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Dit rapport beschrijft een veldbezoek aan Bonaire gericht op het verzamelen van data over de aride 
vegetatie. Er zijn op 23 plekken vegetatieopnamen gemaakt, waaronder acht herhalingen van oude 
opnamen, en daarnaast zijn 50 veldbeschrijvingen gemaakt ten behoeve van een landgebruikskaart. 
Het rapport beschrijft tevens hoe de ruim 1000 opnamen van de Nederlands Caribische eilanden in de 
vegetatiedatabase CACTUS kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in natuurlijke processen en 
de effecten van landgebruik, klimaat en andere factoren. Ook bevat het een advies aan de 
vertegenwoordiger van het Ministerie van LNV op het eiland ten aanzien van bescherming van de 
waardevolle begroeiingen op kalkplateaus. 
 
Trefwoorden: Bonaire, vegetatie, doornstruweel, droog tropisch bos, vegetatie database, indicator 
 
This report describes a filed visit to the Caribbean island of Bonaire aiming at collection of field data on 
the arid vegetation, which consists largely of dry thorn scrub, cactus scrub and dry tropical forest. 
Vegetation relevés have been made at 23 sites, among which eight sites that have been surveyed in 
1999. Besides 50 short field descriptions have been made as a basis for a land-use map. The report 
describes how the more than 1000 relevés of the Dutch Caribbean islands, which are stored in the 
vegetation database CACTUS, may be analysed to provide insight in natural processes like vegetation 
succession and effects of land use, climate change and other factors. Besides, the report contains an 
advice for the representative of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality on the island 
about the (better) conservation of sites on the limestone terraces with very well developed woodland. 
 
Key words: Bonaire, vegetation, dry tropical forest, vegetation database, indicators 
 
Dit rapport is gratis te downloaden van https://doi.org/10.18174/538346 of op 
www.wur.nl/environmental-research (ga naar ‘Wageningen Environmental Research’ in de grijze balk 
onderaan). Wageningen Environmental Research verstrekt geen gedrukte exemplaren van rapporten. 
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Verantwoording 
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1 Introductie 

Net als in veel andere delen van de wereld staat ook op de Nederlandse eilanden in het Caribisch 
gebied de biodiversiteit onder druk. Het belang van deze biodiversiteit is groot, aangezien er sprake is 
van een relatief grote soortenrijkdom in combinatie met hoge aantallen endemische soorten planten 
en dieren (zie o.a. Bos et al., 2018). Tegelijkertijd is de natuur kwetsbaar door de geringe omvang 
van de eilanden. Ook heeft de vegetatie door de eeuwen heen veel schade ondervonden (Stoffers 
1956, Beers et al., 1997; De Freitas et al., 2005) waarbij regeneratie moeilijk is door het aride klimaat 
(Albaladejo et al., 1998) en begrazing door vee. 
 
In een tijd van klimaatverandering en groeiende druk op land en in zee door bebouwing, 
infrastructuur, landbouw, toerisme, energiewinning en andere vormen van landgebruik, is het goed 
om na te denken hoe de ontwikkeling van de Caribische eilanden kan plaatsvinden, zonder dat dit op 
de langere termijn ten koste gaat van natuur, klimaat en leefomgeving. Om die reden wordt er binnen 
het KB-project ‘Natuurinclusieve planvorming op klein tropische eilanden’ (KB36-005-002) nagedacht 
over natuurinclusieve ontwikkelingen, waarbij het eiland Bonaire als voorbeeld is genomen (Verweij 
et al., 2020). Om juiste keuzes te maken is het onder andere van belang de juiste gegevens te 
hebben. Bij het opstellen van ontwikkelingsplannen speelt ruimtelijke informatie een belangrijke rol. 
Op het gebied van natuur gaat het dan om gegevens over het voorkomen van vegetatietypen en 
dieren en planten, met hun leefgebied. 
 
De belangrijkste vlakdekkende bronnen voor de (terrestrische) natuur op Bonaire vormen een 
vegetatiekaart uit 1999 (De Freitas et al., 2005) en een recent gemaakte landgebruikskaart op basis 
van een satellietbeeld met een pixel-resolutie van 30 cm (Mücher & Verweij, 2020). Beide kaarten zijn 
hieronder weergegeven (figuur 1). Tevens is er een historische kaart van de vegetatie beschikbaar uit 
de jaren vijftig van de vorige eeuw (Stoffers, 1956). De vegetatie (structuur en totale 
soortensamenstelling) is een afspiegeling van allerlei abiotische condities, de aanwezige species pool 
(de flora) en historische processen. Op hun beurt vormen vegetatiegegevens een goede basis om het 
leefgebied van plant- en diersoorten in kaart te brengen. 
 
 

   

Figuur 1 Vegetatiekaarten van Bonaire uit 1956 (Stoffers, 1956) en 1999 (De Freitas et al., 2005) 
en land-use map uit 2020 (Mücher et al., in prep). De bestanden zijn te vinden op www.dcbd.nl. 
 
 
Naast deze vlakdekkende informatie kan het voor specifieke vragen ook nodig zijn om meer 
gedetailleerde (punt)informatie nodig te hebben over het voorkomen van plantensoorten, diersoorten 
of over de samenstelling van de vegetatie. Voor de Caribische eilanden loopt een project om zo veel 
mogelijk historische voorkomens van plantensoorten te digitaliseren en te ontsluiten in de vorm van 
verspreidingskaarten. 
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Behalve het weten waar belangrijke natuurwaarden voorkomen (inventarisaties), is het ook van 
belang om inzicht te hebben in veranderingen die optreden (al dan niet van nature) en de processen 
die hiervoor zorgen. Voor dit laatste is het van belang om te monitoren, oftewel gegevens op dezelfde 
locatie over meerdere jaren te verzamelen. Opeenvolgende beschrijvingen van de vegetatie 
(opnamen) kunnen op deze wijze gebruikt worden als een zeer nauwkeurige indicator om 
veranderingen in abiotische condities en natuurlijke processen te volgen. Ze vormen als het ware een 
thermometer voor het meten van veranderingen in landgebruik of klimaat en biotische veranderingen. 
Dergelijke tijdreeksen van natuurgegevens zijn op de zes Caribische eilanden echter schaars. Wat de 
vegetatie betreft, zijn er enkele voorbeelden van vaste punten die langere tijd gevolgd zijn, met name 
om de effecten van geiten- en ezelbegrazing te volgen binnen en buiten afgerasterde exclosures (o.a. 
De Freitas, 2008; Coolen, 2015). Ook zijn er voor de zeegrasbegroeiingen van Lac Bay langdurige 
monitoringsgegevens (zie www.dcbd.nl). Recentelijk is op Curaçao grootschaliger de ontwikkeling van 
de vegetatie in het Christoffelpark onderzocht, waaruit bleek dat er sinds circa 1985 een positieve 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden (toename van altijdgroene bomen en struiken) als gevolg van het 
reduceren van de populatie geiten (Houtepen e.a., in prep.). Ook op Saba is recentelijk door herhaling 
van historische vegetatieopnamen de vegetatiesuccessie onderzocht. 
 
Op Bonaire is in 2019 tijdens een veldbezoek van 18 tot 21 november bekeken in hoeverre het mogelijk 
is om historische vegetatieopnamen terug te vinden en te herhalen en wat voor informatie dit oplevert. 
Dit veldwerk werd gecombineerd met het beschrijven van diverse punten voor de genoemde land-use 
kaart (Mücher & Verweij, 2020). Om de punten te kunnen herhalen, zijn in eerste instantie de originele 
opnamegegevens van de vegetatiekartering van De Freitas et al. (2005) gedigitaliseerd en 
gegeorefereerd. De data zijn ondergebracht in de vegetatiedatabase CACTUS (Janssen et al., in prep.). 
 
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de gedigitaliseerde historische data en worden tevens 
voorbeelden gegeven van hoe deze data toegepast kunnen worden in het natuurbeheer en -beleid op 
het eiland (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de in 2019 
gemaakte (herhaalde) vegetatieopnamen. Hierbij is aangegeven wat voor indicatie de gesignaleerde 
veranderingen geven. We eindigen met een perspectief op de inwinning van dit type gegevens: het 
beter onderbouwen van beheer- en beleidsbeslissingen met wetenschappelijke gegevens is een trend 
die reeds enige tijd is ingezet in veel regio’s wereldwijd, onder de noemer evidence based policy 
making (Sutherland et al., 2004; Pullin & Knight, 2009). 
 
De korte veldbeschrijvingen die ten behoeve van de land-use map zijn verzameld, zijn weergegeven in 
bijlage 1. De gemaakte vegetatieopnamen in bijlage 2. Tijdens het bezoek aan Bonaire is een 
lezingenavond georganiseerd door DCNA, waarbij een tweetal presentaties is gehouden: over het 
belang van vegetatiemonitoring in het algemeen (door John Janssen) en over vegetatieveranderingen 
op Curaçao (door Erik Houtepen). Naar aanleiding van die presentatie is een advies geschreven aan 
Paul Hoetjens, op dat moment de vertegenwoordiger van LNV op de Caribische eilanden. Dit advies is 
opgenomen in bijlage 3. Verder is er naar aanleiding van het veldbezoek een artikel verschenen in de 
DCNA-nieuwsbrief Bionews. Dit artikel is opgenomen in bijlage 4. 
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Figuur 2 De auteurs onder een eeuwenoude Guaiacum officinale (foto: Johan van Blerk). 
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2 Historische vegetatiegegevens 

Ten behoeve van de vegetatiekaart uit 1999 (De Freitas et al., 2005) zijn in totaal 
324 vegetatieopnamen gemaakt. De gegevens op de originele veldformulieren zijn gedigitaliseerd, de 
locaties zijn gegeorefereerd aan de hand van veldkaartjes en de gegevens zijn opgeslagen in het 
programma Turboveg (Hennekens & Schaminée, 2001), binnen de vegetatiedatabase CACTUS. 
Figuur 3 geeft een overzicht van de ligging van de punten. 
 
 

 
Figuur 3 Ligging van de in de periode december 1998-maart 1999 gemaakte vegetatieopnamen 
op Bonaire. 
 
 
De nieuwe gedigitaliseerde set opnamen vormt een belangrijke bijdrage aan de vegetatiedatabase 
CACTUS, waarin opnamen van alle zes Caribische eilanden van het Nederlands Koninkrijk digitaal 
bijeen zijn gebracht. Op dit moment bevat deze database bijna 1600 opnamen, waarvan ruim 400 van 
Bonaire (zie figuur 4). 
 
 

 
Figuur 4 Aantal in de vegetatiedatabase CACTUS bijeen gebrachte opnamen uit de periode 1955-
2020 (blauw) en een inschatting van opnamen die in literatuur of ongepubliceerd voorhanden zijn 
(bruin), aangegeven per Caribisch eiland (A=Aruba, B=Bonaire, C=Curaçao, SM=Sint Maarten, 
SE=Sint Eustatius, Sa=Saba).  
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De opnamen-set van Bonaire uit 1999 vormt een belangrijke referentiebron voor hoe de begroeiing op 
het eiland er in het verleden heeft uitgezien. Door de vegetatieopnamen te koppelen aan allerlei 
kenmerken (plant traits) van de flora of het vegetatietype, is het mogelijk om ruimtelijke patronen in 
beeld te brengen van indicatoren die iets vertellen over de toestand van de natuur. Hierbij kun je 
denken aan kenmerken als groeivorm, verspreidingsareaal, dispersiecapaciteit, standplaatskenmerken 
(bijv. bodemtype), vruchttype, bloeitijd etc. In figuur 5 en 6 zijn hiervan twee voorbeelden gegeven. 
 
 
Tabel 1 Gehanteerde indicatorsoorten voor goed ontwikkeld bos (woodland) in figuur 4 (namen 
volgens Van Proosdij, 2012, behalve Sabal lougheediana (volgens Griffith et al., 2019)). 

Bourreria succulenta Jacquinia arborea 

Bursera karsteniana Krugiodendron ferreum 

Bursera simaruba Maytenus tetragona 

Bursera tomentosa Maytenus versluysii 

Casearia tremula Metopium brownei 

Cissus verticillata Phyllanthuis botryanthus 

Cordia globosa Quadrella odoratissima 

Erithalis fruticosa Sabal lougheediana 

Guaiacum officinale Stenostomum acutatum 

Guaiacum sanctum Tillandsia flexuosa 

Guettarda roupalifolia Zanthoxylum monophyllum 

Haematoxylon brasiletto (als boom)  

 
 

Figuur 5 Kaart met locaties van opnamen waarin ten minste drie van de soorten bomen, 
klimplanten en epifyten voorkomen die goed ontwikkeld bos indiceren (zie tabel 1), onderverdeeld in 
locaties op vulkanische bodem (oranje) en kalksteen (geel). Op de foto het kalkterras van Lima met 
twee van de soorten: Jacquinia arborea en Sabal lougheediana. Dit kalkgebied is ook in De Freitas 
et al. (2005, pg 52-53) aangeduid als een gebied dat een betere bescherming nodig heeft. Ook de 
kalkterrassen tussen Kralendijk en Rincon springen op de kaart in het oog vanwege de goed 
ontwikkelde vegetatie. 
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Figuur 6 Voorkomen van een op Bonaire zeldzame kustvegetatie die gedomineerd wordt door het 
struikje Strumpfia maritima. 
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3 Herhaling vegetatieopnamen 

Aan de hand van de originele veldformulieren zijn enkele van de opnamen die in 1999 zijn gemaakt, 
teruggezocht en opnieuw gemaakt. De herhaalde opnamen zijn vrij willekeurig gekozen vanwege de 
ligging nabij de gevolgde reisroute. In totaal gaat het om acht locaties (figuur 7). De 
vegetatiegegevens uit beide jaren staan in bijlage 2, samen met andere opnamen die gemaakt zijn in 
dezelfde week. Voor de herhaalde opnamen zijn in bijlage 2 de oude plot-nummers vermeld in de kop 
van de tabel. De gehanteerde opnamenschaal is toegelicht onderaan bijlage 2. 
 
We geven – ter illustratie van de mogelijkheden van dit type analyses – voor een vijftal locaties met 
herhaalde opnamen een korte beschrijving van de vegetatieverandering die is opgetreden. De 
veranderingen moeten met enige terughoudendheid worden beoordeeld: het is vaak niet mogelijk om 
de locatie van de oude opname zeer precies terug te vinden, tenzij de plots door middel van paaltjes 
zijn gemarkeerd of zeer nauwkeurig met gps zijn ingemeten; beide was voor de oude opnamen niet 
het geval. Het best kunnen dit soort analyses dan ook voor een grotere set opnamen in een gebied 
worden uitgevoerd, waarbij de verandering over de hele set opnamen wordt bestudeerd. 
 
 

 

Figuur 7 Ligging van de in 2019 herhaalde opnamen (met oud opnamenummer) en gemaakte 
nieuwe opnamen. 
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Locatie I. Bolivia, laag kalkterras nabij Boka Spelonk met ijle vegetatie 
 

  
 
 
Dit betreft een zeer lage struikjesbegroeiing op het laagste kalkterras, niet ver van zee. Deze 
vegetatie lijkt als gevolg van intensieve begrazing door geiten en ezels (nog) opener en soortenarmer 
te zijn geworden (foto: Joop Schaminée). 

Locatie II. Rooi Sangu, bos 
 

 
 

 
 
 
Dit betreft een relatief soortenrijke opname van goed ontwikkeld bos in de rooi (kloof) Sangu. Er vindt 
hier relatief weinig begrazing plaats, onder meer door de plaatsing van hekken, en er heeft recentelijk 
herbebossing plaatsgevonden met kleine exemplaren van boomsoorten. De vegetatie is weinig 
veranderd in de loop der tijd en nog steeds gaat het om relatief goed ontwikkeld bos (woodland). 
Opvallend is dat er van veel van de boomsoorten ook kiemplanten aanwezig zijn (foto: 
Joop Schaminée). 
 
  

Locatie
nabij Boka Spelonk

Jaar 1999 2019
Opnamenummer 127 122
Corchorus hirsutus 4 2a
Euphorbia species 2m 1
Sporobolus pyramidatus 1  + 
Rhynchosia minima  +  + 
Lithophila muscoides  + ()
Eragrostis urbaniana 1
Aristida adscensionis 1
Anthephora herm  + 
Paspalum bakeri  + 

Bolivia

Locatie
Jaar 1999 2019 (vervolg) 1999 2019
Opnamenummer 304 103    
Aristida adscensionis 2m Erithalis fruticosa 2a 2a
Bourreria succulenta 1  + Heliotropium angiospermum r
Bursera karsteniana  + Lantana arubensis r
Casearia tremula 2m 2a Lantana camara  + 
Coccoloba swartzii  + Melochia tomentosa  +  + 
Condalia henriquezii  +  + Metopium brownei  + 
Cordia alba 1 Nama jamaicensis  + 
Cordia curassavica r  + Opuntia curassavica r
Crescentia cujete 2a 2b Opuntia wentiana 1  + 
Croton flavens 1 Passiflora suberosa  + 1
Cynanchum boldinghii  + Phyllanthus botryanthus 1 2a
Cyperus elegans r Prosopis juliflora  + 2a
Cyperus nanus 2m Randia aculeata 1  + 
Eragrostis cyliaris 1 Tournefortia volubilis 1 1
Eragrostis urbaniana 2m Totaal aantal soorten 23 19

Rooi Sangu
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Locatie III. Lage kalkterras, oostelijk van BOPEC 
 

  
 
 
De vegetatie heeft zich hier goed ontwikkeld, met meer soorten dan in 1999. Het gebied heeft een 
lage graasdruk, mogelijk door het toegenomen verkeer en de relatieve isolatie van het gebied (foto: 
Joop Schaminée). 

Locatie IV. Belem 
 

 
 
 
De historische opname 51 kon niet teruggevonden worden. Het gebied is in de tussenliggende tijd 
bebouwd, waarbij de begroeiing van open, lage Conocarpus-mangrove voor een groot deel is 
verdwenen (foto: Joop Schaminée). 
 
  

Locatie
limestone terrace

Jaar 1999 2019
Opnamenummer 188 104
Capparis flexuosa  +  + 
Coccoloba swartzii 2a 2a
Erithalis fruticosa 2m 2a
Metopium brownei 2a 3
Lantana arubensis  +  + 
Ernodea littoralis r  + 
Opuntia curassavica r  + 
Opuntia wentiana r  + 
Bursera karsteniana r
Conocarpus erecta  + 
Crossopetalum rhacoma  + 
Cyperus fuligineus 1
Eragrostis ciliaris  + 
Euphorbia species 1
Fimbristylis species  + 
Jacquinia arborea  + 
Lantana arubensis  + 
Melochia tomentosa  + 
Paspalum species  + 
Sideroxylon obovatum r

south coast
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Locatie V. Washington-Slagbaai Nationaal Park 
 

  
 

 
 
 
Een soortenarme vegetatie van doornstruweel en cactussen, kenmerkend voor het noordelijke deel 
(Washington) van het Nationaal Park. De begroeiing wordt sterk begraasd. De hoge struiken zijn iets 
hoger en breder geworden. Van de al schaarse ondergroei is weinig over, op schijfcactussen en een 
enkele spriet cypergras na (foto: John Janssen).  
 
 

Locatie
Jaar 1999 2019
Opnamenummer 275 112
Capparis odoratissima 2b 3
Cereus repandus ()
Cyperus elegans  +  + 
Eragrostis ciliaris  + 
Opuntia wentiana 2b 2a
Prosopis juliflora 2a  + 
Randia aculeata  + 
Stenocereus griseus 2a 2a

Washington
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4 Perspectief 

Dit rapport geeft aan de hand van voorbeelden aan hoe de bijeengebrachte vegetatiedata van Bonaire 
(en de andere eilanden binnen het Caribisch koninkrijk) gebruikt kunnen worden ten behoeve van 
beheer en beleid. 
 
De inmiddels zeer grote database kan gebruikt worden om: 
• Waardevolle gebieden in beeld te brengen die bescherming behoeven; een voorbeeld is het advies 

dat is opgesteld naar aanleiding van het veldbezoek aan Bonaire (zie bijlage 2). 
• Door middel van indicatoren de status van verschillende ecosystemen op het eiland in beeld te 

brengen; hierbij valt te denken aan indicatoren voor structuur (boom-struik-cactus-kruid-gras), 
geografie (endemische en zeldzame soorten), invasieve exoten (aantallen, bedekking), mate van 
begrazing, mate van verjonging van bomen en hoge struiken en de invloed van beplanting op flora 
en fauna. 

• Het leefgebied van diersoorten in beeld te brengen, bijvoorbeeld via voedselplanten (bijv. 
fruitbomen t.b.v. vleermuizen en lora’s) en waardplanten (voor insecten). 

• Door opnamen te herhalen een beeld te krijgen van de successie en andere vegetatieveranderingen 
die optreden; deze methode is vooral geschikt indien een groter gebied op deze wijze opnieuw wordt 
bemonsterd, zoals in het Christoffelpark op Curaçao is gedaan; hierbij moet wel kritisch worden 
bekeken in hoeverre exact dezelfde locatie kan worden bemonsterd. 

 
Indien er voldoende historische en recente opnamegegevens zijn, kunnen ook: 
• Trends in de bovengenoemde indicatoren ruimtelijk in beeld worden gebracht. Deze kunnen dan 

gekoppeld worden aan veranderingen in landgebruik of klimaat of andere kenmerken. Hier kan dan 
door beheer of beleid op ingespeeld worden. 

• Op deze wijze kan bijvoorbeeld ook een betere inschatting gemaakt worden van veranderingen in de 
‘staat van instandhouding’ van ecosystemen op de eilanden (Debrot et al., 2018). Het meer baseren 
van dit type beleidsindicatoren op wetenschappelijke data en minder op expertkennis, past in een 
trend die ook in Nederland plaatsheeft (zie Janssen et al. (2019) voor de rapportage over Natura 
2000-habitattypen), net als elders in de wereld (Sutherland et al., 2004; Pullin & Knight, 2009). 

 
Behalve het in beeld krijgen van de generieke veranderingen in vegetatie die op het eiland spelen, is 
het voor het beheer en beleid ook goed om betere verspreidingsdata te krijgen over de flora en fauna, 
zeker wat betreft de zeldzame en bedreigde planten en dieren. Voor de flora loopt een project om zo 
veel mogelijk verspreidingsgegevens bijeen te brengen (www.nlbif.nl/projecten). 
 
Al met al is het bijeenbrengen van historische data en het herhalen van dergelijke inventarisaties 
essentieel om te komen tot evidence based beheer- en beleidskeuzes en vragen over de carrying 
capacity van de ecosystemen. 
 
 

http://www.nlbif.nl/projecten
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 Verzamelde gegevens ten 
behoeve van de land-use map 

Plot Latitude Longitude Vegetation Species Soil 

Lu1 12.205391 -68.30156685 Bare soil  Limestone 

Lu2 12.20549853 -68.30148378 Forest Haematoxylon Limestone 

Lu3 12.20557929 -68.30180481 Bare soil  Limestone 

Lu4 12.205723 -68.30197614 Forest Haematoxylon Limestone 

Lu5 12.20564517 -68.30202634 Low scrub Croton Limestone 

Lu6 12.18398 -68.29463 Scrub Acacia Limestone 

Lu7 12.21476799 -68.31218027 Forest Haematoxylon Limestone 

Lu8 12.21469 -68.3119 Forest Cresecentia, Anthirrhea Colluvial (rooi) 

Lu9 12.2252 -68.33668 Scrub Haematoxylon Limestone 

Lu10 12.2522 -68.33675 Forest  Diverse Limestone 

Lu10a 12.2532 -68.33675 Low scrub (Croton)  Limestone 

Lu11 12.22309608 -68.34575281 mosaic: low/high scrub Croton/Haematoxylon Disturbed/ruderal 

Lu12 12.23203196 -68.34825883 Forest Casearia Colluvial (rooi) 

Lu13 12.23762519 -68.36853853 Cactus scrub Cereus Limestone 

Lu14 12.05008 -68.269791 Open mangrove/water  Salina 

Lu15 12.03 -68.254 Bare soil/pioneer/water Sesuvium Coastal/limestone 

Lu16 12.028 -68.238 Bare soil/pioneer Sesuvium Coastal/limestone 

Lu17 12.06839 -68.22917 mosaic: rock/low scrub Suriana, Con., Tourn. Coastal/limestone 

Lu18 12.09775 -68.25169 Scrub (with open spots) Haematoxylon Limestone 

Lu19 12.10421543 -68.24229338 mosaic: low scrub/bare  Conocarpus Salina 

Lu20 12.19092894 -68.26369816 Cactus scrub Stenocereus griseus Limestone 

Lu21 12.23847281 -68.29621858 Cactus scrub (open) Cereus repandus Limestone 

Lu22 12.26498 -68.33987 mix: Cactus scrub/scrub Prosopis/Cereus Limestone 

Lu23 12.27417 -68.35635 mix: Cactus scrub/scrub Prosopis/Cereus Limestone 

Lu24 12.2791 -68.34845 Forest Conocarpus Coastal 

Lu25 12.281 -68.349 Pioneer (= Bare soil) Sporobolus Coastal (dune) 

Lu26 12.28251 -68.35331 Low scrub Pros. (few high Cactus) Limestone 

Lu27 12.2993911 -68.36617799 mix: low scrub/bare soil Pros. (few high Cactus) Limestone 

Lu28 12.29996 -68.38103 Scrub Caesalpina/Prosopis Vulcanic 

Lu29 12.29705 -68.3913 Forest Prosopis/Casearia Vulcanic 

Lu31 12.27149 -68.41462 Low scrub Croton Vulcanic? 

Lu32 12.27145 -68.40622 Scrub Casearia/Prosopis Vulcanic 

Lu33 12.25597 -68.39693 Scrub Randia Vulcanic 

Lu34 12.26353 -68.3756 Forest Haematoxylon Vulcanic (Rooi) 

Lu35 12.265 -68.376 Bare soil  Vulcanic 

Lu36 12.2652 -68.36233 Low scrub Croton/Opuntia Vulcanic 

Lu37 12.16842466 -68.2443218 Grasland Chloris Ruderal 

Lu37a 12.16856317 -68.2400061 Scrub Acacia/Prosopis Limestone? 

Lu38 12.179313 -68.226076 Cactus scrub/Scrub Cereus/Prosopis Limestone 

Lu39 12.17923 -68.226062 Bare soil  Salina 

Lu40 12.17966 -68.216977 Lagoen, other side mangrove and dead mangrove  

Lu41 12.18380139 -68.21976257 Cactus scrub/Scrub Cereus/Prosopis Limestone 

Lu42 12.1901547 -68.21502848 Cactus scrub/Scrub Cereus/Prosopis Limestone 

Lu43 12.19758153 -68.21077156 Cactus scrub/Scrub Cereus/Pros./Quadrella Sand/limestone 

Lu44 12.19746138 -68.21073703 Pioneer (= Bare soil) Sesuvium Sand/limestone 

Lu45 12.21225351 -68.19741391 Low scrub (open) Strumpfia Coastal/limestone 

Lu46 12.21207321 -68.1968815 Bare soil  Limestone 

Lu47 12.20848 -68.21043611 Bare soil  Limestone 

Lu48 12.209 -68.211 Low scrub Prosopis Limestone 

Lu49 12.24876604 -68.3014858 Low scrub Prosopis Limestone 

Lu50 12.24897441 -68.30150642 Bare soil  Limestone  
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Plot Latitude Longitude Vegetation Species Soil 

O101 12.20420833 -68.30278056 Forest Haematoxylon Limestone 

O102 12.20418 -68.30278056 Low scrub Croton Limestone 

O103 12.2337 -68.34866 Forest Crescentia, Prosopis Colluvial (rooi) 

O104 12.22225 -68.37089 Mos. forest/Scrub/Bare Metopium, Coccoloba Limestone 

O105 12.11456 -68.28996 mos. low scrub/bare Conocarpus Salina 

O106 12.09787 -68.28459 mos. low scrub/bare Suriana Coastal (coral) 

O106a 12.098 -68.285 gradient: see - sand - coral - plot - water - open mangrove - road 

O107 12.06637755 -68.28091384 Salt marsh Sarcocornia Salina 

O108 12.09455 -68.23656 Low scrub (open spots) Scaevola Coastal (dune) 

O109 12.10159 -68.25763 mos. high scrub + open  Sabal Limestone 

O110 12.10465 -68.24279 mos. forest + bare soil Hippomane/Conocarpus Salina 

O111 12.23849 -68.28596 Pioneer (= Bare soil) Trianthema Limestone 

O112 12.28211 -68.35966 Forest Capparis/Prosopis Vulcanic 

O113 12.28013 -68.3491 Low scrub (open) Tournefortia Coastal (dune) 

O114 12.28082 -68.4052 Forest rich understorey Casearia/Prosopis Vulcanic/foot hill 

O115 12.25317 -68.40516 Scrub Randia Vulcanic 

O116 12.23887222 -68.35581667 Pioneer (Bare soil)  Disturbed/ruderal 

O117 12.1945 -68.27298 Low scrub Croton Limestone 

O118 12.16854678 -68.24299419 Scrub Prosopis + Coralita Limestone? 

O119 12.2059141 -68.20389102 Low scrub (open) Strumpfia Coastal/limestone 

O120 12.22304391 -68.20246275 Pioneer (= Bare soil) Sesuvium Limestone 

O121 12.22326016 -68.20366429 Pioneer (= Bare soil) Sesuvium Limestone 

O122 12.223212 -68.211205 Pioneer (= Bare soil) Corchorus Limestone 

O123 12.22091868 -68.21157614 Low scrub Croton Limestone 

LU=quick land-use description 

O=vegetation relevé 
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 Vegetatieopnamen gemaakt in 
2019 

Opnamenummer (1--) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Locatie SB SB RS EB Be PV Pe LB Li  Sa K-R Wa Wa Wa Sl Ec SL K Bo Bo Bo Bo Bo 

New Plot Yes Yes     Yes Yes Yes  Yes  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes 

Old Plot   103 188 52 55    177  275         126 127  

Tree/shrub-layer                        

Acacia tortuosa          x              

Bourreria succulenta   x                     

Bursera simaruba r                       

Caesalpinia coriaria               x         

Casearia tremula  r 2a           2b x  x x      

Cephalocereus 

lanuginosus 

x r                      

Cereus repandus x r            2a          

Coccoloba swartzii x   2a     2a               

Convolvulus nodiflorus               1         

Crescentia cujete   2b            ()         

Cynophalla flexuosa     +                     

Erithalis fruticosa   r                     

Guettarda roupalifolia 2a r                      

Hippomane mancinella          2a              

Jacquinia arborea         2a               

Maytenus tetragona         2a               

Metopium brownei 2b   3     2a               

Phyllanthus botryanthus              2a          

Prosopis juliflora   2a         2a  2b          

Randia aculeata               2b         

Sabal lougheediana          2a               

Stenocereus griseus            2a            

Tabebuia billbergii x r                      

Low scrub-layer                        

Antigonon leptopus                  4      

Ayenia magna               2a         

Bastardia viscosa              x          

Bourreria succulenta                        

Caesalpinia coriaria          r     x   x      

Cereus repandus x                       

Coccoloba swartzii x                x       

Coccoloba uvifera        x                

Conocarpus erecta     +  2a x             ()     

Corchorus hirsutus                       2b 

Cordia curassavica x x x                     

Condalia henriquezii                 2a       

Convolvulus nodiflorus               x         

Croton flavens x 2b 1           x 1  3      2b 

Cynanchum boldinghii   x            x  r       

Erithalis fruticosa   2a 2a                    

Ernodea littoralis     +                     

Guaiacum sanctum                 x       

Haematoxylum brasiletto x x                      

Jacquinia arborea     +     r           ()     

Jatropha gossypiifolia                       1 

Lantana arubensis     +                     

Lantana camara x x x            x         
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Opnamenummer (1--) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Locatie SB SB RS EB Be PV Pe LB Li  Sa K-R Wa Wa Wa Sl Ec SL K Bo Bo Bo Bo Bo 

New Plot Yes Yes     Yes Yes Yes  Yes  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes 

Old Plot   103 188 52 55    177  275         126 127  

Malpighia emarginata               x         

Melochia tomentosa x 2a   +            2a         

Metopium brownei          r              

Opuntia wentiana r           2a  1 1  x  1     

Passiflora foetida               x         

Passiflora suberosa   x              x       

Phyllanthus botryanthus   2a           2a x         

Pithecellobium unguis-cati                 r       

Prosopis juliflora   x               3      

Quadrella odoratissima            3            

Randia aculeata               x  ()       

Rhynchosia minima                 x      x 

Scaevola taccada        2b                

Strumpfia maritima                   2b     

Suriana maritima      2b  x                

Tournefortia gnaphalodes             2a           

Tournefortia volubilis   x                     

Herb-layer                        

Antigonon leptopus                  x      

Aristida adscensionis          x       x       

Ayenia magna               x         

Bastardia viscosa              2a          

Batis maritima       1                 

Bourreria succulenta   x      x               

Bulbostylis species                        

Bursera karsteniana x  x r             x       

Bursera tomentosa r                       

Bursera simaruba                 r       

Caesalpinia coriaria  r             x         

Capraria biflora                x        

Capparis odoratissima            x            

Casearia tremula   1              x       

Cephalocereus 

lanuginosus 

 r                      

Cereus repandus               x         

Chamaecrista nictitans           x             

Chloris barbata           1             

Porophyllum ruderale               x         

Cereus repandus x           ()            

Coccoloba swartzii   x      x               

Condalia henriquezii   x              x       

Conocarpus erecta     +                     

Corchorus aestuans               x         

Convolvulus nodiflorus               2m         

Corchorus hirsutus                   1   2a 1 

Cordia curassavica   x       x              

Crescentia cujete   x              x       

Crossopetalum rhacoma     +              x       

Croton flavens   x           x   x      x 

Cyperus elegans                        

Cyperus fuligineus    1     x 2a             x 

Cyperus nanus                        

Cyperus rotundus              2m 1         

Cyperus species            x            

Dactyloctenium 

aegyptium 

          2m     2a        
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Opnamenummer (1--) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Locatie SB SB RS EB Be PV Pe LB Li  Sa K-R Wa Wa Wa Sl Ec SL K Bo Bo Bo Bo Bo 

New Plot Yes Yes     Yes Yes Yes  Yes  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes 

Old Plot   103 188 52 55    177  275         126 127  

Datura inoxia           x     x        

Doyerea emetocathartica  r                      

Eragrostis ciliaris     +                     

Eragrostis urbaniana                        

Erithalis fruticosa   x                     

Elytraria imbricata              2b x         

Euphorbia species    1    2m x x   x    x  x x 1 1 x 

Fimbristylis cymosa        x x 2a              

Fimbristylis species     +                     

Poaceaea species               x         

Poaceae species I                  x      

Poaceae species II                  x      

Guaiacum sanctum                 x       

Guettarda roupalifolia r                       

Haematoxylum brasiletto         x               

Heliotropium 

angiospermum 

                 x      

Indigofera tinctoria                  r      

Jacquemontia cumanensis           x             

Jacquinia arborea         x               

Jatropha gossypiifolia           x             

Lantana arubensis     +                     

Lantana camara   x            x         

Lantana canescens              x          

Lantana involucrata                   r     

Lithophila muscoides          1   1      1 x x ()  

Maytenus tetragona         x               

Melocactus macracanthos x x                      

Melochia tomentosa  x x           x 1         

Metopium brownei   x  +      1 r              

Nama jamaicensis                        

Opuntia curassavica     +           2a          

Opuntia wentiana x x x  +       r x      x 1      

Pappophorum pappiferum x r                      

Paspalum bakeri          r       2a      x 

Paspalum species     +                     

Mentzelia aspera               1         

Passiflora suberosa   1            x  x       

Phyllanthus botryanthus   x           x          

Pithecellobium unguis-cati                 x       

Polygala monticola               x         

Portulaca oleracea           1             

Prosopis juliflora   x        x x      x      

Randia aculeata  r x           x          

Rhynchosia minima          x     2m   1    x x 

Sarcocornia perennis       3                 

Sesuvium portulacastrum      3 r    x  ()      x 2a 1   

Sabal lougheediana          x               

Sida procumbens           x     2a        

Sideroxylon obovatum    r                    

Spermacoce species                        

Sporobolus pyramidatus     ()     1 2m     x   2m x 2m x x 

Sporobolus virginicus        x     2m           

Stenocereus griseus            x  x          

Tabebuia billbergii x x                      

Tephrosia cinerea           x             
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Opnamenummer (1--) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Locatie SB SB RS EB Be PV Pe LB Li  Sa K-R Wa Wa Wa Sl Ec SL K Bo Bo Bo Bo Bo 

New Plot Yes Yes     Yes Yes Yes  Yes  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes 

Old Plot   103 188 52 55    177  275         126 127  

Tournefortia gnaphalodes             x           

Tournefortia volubilis   1               r      

Trianthema 

portulacastrum 

          3             

Tribulus cistoides           x     2a        

Waltheria indica          x             x 

 
 
Braun-Blanquet cover/abundance codes: 
5 100-76% cover 
4 75-51% cover 
3 50-26% cover 
2b 25-12.6% cover 
2a 5-12.5% cover 
2m <5% cover, many indiviudals 
1 <5% cover, abundant 
x <5% cover, occasional 
r <5% cover, very rare  
() vlak buiten de opname 
 
Locaties: SB= Santa Barabara, RS = Rooi Sangu, EB = East of BOPEC, Be = Belem, PV = South of 
Punt Vierkant, Pe = Pekelmeer, LB = Lac Bay, Li = Lima, Sa = Salina, K-R = Road between Kralendijk 
and Rincon, Wa =Washington, Sl = Slagbaai, Ec = Road at entrance Echo, SL = Seru Largu,  
K = Kralendijk, Bo = Bolivia 
Zie bijlage 1 voor andere kopgegevens bij de opnamen 
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 Hoofdpunten bijeenkomst Dutch 
Caribbean Nature Alliance 

___________________________________________________________________________ 
Aan: Paul Hoetjes 
Van: John Janssen en Joop Schaminée 
Plaats: Science Café, Kralendijk 
Datum: 19 november 2019 
___________________________________________________________________________ 
 
Volgend op een voordracht van ondergetekenden op uitnodiging van de Dutch Caribbean Nature 
Agency (DCNA) in Kralendijk vond een boeiende uitwisseling van ideeën plaats over het behoud, 
herstel en beheer van natuur en landschap op Bonaire. Hieronder volgt een korte opsomming van de 
belangrijkste conclusies van deze avond: 
 
Zeven aandachtspunten: 
 
1. Tot nu toe heeft de focus erg gelegen op de mariene ecosystemen. Iedereen is evenwel 

doordrongen van het feit dat het belangrijk is meer aandacht te besteden aan de terrestrische 
ecosystemen, niet alleen vanwege het behoud van de hoge biodiversiteit ervan, maar ook 
vanwege de invloed van het veranderend landgebruik op de mariene systemen (erosie, 
eutrofiëring). 

2. De natuurbescherming op Bonaire is tot op heden sterk gericht op de kustzone en de vulkanische 
gebieden (Washington Slagbaai Nationaal Park), hetgeen onrecht doet aan de uitzonderlijke hoge 
biodiversiteitswaarden van de kalksteengebieden, zoals die bijvoorbeeld aanwezig zijn in de 
gebieden Santa Barbara, Lima en Bolivia. Dit is temeer van belang omdat juist in deze gebieden 
allerlei plannen voor ruimtelijke en economische ontwikkeling worden opgesteld. 

3. Het is van grote betekenis om (liefst zo snel mogelijk, gezien de acute bedreigingen) een overzicht 
te verkrijgen van de hotspots van biodiversiteit op het eiland. Dit vereist een gedegen ruimtelijke 
en ecologische inventarisatie van de bedreigde plantensoorten en hun milieu op het eiland. Als 
voorbeeld wordt ingegaan op de Sabelpalm, waarvan onlangs is vastgesteld dat de populatie op 
Bonaire een eigen soort is, en – met slechts 25 volwassen individuen – een critically endangered 
endeem (IUCN). De hotspots herbergen belangrijke relictpopulaties, van waaruit beoogd 
natuurherstel het meest succesvol mogelijk is. 

4. Het verder uitbouwen en onderhouden van een vegetatiedatabase wordt van grote betekenis 
geacht voor onderzoek aan natuur en landschap op Bonaire. Vanuit Wageningen is hiertoe een 
fundament gelegd, waarbij de werkwijze in Nederland (Landelijke Vegetatie Databank) en Europa 
(European Vegetation Archief) als voorbeeld dienen: Caribbean Vegetation Database, met nu al 
ruim 800 beschrijvingen, verdeeld over alle zes de eilanden van de Nederlandse Antillen. Iedere 
beschrijving is een documentje waarin beschreven staat welke plantensoorten op een gegeven 
plaats en moment aanwezig waren en in welke hoeveelheden, en is daarmee een uiterst precieze 
indicator voor het milieu en wijzigingen daarin. Tijdens de lezing en discussie wordt uitvoerig 
ingegaan op het palet van toepassingen, waarbij ook het belang van historische 
vegetatiebeschrijvingen wordt onderstreept. Denk daarbij aan de betekenis van dergelijke 
beschrijvingen voor toepassingen in natuurbeheer (evaluatie beheermaatregelen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot begrazing), de fauna (beschrijving leefgebied), de bestrijding van invasieve exoten 
en evaluatie van het landgebruik. Het door Erik Houtepen gepresenteerd voorbeeld van de 
vegetatieontwikkeling op de Christoffelberg illustreert hoe belangrijk het is de toestand van de 
vegetatie goed te documenteren. 

5. In het verlengde hiervan wordt het belang onderstreept van het compileren van goede 
vegetatiekaarten, waarvan er reeds een aantal aanwezig is voor afzonderlijke eilanden. Deze 
kaarten maken een ruimtelijke analyse mogelijkheid, bijvoorbeeld met betrekking tot aanwezige 
natuurwaarden (Rode Lijst-soorten) en evaluatie van bestaande en voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkelingen. Ze geven nauwkeurig aan welke gebieden behouden moeten blijven, maar ook 
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waar deze ontwikkeling minder schade aanrichten. Bij herhaling laten ze ook zien waar de 
toestand van de vegetatie is verbeterd of verslechterd. 

6. In het kader van een soortenbeschermingsplan kan van bedreigde soorten een plantenpaspoort 
(of dierenpaspoort) worden opgesteld, waarin alle relevante informatie bijeen wordt gebracht, 
inclusief foto’s, verspreidingskaarten en een overzicht van relevante literatuur. Tot nu toe probeert 
iedereen zelf, telkens opnieuw, de kennis bij elkaar te sprokkelen. Op Bonaire is reeds veel kennis 
aanwezig over plantenkenmerken als kiemkracht van zaden en optimale condities voor kieming 
van bedreigde boomsoorten. 

7. Bijeenkomsten als die van deze avond met betrokken personen en partijen laten zien hoe 
belangrijk zulke ontmoetingen zijn, zowel wat betreft de uitwisseling van kennis en ervaringen 
tussen de eilanden, als met onderzoekers uit Nederland. 

 
 
Ten aanzien van de natuurbescherming: 
 
Gezien de urgentie vanwege de zeer negatieve effecten van overbegrazing (met name door geiten en 
in mindere mate door ezels) en planologische ontwikkelingen is directe actie noodzakelijk:  
 
(1) Het zo snel mogelijk aanwijzen en adequaat beheren van natuurreservaten in de 

kalksteengebieden, en 
(2) Het aldaar instellen van exclosures door het plaatsen van rasters en hekken. Waar de vegetatie 

dermate is verslechterd dat er weinig relictpopulaties zijn, kan worden aangesloten bij reeds 
ingezette programma’s voor herbebossing en ervaringen met het opkweken van soorten, zoals bij 
Echo, om in te zetten bij natuurherstel.  
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