor een groot deel vermeden worden door de haken aan de juiste zijde van een 

temperatuurgradient uit te zetten, de visser heeft hier zelf ook veel belang bij omdat haaien alleen 

maar problemen geven en veel vistijd, aas, haken en lijnen verloren doen gaan. 

 
De swordfish longline concureert niet met de lokale traditionele visserij. Op oppervlaktelijnen 

werd, voor zover bekend de afgelopen 25 jaar, rond Aruba, Curaçao en Bonaire slechts drie maal 

een ondermaatse swordfish gevangen. Haaien zijn noch voor de traditionele visserij noch voor de 

longline visserij een interessant product. De traditionele visserij vangt wel tuna’s, waarvan de 

belangrijkste de yellowfin tuna is. De longline visserij vangt yellowfin, albacore en bigeye. 

Albacore wordt in dit gebied slechts zeer zelden op oppervlaktelijnen gevangen. De soorten van 

commercieel belang die zowel door traditionele vissers als met longline gevangen worden zijn dus 

vooral de yellowfin tuna en de bigeye tuna en in veel mindere mate ook andere tuna’s. Niettemin is 

dit geen directe concurrentie daar de meeste vissen die in diep water gevangen worden groter zijn 

dan die aan het oppervlak en zich in een bepaald gebied niet of zelden naar het oppervlak begeven. 

Bovendien zijn de tuna’s trekvissen die doorgaans snel door het gebied trekken. Sommigen kunnen 

zich langer onder de kust ophouden.  In het gebied buiten de 12 mijls zone waar locale longliner 

zullen opereren is er derhalve nauwelijks sprake van enige concurrentie. Wel beïnvloeden alle 

vangsten natuurlijk de status van de stocks. Op een totale vangst van yellowfin tuna in het 

Atlantisch gebied, waar het Caribisch gebied deel van uit maakt van ruwweg 500.000 ton/jr 

yellowfin tuna per jaar zijn de lokale yellowfinvangsten waarschijnlijk hooguit rond de 200 ton per 

jaar  (Curaçao en Bonaire) en is een verhoging van de vangsten door een lokale longliner 

nauwelijks significant. 

In sommige gebieden worden op longline ook zeevogels gevangen die op het aas afkomen bij het 

binnenhalen of uitzetten van de lijnen. Dit gebeurt bij daglicht. In de publicaties over 

Venezolaanse longliners in het Caribisch gebied wordt dit probleem niet vermeld. Amerikaanse 

kapiteins van longline schepen die in dit gebied hebben geopereerd en met wie wij in het verleden 

geprekken hadden hebben hier evenmin enige melding van gemaakt en ook heeft dit zich in de 

vistrips van de vissersvaartuigen “Driekiel”en “Bigeye” tot nu toe niet voorgedaan. Lokale 
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zeevogels zoals pelikanen, booby’s en fregatvogels vliegen niet s’nachts; wanneer swordfish 

longline wordt gebruikt is dit dus zeker geen probleem.  

 
Indien de Nederlandse Antillen om deze redenen zouden afzien van het gebruik van longlines heeft 

dit als consequentie dat een eigen ontwikkeling van de visserij in de eigen EFZ ten Noorden van 

Curaçao en Bonaire onmogelijk wordt. De EFZ wordt dan een de facto tuna- en 

swordfishreservaat dat helpt om de vangsten van grote vloten elders op peil te houden. Alleen 

sleeplijnen en de live-bait methode kunnen in dit gebied vanaf kleine schepen toegepast worden en 

kleine specifieke gill-nets voor b.v. vliegende vis. Voor operaties in de EFZ verder op zee met 

moeten iets grotere maar toch relatief kleine boten met longline methode toegepast worden al of 

niet in combinatie met de eerder genoemde mehoden. De live-bait methode en de vliegende vis zijn 

in veel sterkere mate dan de longline seizoensafhankelijk, kunnen derhalve op een groter schip 

alleen in combinatie met longline succesvol zijn. Voor tuna purse seine zijn in het Caribisch gebied 

grote schepen van minimaal 500 BRT nodig. De purse-seine wordt in dit gebied alleen in het laatste 

kwartaal gebruikt. De rest van het jaar zal een dergelijk schip in de Atlantische of Indo-Pacifische 

oceanen moeten opereren. Voor lokale operateurs zijn dit soort operaties niet haalbaar. Zonder 

longline is een ontwikkeling van een eigen visserij in de EFZ derhalve niet mogelijk. 
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III. Marketing 
3.1      Importcijfers over de periode 1990-1995 

 

 

Dit zijn de laatste cijfers die Aug 1999beschikbaar waren(C.B.S). 

Uit deze cijfers blijkt dat er een aanzienlijke lokale markt is voor vis en visproducten: 
 

 
 

Import of fish and fish peparations Curaçao N.A.                                    Quantity in 1000 Kg. 

Cif-value in 1000 NAf. 

 
Fish and fish preparations                                             1990       1991           1992        1993        1994        1995 

 

031100 Fish,fr,ch or fr. Kg 1073 434 340 898 893 1153  

  Naf. 6313 2719 2563 6440 6376 7849 

 

031200 
 

Fish, dr, salt. sm. 
 

Kg 
 

434 
 

260 
 

273 
 

249 
 

184 
 

308 
 
031300 

 
Crustacea and molluscs, fr, 

Naf. 3755 3344 3489 2960 2071 3791 

 ch,fr,salt. or dr. Kg 35 46 59 53 94 75 

  Naf. 406 483 627 620 737 905 

 

031400 
 

Conch 
 

Kg 
 

143 
 

182 
 

209 
 

214 
 

133 
 

153 

  Naf. 1418 1950 1991 2345 1252 1473 

 

031500 
 

Shrimp 
 

Kg 
 

69 
 

98 
 

120 
 

124 
 

96 
 

115 

  Naf. 930 964 1333 1274 1048 1364 

 

031600 
 

Lobster 
 

Kg 
 

3 
 

1 
 

5 
 

7 
 

9 
 

3 

  Naf. 188 173 273 282 264 308 

 

032011 
 

Sardines, canned 
 

Kg 
 

153 
 

102 
 

123 
 

159 
 

116 
 

126 

  Naf. 737 493 809 757 806 733 

 

032012 
 

Salmon, canned 
 

Kg 
 

27 
 

49 
 

7 
 

15 
 

13 
 

49 

  Naf. 244 421 121 148 149 241 

 

032019 
 

Fish in airt. container n.e.s 
 

Kg 
 

658 
 

380 
 

419 
 

329 
 

198 
 

382 

 and fish prep. whether or not 

in airt. cont. 
Naf. 2018 1374 1914 1522 901682  

 

032020 
 

Crustacea and molluscs prep 
 

Kg 
 

84 
 

60 
 

127 
 

69 
 

133 
 

79 

 or pres. Naf. 570 429 942 510 843 557 

 

Total:  
 

Kg 
 

2679 
 

1612 
 

1682 
 

2117 
 

1869 
 

2443 

  Naf. 16579 12350 14062 16858 14449 18903 

 
 

Importvalue as a % of total food 

import 

   

 
9 

 

 
7 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
6 

 

 
5 
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3.2      Gebruik van scherfijs 

In de toekomst is het welhaast onontkoombaar dat ook de lokale vissers aan moderne hygiënische 

eisen zullen moeten gaan voldoen.Volgens EC eisen dienen schepen die meer dan 8 uur op zee 

zijn over koelfaciliteiten of scherfijs te beschikken. Thans voldoen de meeste lokale schepen niet 

aan deze eis en zal het dus niet mogelijk zijn vis afkomstig van lokale vissers naar EC landen te 

exporteren. Gezien de voorgestane ontwikkeling van de visserijsector is het streven naar export 

onvermijdelijk, voor sommige producten kunnen op de internationale markt prijzen verkregen 

worden die veel hoger liggen dan de lokale. De vis dient daartoe echter aan hoge kwaliteitseisen 

te voldoen. Afgezien van mogelijke export is het uiteraard ook logisch te veronderstellen dat ook 

de lokale consument met het verstrijken der jaren hogere kwaliteitseisen zal gaan stellen en dat 

ook de lokale overheid er op den duur niet aan zal ontkomen om 

hogere eisen te stellen op dit gebied. Als de vis niet goed genoeg is om door buitenlanders te 

worden gegeten zouden wij logischerwijze de vraag kunnen stellen of het dan wel goed genoeg is 

voor de eigen bevolking. Het gebruik van slush zeewater ijs (max. 4 dagen) of scherfijs (max 9 

dagen) is noodzakelijk. In het verleden heeft LVV geprobeerd om het gebruik van scherfijs te 

introduceren. Deze pogingen waren slechts succesvol in die zin dat de lokale vissers die 

aanvankelijk zeer sceptisch tegenover dit idee stonden al spoedig de voordelen ervan inzagen. 

Aanvankelijk gebruikten zij het ijs alleen voor hun aas, maar al spoedig ook voor 

de vangsten. Niettemin is het scherfijsproject niet succesvol geweest. Daartoe zijn er verschillende 

redenen. Het rendement van de scherfijsmachines is te laag, hierdoor is het ijs te duur. Er zijn 

verschillende redenen waarom het rendement te laag is. De intaketemperatuur van het 

binnenkomende water is te hoog. De machines zijn het efficiëntst en zijn geoptimaliseerd voor een 

intaketemperatuur van 20°C, in werkelijkheid ligt deze echter meestal boven de 30°C. Het 

intakewater moet via een chiller voorgekoeld worden. De machines staan niet in een geïsoleerde 

ruimte opgesteld. De motoren zijn Amerikaans en zijn voor 50/60 Hz gewonden. Het is beter om 

50 HZ motoren te hebben. Een machine met een capaciteit van 1000 kg per dag produceert onder 

deze omstandigheden slechts 400-450 kg zeewaterijs per dag. Het tweede probleem is dat de 

lokale stroomtarieven erg hoog zijn. Als het ijs op wat grotere schaal geproduceerd wordt kunnen 

één of meerdere dieselmotoren ingezet worden die direct de compressor van het koelsysteem 

aandrijven. Berekend is dat de kosten dan op slechts rond 40% van de KODELA kosten komen te 

liggen. Een ander groot probleem is het onderhoud. Het is voor de Dienst LVV heel moeilijk om 

het onderhoud van de scherfijsmachines te verzorgen. Voor ieder onderdeel boven de NAf 500,- 

dient machtiging aangevraagd te worden. De onderdelen zijn lokaal niet verkrijgbaar en moeten 

uit het buitenland besteld worden. De betalingen naar het buitenland doen lang op zich wachtten 

etc. etc. 

 
De firma Blue Caribbean van de heren Cor Gouw  en Arie Zuurmond heeft een visbedrijf aan de 

Motetwerf. Voor dit bedrijf is het ook interessant om scherfijs aan lokale vissers te leveren. ook 

andere bedrijven kunnen mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn of worden in het leveren van scherfijs 

aan vissersschepen en op de vis verkooppunten. De totale ijsproductie wordt daardoor vergroot en 

men kan het ijs dan voor een lagere eenheidsprijs produceren. Tevens maakt het gebruik van 

scherfijs het mogelijk om lokale produkten op te kopen voor de exportmarkt. Op deze wijze 

kunnen ook de lokale vissers voor bepaalde soorten vis een hogere prijs realiseren, mits zij 

kwaliteit aanleveren. 

 
In een visverwerkings bedrijf is het een groot voordeel als er zeewater-scherfijs gebruikt kan 

worden. Zoetwaterijs maakt sommige vissoorten “mushy”. Het zeewater dient echter schoon te zijn 

en van goede bacteriële kwaliteit. In het havengebied van het Schottegat kan het zeewater niet voor 

dit doel gebruikt worden. Op het industrieterrein Brievengat is er geen zeewater voorhanden en 

kunnen er uiteraard geen schepen afmeren. De beschikbaarheid van bruikbaar zeewater is van 

groot belang. Het zeewater in het Spaanse water is in het verleden op verzoek van L.V.V. door het 
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landslaboratorium getest. Het bleek destijds niet aan de bacteriële normen te voldoen. Om deze 

redenen liep er een aanzuigleiding naar de Caracasbaai, waar het water geheel aan de normen 

voldeed. Aanvankelijk functioneerde dit goed, maar na graafwerkzaamheden ontstond lekkage en 

waren er steeds problemen. Wellicht is het mogelijk om het water uit het Spaanse water te 

gebruiken na filtratie en sterilisatie met UV licht. Anders moet er een traject of een recht van 

overpad voor een (ondergrondse) leiding naar de Caracasbaai zijn. Wellicht kan de bestaande LVV 

leiding naar de huidige scherfijsmachines gerepareerd worden. 

Visserijproducten kunnen lokaal verwerkt worden en naar EC, de VS en andere landen 

geëxporteerd, als in de toekomst aan alle eisen daarvoor voldaan zal zijn. Er zijn met name 

mogelijkheden voor fillettering en verwerking op kleinere schaal.Voor conserven, liggen de 

mogelijkheden moeilijker; de lokale waterprijs is hoog en het arbeidsloon eveneens. Volgens een 

Venezolaanse reder, waar wij contact mee hadden, echter kan het gebruik van zoetwater, indien op 

een lokatie met schoon zeewater beschikbaar is aanzienlijk beperkt worden en hoeft de hoogte van 

het arbeidsloon in een moderne semigeautomatiseerde plant geen onoverkomelijke factor te zijn. 
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IV. Wetgeving en regelgeving op Nationaal en Internationaal niveau 
 

 

De ERNA (Eilandenregeling Nederlandse Antillen 1954) noemt visserij niet in de bevoegdheden 

die des Lands zijn; visserij is derhalve een bevoegdheid van de Eilandgebieden. Dit betekent in feite 

dat de materie visserij onder de verantwoordelijkheid van de Eilandgebieden valt. In 1954 was dit 

een logisch uitgangspunt. De visserij bestond slechts uit enige kleine scheepjes die dicht onder de 

kust opereerden. Met de opkomst 

van de “UN Law of the Sea” en andere internationale verdragen, waarbij de Nederlandse Antillen 

partij zijn, bleken  er ook op Landsniveau duidelijke bevoegdheden tav. de visserij te zijn, zoals o.a. 

de jurisdictie over de visserijwateren van de EFZ (Exclusive Fisheries Zone) en de regelgeving tav. 

schepen van andere staten (o.a. scheepsregisterbesluit) alsmede verplichtingen voortvloeiend uit 

Internationale verdragen. Er ontstond onduidelijkheid over de vraag waar de bevoegdheden van het 

Land en die van de eilandgebieden elkaar overlappen en hoe dit alles te interpreteren. In de 

Visserijlandsverordening 1991 is voor deze problematiek een oplossing gevonden. De 

Visserijlandsverordening omschrijft de bevoegdheden van Land en Eilandgebieden op 

visserijgebied. De materie is op Landsniveau ondergebracht bij de Minister van Economische 

zaken en  het Departement van Economische zaken (DEPEZ), op Eilandsniveau resorteert de 

verantwoordelijkheid onder het BC van het Eilandgebied Curaçao, de Gedeputeerde voor LVV 

(Econo- mische sector) en de Dienst L.V.V. 

 
Die visserijmaterie die de bevoegdheden van het Land omvat wordt uitgebreider behandeld in een 

Visserijbeleidsplan van het Land, dat thans door het Departement van Economische zaken op 

Landsniveau wordt voorbereid  (o.a. met  inputs van de LVV). In het onderhavige 

Visserijbeleidsplan van het Eilandgebied Curaçao wordt deze materie slechts in globale lijnen 

aangegeven. 

 
4.1      Wetgeving op Eilandsniveau 

Het Eilandgebied Curaçao kent nog geen eigen visserijverordening die van toepassing is 

binnen haar 12 mijls zone. Er is thans een ontwerp voor een Eilandsvisserijverordening 

Curaçao. 

 
De Rifbeheerverordening (AB. 1976 no. 48) kent een aantal artikelen die op visserij van toepassing 

zijn. De belangrijkste raakvlakken met de visserij zijn dat de rifbeheerverordening het speervissen 

verbiedt en de zeeschildpadden beschermt (AB.1996 no. 8) 

 
4.2      Wetgeving op Landsniveau  en Koninkrijksniveau 

De visserijwetgeving op landsniveau op de Nederlandse Antillen is terug te vinden in de 

volgende publicatiebladen: 

 
Publicatieblad: A0 1991 N0 74 - Landsverordening van de 11 de juli 1991 houdende regelen in 

verband met de visserij in de territoriale zee en de visserijzone van de Nederlandse Antillen 

(Visserijlandsverordening). 

 
Publicatieblad: A0  1992 N0  108 - Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5 de 

november 1992 ter uitvoering van de artikelen 3 en 12 van de visserijlandsverordening (P.B. 1991, 

no 74) (Visserijlandsbesluit). 

 
Staatsblad: 1993  409 - Besluit 6 Juli 1993, houdende instelling van een visserijzone voor de 

Nederlandse 

Antillen en Aruba (visserijzonebesluit Nederlandse Antillen en Aruba). 
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Publicatieblad: A0 1993 N0 88 - Besluit van de 26ste augustus 1993 tot afkondiging van het besluit 

van 6 juli 

1993 (Stb. 409), houdende instelling van een visserijzone voor de Nederlandse Antillen en Aruba 

(visserijzonebesluit Nederlandse Antillen en Aruba). 

 
Publicatie blad: A0 1993 N0 110 - Landsbesluit van de 22ste november 1993, no.14, 

regelende de inwerkingtreding van de Visserijlandsverordening (P.B. 1991, no 74). 

 

 4.3 Verdrag “Highly Migratory Species” en ICCAT (International Commission for the 

Conservation of Atlantic Tuna’s). 

Het VN verdrag betreffende grensoverschrijdende visbestanden (Highly Migratory Species) is nog 

niet 

geldig voor de Nederlandse Antillen. Deze overeenkomst dringt er bij de landen op aan om lid te 

worden van regionale en subregionale visserijakkoorden en organisaties. Hoewel dit niet 

geïnterpreteerd kan worden als een verplichting, om lid te worden van de ICCAT, is het een 

duidelijke aanwijzing in die richting. De overeenkomst schrijft voorwaarden voor, waaraan 

samenwerking in dergelijke akkoorden en organisaties dient te voldoen. Artikel 8 beoogt het beheer 

van alle betrokken visbestanden te laten verlopen via dergelijke organisaties of akkoorden en hierbij 

garanties te geven voor de openheid van dergelijke organisaties en akkoorden. Dit heeft al geleid tot 

wijzigingen in de structuur van de ICCAT, die thans ook onder het VN charter is ondergebracht. 

ICCAT is ontstaan als een club van landen met tunaschepen voor de oceanen. De oorspronkelijke 

opzet hield geen rekening met kuststaten met kleine vloten van veel kleinere schepen. Nu de 

structuur van ICCAT gewijzigd is begint hier verandering in te komen, maar nog steeds 

overheersen de belangen van de staten die vloten op open zee hebben (zie verder). De ICCAT is een 

commissie onder UN charter voor het beheer van pelagische vissen zoals tuna’s en billfishes in het 

Atlantisch gebied. Het 

Caribisch gebied en de Middellandse zee maken deel uit van dit Atlantisch gebied. De 

Nederlandse Antillen zijn nog geen lid van de ICCAT. Toetreding dient per Rijkswet te geschieden. 

De regering van de Nederlandse Antillen kan de Koninkrijksregering benaderen met het verzoek 

om toe te treden. De vraag of De Nederlandse Antillen wel of niet tot de ICCAT zouden moeten 

toetreden speelt op Landsniveau, dit is immers een bevoegdheid van het Land. Er blijken voor en 

nadelen te zijn. 

Daar eventuele quoteringen gelden voor het hele Atlantische gebied dwz. internationale wateren, 

maar ook de eigen EFZ en de territoriale wateren, zal een eventueel toetreden tot de ICCAT ook 

consequenties hebben voor de Eilandgebieden, met name het Eilandgebied Curaçao en het 

Eilandgebied Bonaire waar er een visserij is die vissoorten vangt die onder het beheer van de 

ICCAT vallen. Er zijn in feite geen principiële redenen om geen lid te worden van de ICCAT of het 

verdrag “Highly migratory species niet te tekenen”. De problemen liggen in de oneigenlijke 

voorwaarden voor toetreding die ICCAT stelt. Quota worden vastgesteld op grond van de vangsten 

over de afgelopen 10 jaar. Dit betekent dat een ontwikkelingsland dat zijn visserij op pelagische 

soorten (ook binnen de eigen EFZ) nog niet, of slechts deels, ontwikkeld heeft, zich voor soorten 

waarvoor een quotum bestaat, verplicht (ad infinitum) van verdere ontwikkeling af te zien. Een 

groot probleem is dat nieuwkomers geen swordfish quotum krijgen. De partijen stellen zich tot nu 

toe op het standpunt dat de stock reeds overbevist is en dat degenen die hier op visten hun vangsten 

reeds moesten inkrimpen en derhalve geen verdere concessies kunnen doen.  Drift longline 

methode is de enige methode die gedurende een groot deel van het jaar vanaf kleinere schepen 

binnen de EFZ rond Curaçao en Bonaire gebruikt kan worden (andere methoden zoals live-bait 

voor tuna en gillnets voor vliegende vis zijn sterk seizoensafhankelijk; de sleepmethode is niet 

economisch meer voor schepen boven de 10 a 12 meter). Swordfish is de belangrijkste soort is 

waar met longline op gevist kan worden, derhalve kan de hele ontwikkeling van een eigen visserij 

binnen de EFZ bij een ICCAT lidmaatschap de facto op losse schroeven komen te staan. Zo kan 
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men, als de Nederlandse Antillen lid van ICCAT zouden zijn, dan wel aan een schip dat onder de 

vlag van een ICCAT land dat een swordfish quotum heeft (bv. de VS) licentie verlenen om op 

swordfish te vissen binnen de eigen EFZ, maar niet, binnen diezelfde EFZ op swordfish vissen met 

een schip onder eigen vlag. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze zelfde problematiek in de 

naaste toekomst ook voor bigeye tuna gaat spelen. Deze materie blijkt zeer complex te zijn en kan 

derhalve ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de visserij in de EFZ. Caricomlanden 

kampen met hetzelfde probleem. De meeste van deze landen hebben alleen een kleine EFZ waarin 

de swordfishvisserij tot de weinige ontwikkelings-mogelijkheden behoort. Om deze redenen 

weigert een groot aantal landen tot nu toe tot ICCAT toe te treden, wat de effectiviteit van ICCAT 

verminderd. Zij kunnen immers moeilijk sancties toepassen tegen een zo groot aantal 

buitenstaanders. Soorten die  thans onder ICCAT quoteringen vallen zijn swordfish en bluefin tuna, 

het ligt echter in de lijn der verwachting dat er spoedig quota voor yellowfin tuna en big-eye tuna 

zullen komen. De overbevissing op pelagische vissoorten (highly migratory species) in het hele 

Atlantische gebied, wordt primair veroorzaakt wordt door grote vloten van longliners en purse 

seiners in het Atlantisch gebied. Deze vloten zijn sterk geovercapitaliseerd en worden in feite door 

subsidies in stand gehouden. De problemen met purse seiners in het Atlantische gebied betreffen 

vooral de vangsten van ondermaatse tuna. Dit ligt niet aan de methode op zich maar aan het 

gebruik van netten met te kleine maaswijdte. In combinatie met het gebruik van zgn. ‘floating 

FAD’s”. Het zou met name gaan om grote hoeveelheden veel te kleine yellowfintuna die door 

Spaanse schepen voor de West-Afrikaanse kusten wordt gevangen. Hoewel de schepen en 

maatschappijen die deze ondermaatse vis vangen hier zelf uiteindelijk geen belang bij hebben 

gebeurt dit toch, daar de schepen gevuld moeten worden om de hoge kapitaals- investeringen terug 

te verdienen. Ook het gebruik van drijvende FAD’s in combinatie met purse seine heeft geleid tot 

grote vangsten van ondermaatse tuna’s in alle drie de Oceanen (Atlantic, Pacific, Indische Oceaan). 

Uiteraard heeft dit ook een sterk nadelige invloed op de yellowfin in het Caribisch gebied. In 1999 

nam de ICCAT als eerste stap een aantal maatregelen tegen deze vorm van visserij in de vorm van 

een gesloten seizoen en uitsluiting van bepaalde visgebieden in West Afrika. 

 
Over de “floating FAD’s” is tot nu toe weinig gepubliceerd en ook hoort men er (nog) weinig over. 

Van Venezolaanse reders hebben wij  reeds het een en ander hierover gehoord. Op een meeting 

over FAD’s in October 1999 te Martinique kwamen de eerste wetenschappelijke studies en cijfers 

over de “floating FAD’s” naar voren. Deze floating FAD’s blijken door hun succes een gigantisch 

probleem te vormen. Er zijn schepen die met de tuna schepen samenwerken, deze zetten drijvende 

vlotten met hangende netten eronder in zee en volgen deze per sateliet. Veelal zit er onder het 

drijvende vlot een televisie-camera of een kleine pinger die kan zien of er tuna onder de “floating 

FAD” zit. Het commandoschip dirigeert daarop de purse seiners naar die vlotten waar vis onder zit. 

Ook opereren de meeste purse seiners zelf met” floating” FAD’s. De vangsten per schip zijn door 

de toepassing van dit systeem enorm toegenomen. Vergelijking van CPUE (Catch per Unit of Effort) 

cijfers door de jaren heen is hierdoor zinloos geworden, dit ondermijnt de studies over de grote van 

de resource. Zeer schrikbarend is dat er, anders dan bij vele “fixed FAD’s” in alle drie de tuna 

oceanen (Atlantic, Indische en Pacific) grote hoeveelheden juvenielen gevangen worden. Dit zal 

ongetwijfeld de recruitment van de stocks gaan beïnvloeden, alhoewel beweerd wordt (door de 

industrie) dat dit nog niet het geval is. Hoewel dit type met de stroom meedrijvende vlotten in het 

Caribisch gebied niet gebruikt kunnen worden, zij zouden immers binnen enkele dagen of ergens op 

de kust drijven of de EEZ van een ander land binnendrijven, worden de stock’s in het Caribisch 

gebied, die onderdeel uitmaken van de pelagische stocks in het hele Atlantische gebied hier wel 

door beïnvloed. Ook zijn er aanwijzingen dat de migratieroutes van tuna’s door het uitzetten van 

rijen van deze vlotten kunnen veranderen cq. veranderen. Door het gebruik van deze techniek is 

het ”machtsevenwicht” tussen kuststaten en open zee staten geheel in het voordeel van de open zee 

staten verschoven. De vangsten van de kuststaten worden beïnvloed, want de tuna’s bereiken in veel 

gevallen de EEZ wateren niet. 
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Sinds de jaren ’60 zijn de gemiddelde vangsten van tunadriftlongliners in het Caribisch gebied van 

een gemiddelde van meer dan 80 kg per 100 haken gezakt naar onder de 45 kg. De lokale vissers 

vissen niet met driftlonglines. De geconstateerde vangstvermindering van longline schepen is niet 

noodzakelijkerwijs in dezelfde mate van toepassing op vangsten van vis aan het oppervlak met 

sleeplijnen, maar als algemene trend zijn deze gegevens nochtans indicatief. De lokale vissers zijn 

grotendeels van pelagische vissen afhankelijk. In het verleden bestond 85% van de vangst uit 

pelagische soorten (de rest uit rifvissen), waarschijnlijk ligt de verhouding nu boven de 90 %. 

 
De afgelopen jaren waren de vangsten in de traditionele visserij op Curaçao en Bonaire slecht De 

vangsten zijn duidelijk teruggelopen. In een pelagische visserij kunnen er van jaar tot jaar sterke 

fluctuaties zijn. Het teruglopen van de vangsten kan aan de El Niño, La Niña oscillaties van de 

afgelopen jaren liggen, die ook van invloed zijn op de zeestromingen en zee-temperaturen, maar 

gevreesd moet worden dat de sterk toegenomen vangsten van de vloten in het hele Atlantische 

gebied ook een belangrijke rol hierbij spelen. 

 
Tot op zekere hoogte zijn de vangstverminderingen sedert de jaren ’60 gecompenseerd door 

een hoger prijsniveau. Tov. de prijs van bv. vlees en kip is de prijs van vis sterker gestegen. 

 
4.4      FAO code of responsable fisheries 

De FAO code of responsable fisheries geeft uitgebreide richtlijnen voor 

visserijmaatregelen en een raamwerk dat op den duur moet leiden tot duurzame visserij. 
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V. Actiepunten van het Eilandelijk visserijbeleid. 
 

 

Hoofdoelstelling 1: het handhaven van de werkgelegenheid in de traditionele 

artesanale visserij; voorkomen dat deze sector terugloopt. 

 
1. Gebruik van FAD’s (Fish Attraction Devices),  zowel voor diep als voor minder diep water. 

Voortzetting 

FAD lange termijn programma. 

 
2. Verbetering  infrastructuur 

 
Centralisatie en verbetering van faciliteiten in een aantal vissershavens (zonder centralisatie is 

het moeilijk om bepaalde verbeteringen in te voeren) 

 
a. Beschikbaarheid van zeewaterscherfijs of indien dit niet mogelijk is zoetwaterscherfijs bij de 

vissershaven te Caracasbaai, distributie vanuit een Centraal productiepunt (alof niet te Caracasbaai) 

naar de Caracasbaai 

en andere verkooppunten van vis, dit in overleg met de private 

sector b. realisatie vissershaven Piscaderabaai 

c. op termijn vissershavenshaven in St.Marthabaai 

 
Aanleg slipways en pieren op diverse locaties, deze  zijn niet uitsluitend bedoeld voor de 

visserij, doch maken deel uit van een stuk mariene infrastructuur voor vele gebruikers. 

Voor de visserij is van belang dat dit soort faciliteiten de reparatie van vaartuigen faciliteren, en de 

kosten van onderhoud drukken, ook komt dit de veiligheid op zee ten goede, zowel voor vissers als 

andere watergebruikers, daar zowel de CITRO als de kustwacht eveneens van deze slipways 

gebruik kunnen maken. 

 
a. aanleg reeds goedgekeurde slipways te Sta. Cruz en 

Westpunt. b. geplande slipway te Playa Canoa (Noordkant) 

c. onderwaterdeel voor slipway Boca 

St.Michiel d. nieuwe pier te Boca 

e. nieuwe pier bij de Vissershaven te Caracasbaai 

f. zwaardere “dolly-type”trailer, te gebruiken bij de slipway van de vissershaven te Caracasbaai 

 
3. regulering van de kustvisserij 

 
a. Een Eilandsvisserijverordening voor de territoriale wateren, aanvullend op en binnen het 

raamwerk van de 

Visserijlandsverordening. De volgende maatregelen zijn daarbij o.a. van belang: 

- controle op het gebruik van reda’s en kanasters, 

- de invoering van self-destructing panels en een minimummaaswijdte voor kanasters 

- de bescherming van kraamkamergebieden. 

- de implementatie van visserijvrije zones ter bescherming van de visstand. 

 
Beperkende maatregelen voor soorten als Karko (Strombus gigas), Kiwa (Cittarium pica) en kreeft 

(Panilurus argus) echter dient de bevolking te begrijpen waarom dit zo is en is een informatie-

campagne om het noodzakelijke draagvlak te creëeren noodzakelijk. Ter vermindering van 

conflicten tussen gebruikersgroepen kan tevens gedacht worden aan zonering in gebruikers-zones 

b. Gerichte specifieke informatiecampagnes die de invoer van nieuwe wettelijke maatregelen 

ondersteunen, om hiervoor een breder draagvlak te creëren, ( los van het onder 4 genoemde 

“General marine awareness” programma) die het algemeen publiek ervan bewust maken waarom 
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bepaalde wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn. 

c. als onderdeel van b. Overleg met de betrokken partijen, zoals organisaties van vissers, duikers 

en andere belanghebbenden. Hierbij is vooral het overleg met tegenstanders van mogelijke 

maatregelen van belang. 

 

4. General Marine awareness programma 

Algemene voorlichting aan het algemeen publiek over koraalriffen en impacts op 

koraalriffen, visserijproblematiek in het algemeen (voor specifieke voorlichting zie 

onder: 3b) 

 
5. Voortzetting algemene trainingen voor vissers 

a. avondlessen voor het behalen van het vaarbewijs (i.s.m. de 

Havendienst) (8 lessen van 4 uur) 

b. avondlessen en demonstraties i.v.m. veiligheid op zee (i.s.m. 

CITRO) (1 les van 4 uur), daarnaast demonstratiedag. 

c. avondlessen behalen radiocertificaat (i.s.m. 

Landsradio) (8 lessen van 4 uur) 

d. langere cursussen (1 à 2 weken) o.a  fish processing (icing, filetteren, roken), bait fishing 

 
6. Verbetering marketing, kwaliteit van het eindproduct, daardoor toegang tot exportmarkt en 

realisatie van 

hogere prijzen, ook voor sommige producten van de lokale visser. 

a. instructie en training ter plaatse in gebruik van scherfijs, hoe ice boxes in eigen vaartuigen in te 

bouwen. b. instructie ter plaatse in basic processing zoals: het afbloeden van tuna’s,  het roken van 

vis, het filletteren van met name vliegende vis. 

 
7. Productievergroting vanaf traditionele vaartuigen, of vaartuigen die iets groter zijn, maar nog 

binnen het bereik van de lokale vissers. 

a. onderzoek naar het gebruik van kleine gill-nets voor vliegende vis (four-wing flyingfish, 

Hirundichthys affinis), gedurende het vrij korte seizoen  eind Juni-begin September. 

b. mogelijkheden gebruik van live-bait vanaf kleine schepen, training in samenwerking met 

Venezolaanse vergunninghouders in wateren van de EFZ. 

 
8. vergroting efficiëntie eigen vaartuigen door kleine veranderingen. 

a. verbetering propellerselectie daardoor tot 20 % verbetering brandstofverbruik mogelijk Daar de 

trolling vismethode naar verhouding veel brandstof vereist verlaagt dit de kosten aanzienlijk (zie 

projectdossier: van Buurt, G., 1995 - Voorstel technische bijstand t.b.v. studie ter verbetering van 

de propellerselectie en positionering bij de traditionele Curaçao’sche vissersvaartuigen. Dienst 

LVV.) 

b. verbetering van de technieken om GRP (Glass Reinforced Plastic) op houten schepen aan te 

brengen 

(minder kans op delaminatie). 

 
9. Overleg met het Land over het goed functioneren der vuurtorens. 

 
10. Overleg met het Land over vrijdom van invoerrechten voor een aantal 

benodigdheden tbv de beroepsvisserij. 
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Hoofdoelstelling 2: het ontwikkelen van een semi-industriële visserij in de EFZ (Exclusive 

Fisheries Zone) rond Curaçao en Bonaire. 
 

 

1. Ondersteunen van lokale projecten in de EFZ, van de private sector die met een schip groter 

dan 15 m in deze EFZ vissen. 

 
2. Toegang tot de exportmarkt met name EC, VS en Japan. 

 
3. Grotere schepen in EFZ en Atlantic; nagaan wat de mogelijkheden zijn voor wat grotere 

schepen (approx.25 m) die in de EFZ vissen en Curaçao als basis gebruiken, maar off-season 

gebruik maken van de internationale wateren in de Atlantic. 

 

 

Algemene randvoorwaarden 
 

 

1. Op visserijgebied dienen Land en Eiland samen te werken. Doordat de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden elkaar overlappen is een nauwe samenwerking en coördinatie 

noodzakelijk. 

 
2.Verbetering databestand. Oudere gegevens dienen bijgewerkt te worden, voor rifvissen en 

een aantal pelagische soorten dienen length/frequency gegevens verzameld te worden. 

 
3. Institutionele versterking, versterking afdeling visserij Dienst L.V.V. 

 
4. Ondersteuning van het Eilandgebied om tot verzekering voor vissers tegen betaalbare premie te 

geraken. 

 
5.  Voldoende financiële middelen ten behoeve van de sector voor de financiëringsinstanties OBNA 

en KORPODEKO 

 
6. Ondersteuning door het Eilandgebied aan en bij het opzetten van visserijorganisaties. 

De overheid dient een discussiepartner te hebben en de vissers dienen ook zelf gezamenlijk voor 

hun belangen op te komen. Dit kan de overheid niet voor hun doen. De overheid kan hun hierbij 

echter wel behulpzaam zijn en faciliterend optreden. men kan hierbij denken aan één of  meerdere 

coöperaties afhankelijk van het type visserij of activiteit, die tesamen in een overkoepelend orgaan 

voor belangenbehartiging verenigd zijn. Ook is er in dergelijke structuur ruimte voor NV’s waar 

meerdere vissers en wellicht ook anderen (marketing) in participeren. Fekoskan heeft expertise op 

dit gebied en kan 

adviseren. 
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