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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ter bescherming van de mariene flora en fauna in de kustwateren van 

Aruba wenselijk is om bepaalde gedeelten van die kustwateren aan te wijzen 

als natuurreservaat in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Natuurbe-

schermingsverordening (AB 1995 no. 2); 

 

Gelet op: 

 

artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2); 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

§1. Algemeen 

 

Artikel 1 

 

In dit landsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

Park:    het natuurreservaat, bedoeld in artikel 2; 

beheerder:   de instantie, bedoeld in artikel 3, eerste 

lid. 
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§2. Het Parke Marino Aruba 

 

Artikel 2 

 

De gebieden, met inbegrepen van de bijbehorende zeebodems, zoals aan-

gegeven op de kaarten in bijlage I en met coördinaten op bijlage II, worden 

gezamenlijk onder de naam Parke Marino Aruba aangewezen als natuurre-

servaat in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Natuurbeschermingsveror-

dening (AB 1995 no. 2).  

 

Artikel 3 

 

1. Bij landsbesluit wordt een instantie aangewezen die belast is met het 

beheer van het Park. 

2.  De beheerder draagt zorg voor het behoud van de biodiversiteit, het na-

tuurlijk milieu en het natuurschoon van de afzonderlijke delen van het 

Park door middel van bescherming, beheer en eventuele ontwikkeling of 

verrijking van de daarin aanwezige flora en fauna en de onderlinge eco-

logische verbanden, alsook voor het behoud van de geologische ken-

merken van het Park. 

3. De beheerder houdt toezicht op het behoud van een zo ongestoord mo-

gelijke staat van de natuurlijke kenmerken en waarden van het Park. 

4. Ter verwezenlijking van de taken, genoemd in het tweede en derde lid, 

stelt de beheerder een beheersplan op. Dit beheersplan bevat in ieder 

geval een lijst van de natuurlijke waarden en kenmerken, bedoeld in het 

derde lid. Voorts bevat het beheersplan voorschriften met betrekking tot 

het vissen, met dien verstande dat zij wel dat het bedrijfsmatig vissen 

niet is toegestaan. Voor zover nodig wordt rekening gehouden met de 

bijzondere waarden en kenmerken van elk afzonderlijk deel van het 

Park, waartoe onder meer gebieden kunnen worden aangewezen waar 

ter bescherming van het aldaar aanwezige koraal niet geankerd mag 

worden. Het beheersplan wordt algemeen bekendgemaakt. 
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Artikel 4 

 

1. Het Park is in beginsel voor een ieder toegankelijk.  

2. De beheerder, in overleg met de Minister, kan de toegankelijkheid van 

het Park volgens door hem te stellen regels beperken voor zover dat met 

het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Park wense-

lijk is. Daarbij kan worden afgeweken van een of meer voorschriften van 

de Hoofdstukken III tot en met VI van het Landsbesluit openbare wateren 

en stranden (AB 1987 no. 124).  

3. De beheerder kan de toegang tot bepaalde delen van het Park verbie-

den, indien dat met het oog op de doelstellingen en het beheer van het 

Park noodzakelijk is. De delen, bedoeld in de eerste volzin, worden op 

voor het publiek duidelijke wijze bekendgemaakt. 

 

Artikel 5 

 

1. De beheerder is bevoegd om personen die zich herhaaldelijk en opzette-

lijk hebben schuldig gemaakt aan overtreding van de voorschriften van 

dit landsbesluit of een daarop berustende ministeriële regeling, perma-

nent of voor een bepaalde periode de toegang tot het Park te ontzeggen. 

2.  Degene die onbevoegd in het Park wordt aangetroffen, wordt verzocht 

om het Park onmiddellijk te verlaten. 

3. Indien niet wordt voldaan aan een verzoek als bedoeld in het tweede lid, 

kan de betrokkene met behulp van de sterke arm uit het Park worden 

verwijderd. 

 

Artikel 6 

 

1. De bezoekers van het Park volgen de aanwijzingen die door of namens 

de beheerder worden gegeven stipt op. 

2. Artikel 5, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.  
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§3. Bijzondere beschermingsbepalingen  

 

Artikel 7 

 

Onverminderd de bij of krachtens de Natuurbeschermingsverordening gestel-

de voorschriften, is het verboden om in het Park voorkomende planten of de-

len van planten uit te steken, te plukken, of te beschadigen, of onder zich te 

hebben een plant of een deel of product daarvan, die op de wijze als hiervoor 

omschreven is verkregen. 

 

Artikel 8 

 

Onverminderd de bij of krachtens de Natuurbeschermingsverordening gestel-

de voorschriften van de Natuurbeschermingsverordening, is het binnen het 

Park, met uitzondering van de voorschriften in het beheersplan ten aanzien 

van het vissen, verboden: 

a.  exemplaren van daar voorkomende, in het wild levende diersoorten te 

vangen of te doden, dan wel een zodanig dier zonder noodzaak te sto-

ren, of zijn woon, rust- of voortplantingsplaats te verstoren, te beschadi-

gen, te vernielen of te bemachtigen; 

b. daar aangetroffen eieren te rapen of vernielen, of een binnen het Park 

aangetroffen dood lichaam, ei, foetus of larve van een binnen het Park 

voorkomende diersoort, al dan niet geprepareerd of een deel of product 

daarvan onder zich te hebben. 

 

Artikel 9 

 

Het is verboden: 

a.  de geologische structuren van het Park, alsmede de gedeelten daarvan 

die een archeologische waarde hebben, te beschadigen; 

b.  rotsen, gesteente, steenslag, zand, stof of andere bodemcomponenten 

van of uit de bodem los te maken, uit te graven, te beschadigen, te ver-

plaatsen of buiten het Park te brengen; 
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c. in de wateren van het Park die in het beheersplan zijn aangewezen te 

ankeren. 

 

Artikel 10 

 

Het is verboden zonder toestemming van de beheerder en anders dan ten 

behoeve van het Park bouwwerken van welke aard dan ook op te richten of in 

stand te houden. 

 

§4. Inwerkingtreding en citeertitel  

 

Artikel 11  

 

1. Dit landsbesluit treedt in werking op de eerste dag van de maand vol-

gende op die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

2.  Het kan worden aangehaald als Landsbesluit Parke Marino Aruba. 

 

     Gegeven te Oranjestad, 20 december 2018 

     J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, 

O.E. Oduber 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

A.C.G. Bikker 
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BIJLAGE II 

 

GPS-Coördinaten Parke Marino Aruba (in decimale graden) van de zee- en land-

grenzen van het Parke Marino Aruba  

 

Gebied LON_GPS_1 LAT_GPS_2 GPS_Punt_Ligging 

Arikok -69.925 12.545 Zee 

Arikok -69.94 12.531 Land 

Arikok -69.878 12.497 Zee 

Arikok -69.892 12.483 Land 

Sero Colorado -69.854 12.44 Zee 

Sero Colorado -69.842 12.407 Zee 

Sero Colorado -69.885 12.391 Zee 

Sero Colorado -69.912 12.408 Zee 

Sero Colorado -69.902 12.423 Land 

Sero Colorado -69.894 12.419 Land 

Sero Colorado -69.891 12.423 Land 

Sero Colorado -69.872 12.434 Land 

Mangel Halto -69.962 12.434 Zee 

Mangel Halto -69.95 12.449 Land 

Mangel Halto -69.977 12.47 Land 

Mangel Halto -69.992 12.458 Zee 

Oranjestad I -70.044 12.499 Zee 

Oranjestad I -70.042 12.515 Land 

Oranjestad I -70.051 12.522 Land 

Oranjestad I -70.074 12.522 Zee 

Oranjestad II -70.08 12.527 Zee 

Oranjestad II -70.086 12.532 Zee 

Oranjestad II -70.084 12.539 Zee 

Oranjestad II -70.063 12.539 Land 

Oranjestad II -70.051 12.527 Land 

 


