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Flamingos are, at the least, remarkable, at best 
sublimely beautiful, and at all times strange, rather remote 
beings inhabiting a world only tbey can inbabit with 
enjoyment. They live on tbc ... growth in tbc foul water 
of the alkaline lakes and tbey are the only large animal 
that does so in numbers .... Yet tbey always manage to 
be clean and beautiful in their pink and crimson drcss. 
They lay tbeir eggs and rear their young in appalling heat 
and glare, in surroundings fata! to any ordinary animal and 
inimical to even tbe most determined and well-equipped 
human investigator. They move about on their ordinary 
affairs for reasoos at present beyond our lmowledge, but 
possibly connected with variation in tbeir food supply. 
Suddenly tbey appear in their . . . thousands, delight us 
for a while, and tben are gone again ... " 

LESLIE BROWN 
The 1Wystery oflhe Flami11gos 
(London 1959) 

ALGEMENE SITUATIE 

De (Zuid)-Bonaireaanse broedkolonie van de Westindische Fla
mingo (Phoenicopterus ruber ruber) is één der weinige overgeble
ven kolonies in het Caribische gebied. I n het midden van de rgde 
eeuw was het aantal exemplaren minimaalgs.ooo, verspreid over 
enkele tientallen broedplaatsen. Thans zijn er naar schatting 
nog maar ongeveer 24.000 in drie kolonies, waarvan 14.000 op de 
Bahamas (Great I nagua). s.ooo in Yucatán (México) en s .ooo op 

* Dit artikel is een bewerking en uitbreiding van de telest van het ge
stencilde rapport dat de NATUURWETENSCHAPPELIJKE STUDIEKRING VOOR 
SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN, Utrecht, op het verzoek dd. 
25 oktober 1966 van het Hoofd van het Kabinet van de Vice-1\Iinister
President, heeft samengesteld ter voorlichting van de leden van de Eerste 
en Tweede Kamer der Staten Generaal: Om het voortbestaa1~ van de 
flami?tgo' s van Ztlid-Bonaire, I957-I967 (januari 1967, 37 blz. + 4 platen). 
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Bonaire. Deze situatie rechtvaardigt voldoende de pogingen om 
de bestaande populaties te behouden voor de toekomst. 

De kolonie op Great Inagua is - dank zij de bemoeüngen van 
de National Audubon Society, New York, en de Bahamas Nation
al Trust - geheel beschermd. In 1966 heeft laatstgenoemde Trust 
meer dan de helft van het eiland gepacht van de 'Crown', ten 
behoeve van de instelling van een 287 vierkante mijlen groot 
nationaal park voor de bescherming van de flamingo's en andere 
zeldzame vogelsoorten, waaronder de Bahama-papegaai. Het 
nieuwe nationale park zal uitsluitend een 'wildlife refuge' zijn, 
zonder faciliteiten voor toerisme (A udubon 111 agazine). 

Hoewel de Yucatán-populatie (Rio Lagartos kolonie) be
scherming geniet van de eigenaren van het terrein en van de 
National Audubon Society, voorzover mogelijk, is de toestand 
er naar het schijnt niet helemaal bevredigend, bij gebrek aan een 
officiële beschermingspoli tiek. 

De flamingo's van Bonaire zijn reeds bekend sedert 1681, toen 
WILLIAJ\1 DAMPIER het eiland bezocht. Sedert het einde van de 
19de eeuw hebben verschillende ornithologen en andere belang
stellenden verhandelingen aan deze vogels gewijd. Het meest be
langrijk zijn de volgende publicaties: 
ALFONS GABRIEL, Tschogogo. A 11s dem Leben der Flamingos. Stutt
gart, 1938, 56 blz., 23 platen. 
A. E. H. SwAEN, De Flamingo's van Bonaire. Ardea 32, 1943, 
blz. 163- 179, I pl. 
R. P. ALLEN, Tlte Flamingos: tlteir life history and survival. 
National Audubon Society, New York, 1956, 258 blz., 16 pl. 
K. H. Voous, The Birds of Aruba, Curaçao and Bonaire. Studies 
F amta Cu,raçao 7, 1957, 260 blz., 13 pl. 
J. RooTH, Tlte Flamingos on Bonaire (Netherlands Antilles). 
Habitat, diet and reproduetion of Pltoenicopterus ruber ruber. Uit
gaven Natuunvetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen, Utrecht, tfi, 1965, 151 blz., 20 pl. 
L. D. GERHARTS & K. H. Voous, Natural catastrophes in the 
flamingo colony of Bonaire, Netherlands Antilles. Ardea 56, 
1968, blz. 188-192. 

In RooTH's recente monografie zijn op fraaie wijze het milieu en 
de biologie der flamingo's beschreven, zowel in en om het Pekel
meer in het zuiden als in het Gotomeer en Slagbaai in het noord
westelijk gedeelte van het eiland. De broedplaats in het Gotomeer 
is van veel geringere betekenis dan die van het Pekelmeer. 
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Een aardige beschrijving van de hand van I. KRISTENSEN over 
het 'Onderzoek in het Flamingo-meer van Bonaire' verscheen in 
De Levende Natttttr I965, ~Iz. 184- 189. 

De flamingo's van Bonaire, in het algemeen gesproken die van de 
Nederlandse Antillen, genieten wettelijke bescherming sedert 
1934, volgens het Besluit van den 30sten Augustus 1934, tot aan
vulling van het besluit van den 28sten September 1931 (P.B. no 
59), ter uitvoering van artikel 12 der Verordening van den 2osten 
Juli 1926 (P.B. no 6o), tot bescherming van diersoorten, nuttig 
voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op 
welker voortbestaan prijs wordt gesteld (P.B. 1934, no 58). In dit 
Besluit is de flamingo opgenomen onder de thans niet meer gel
dende soortsnaam 'Phoenicopterus roseus'. 

Dank zij de wettelijke bescherming en de over het algemeen 
tolerante houding der Bonaireaanse bevolking zijn de flamingo's 
tot nu toe een sieraad voor het eiland geweest. Langdurige ver
storing door menselijke invloed heeft echter plaatsgevonden in 
1943 als gevolg van onverantwoordelijk laag over de kolonie 
vliegen door vliegtuigen; het duurde tot 1950 alvorens de vogels 
opnieuw begonnen te broeden. Sedertdien is een verbod uitge
vaardigd voor vliegtuigen om lager dan 6ooo voet boven de 
broedplaats te vliegen; dit verbod geldt in feite voor het gehele 
eiland, met uitzondering van een gebied met een straal van 3 zee
mijl rondom het vliegveld (Aeronautical Information Publication 
Netherlands Antilies 1954 e.v. jaren). 

Door het ontbreken van bewaking werd de Pekelmeer-kolonie 
ook enkele malen verstoord door te dicht naderende toeristen, 
echter met minder desastreus effect dan dat hierboven genoemd. 
Volledige bewaking werd voor de eerste keer ingesteld in septem
ber 1966 door toedoen van de heer L. D. GERHARTS, Bonaire. 

Hoewel bij herhaling is gepleit voor het tot natuurreservaat 
verklaren van het broed- en fourageerareaal in en om het Pekel
meer, Zuid-Bonaire, is daarvan nimmer iets gekomen (zie o.m. 
]. H. WESTERl\IANN, Nature Preservation in the Caribbean, Publi
cations Foundation for Scientific Research in Surinam and the 
Netherlands Antilles, Utrecht, 9, 1953). 
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ONTWIKKELINGEN IN DE PERIODE 
SEPTEMBER 1957-EIND 1963: 

ZUID-BONAIRE NATUURRESERVAAT OF 
ZOUTWINNINGSGEBIED? 

Op 26 september 1957 richtte het bestuurscollege van het Eiland
gebied Bonaire zich tot de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Suriname - Nederlandse Antillen (wosuNA), Amsterdam, met 
het verzoek een onderzoek te doen instellen naar de biologie van 
de Bonaireaanse flamingo, met het doel maatregelen te nemen 
voor het onbedreigd voortbestaan van deze vogels. Dit was een 
reden voor Dr ]. H. WESTERMANN, bestuurslid van WOSUNA en 
van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en 
de Nederlandse Antillen, om begin 1958 een bezoek aan Bonaire 
te brengen, tezamen met Dr ]. S. ZANEVELD, directeur van het 
Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut (cARMABI) te Curaçao. 
De bevindingen van het bezoek werden vastgelegd in WESTER
MANN's memorandum Observations on the Flamingos of Bonaire in 
April I958, and proposals for f~trther research (31 mei 1958). 

Verdere uitwerking der onderzoekplannen leidde op 26 maart 
1959 tot een kostengarantieverklaring door wosuNA en op 26 
juni 1959 tot een besluit van de Studiekring om de bioloog Drs 
]. RoOTHopdracht te verlenen in Bonaire een veldonderzoek van 
ongeveer 12 maanden te verrichten. Bij besluit van 12 juni 1959 
verleende de Nederlands-Antilliaanse Regering aan de Studie
kring een subsidie voor het onderzoek gedurende 1959, en op 
29 oktober 1960 een tweede subsidie, mede voor de publicatie 
der resultaten. 

RooTH en zijn echtgenote H. RooTH-REIJS arriveerden op 28 
augustus 1959 op Bonaire en verlieten het eiland op 3 augustus 
1960. Het in die periode uitgevoerde veldonderzoek vormde de 
basis voor de in december 1965 in druk versebenen verhandeling 
The Flamingos on Bonaire. Reeds eerder (juni 1962) kwam een 
gestencild Nederlands rapport gereed. Bij de uitwerking der ge
gevens verkreeg RooTH, staflid van het Rijksinstituut voor Veld
biologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RI
VON), veel medewerking van de zijde van dit instituut. 

Kort na RooTH's vertrek uit Bonaire werd het eiland bezocht 
door de Amerikaanse flamingokenners RoBERT P. ALLEN (au
gustus 1960) en ALEXANDER SPRUNT IV (oktober 1960). Laatst
genoemde, als 'research director' verbonden aan de National 
Audubon Society (sedert juli 1960 als opvolger van ALLEN), be-
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schreef zijn bevindingen in het Report on flamingo siMJation in the 
Netherlands Antilles en gaf verschillende aanbevelingen voor be-
tere bescherming. l' 

De algemene oecologisclie omstandigheden werden door RooTH 
gunstig bevonden. Weliswaar mislukken soms de broedsels door 
hevige regenval en overstroming van het nestareaal - de flamin
go's broeden overigens doorgaans buiten de regentijd - maar 
zulke catastrofes zijn ook van andere flamingobroedplaatsen in 
West-Indië, Afrika en Azië bekend; voor het voortbestaan van 
de populatie is gemiddeld één geslaagde broedperiode in drie jaren 
voldoende. Als voornaamste bedreiging geldt de verstoring door 
mensen uit de lucht (vliegtuigen) en te land (te dicht naderende 
fotograferende en filmende toeristen, die de op de nesten zittende 
vogels verjagen). 

Over de veiligstelling van de broedplaats werd vele malen ge
correspondeerd tussen Studiekring en bestuurscollege van Bo
naire. In 1960 kwamen in de briefwisseling vooral de bouw van 
een 'rondweg' 'in Zuid-Bonaire, een potentieel gevaar voor de 
broedkolonie, en de bewaking door politiepatrouilles aan de orde. 
Van de zijde van de National Audubon Society, New York, werd 
op 15 december 1g6o aan Dr Ir P.c. HENRIQUEZ (Technisch Eco
nomische Raad der Nederlandse Antillen) en op 10 september 
1962 aan de gezaghebber van Bonaire een aanbod gedaan om met 
een jaarlijks bedrag van S r.ooo bij te dragen in de bescherming 
door bewakers, en voorts om behulpzaam te zijn bij de supervisie 
en het algemene beheer van de kolonie. Ook werd voorgesteld om 
de op 18 juli 1962 opgerichte Stichting Nationale Parken Neder
landse Antillen, Curaçao, haar zorgen te doen uitstrekken over 
het flamingo-areaal, naar analogie van de zorgen van de Bahamas 
National Trust voor de kolonie op Great Inagua. 

In dit verband moge voorts vermeld worden een artikel in het 
Algemem Handelsblad van 7 augustus 1961 (Vogelvlucht over 
Caraïbisch gebied II) waarin het Tweede Kamer-lid Mr Dr C. 
BERKHOUWER over de onvergetelijke flamingokolonie van Zuid
Bonaire schrijft: "Hier ligt de mogelijkheid voor een natuurreser
vaat dat zijns gelijke in de wereld niet zou hebben". 

De ontwikkeling leidde echter in een andere richting. Op Bonaire 
is reeds jaren onvoldoende werkgelegenheid. Derhalve werd ge
zocht naar middelen om daarin verbetering te brengen. Als één 
der mogelijkheden werd gezien een zeezoutwinning op moderne 
wijze in Zuid-Bonaire. Er bevinden zich in dat gedeelte van het 
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eiland drie complexen zoutpannen, van noord naar zuid de Blau
we, Witte en Oranje Pannen; hiervan werden de laatste tijd alleen 
nog maar de Witte Pannen incidenteel in primitief handbedrijf 
geëxploiteerd. Belangstelling voor een moderne exploitatie op 
grote schaal bleek te bestaan bij de InternationalSalt Company, 
Clarks Summit, Pennsylvania,* om de volgende redenen: zonrijk 
en droog klimaat; vlak gebied in het Zuiden; gemakkelijke be
reikbaarheid voor schepen zonder dat dure havenbouw nodig is; 
voldoende en goede lokale werkkrachten; fiscale en andere facili
teiten van de zijde van de overheid. 

Een en ander was aanleiding voor het Bestuurscollege van 
Bonaire zich via de Regering der Nederlandse Antillen te wenden 
tot het Kabinet van de Vice-Minister-President, 's-Gravenhage, 
welks taak omvat de behartiging van de belangen van de Over
zeese Rijksdelen. Het Kabinet gaf daarop, 25 september rg62, op
dracht aan het Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling 
(ciVI) te 's-Gravenhage, een advies uit te brengen over de vraag 
of een zeezoutwinning in Zuid-Bonaire levensvatbaarheid zou 
kunnen hebben wanneer de winning op grotere en moderne schaal 
ter hand wordt genomen. 

CIVI heeft zich op bekwame en voortvarende wijze van deze 
taak gekweten. Een uitvoerige literatuurstudie werd gemaakt 
en bezoeken werden gebracht aan zeezoutwinningen in de Rhöne
delta (Camargue) en op Great Inagua (Bahama's); ook Bonaire 
werd bezocht. 

Reeds spoedig na de verlening van de hierboven genoemde op
dracht kwam, op II oktober rg62, en opnieuw op 28 mei rg63, con
tact tot stand tussen enerzijds bestuursleden van de Studiekring 
en anderzijds Dr Ir H. KOOPMANS en I R J. BONTENBAL van CIVI, 
teneinde te beraadslagen over de belangen voor wetenschap en 
toerisme van de flamingobroedkolonie in en bij het Pekelmeer 
naast die van de zeezoutwinning. Het eerdergenoemde gestencilde 
flamingorapport van Drs J. RooTH, met kaarten en grafieken, 
werd ter beschikking van CIVI gesteld. 

Ook het bestuur van de StichtingNationale ParkenNederlandse 

• De International Salt Company werd in 1901 opgericht en behoort 
thans tot de grootste zoutindustrieën ter wereld. De maatschappij heeft 
vier zoutmijnen en drie verdampingsinstallaties in de staten New York, 
Ohio, Michigan en Louisiana. - Enige jaren geleden kwam de behoefte 
naar voren ook zeezout te winnen. Na bezoeken aan onder meer Spanje 
en Cuba viel het oog op Bonaire. In januari 1963 werd zakelijk contact 
opgenomen met S. E. L. 1\Iaduro & Sons, Curaçao. 
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Antillen, Curaçao, heeft vele malen beraadslaagd over het behoud 
van dP flamingo's. In de bijeenkomst van juli rg63 werd een 
speciale flarningoc.ommisSie benOf~md, bestaande uit de heren 
L. A. ABRAHAM, l\lr G. DuTRY VAN HAEFTEN en Dr I. KRISTEN
SEN. Laatstgenoemde bracht in een uitvoerig artikel in de Amigoe 
di C1traçao van 30 augustus rg63, onder de titel 'Wat zoekt een 
flamingo op Bonaire', het probleem in de publieke aandacht. 

Het CIVI-rapport, getiteld Winnhtg van Zeezout op Bonaire, 
een studie van de levensvatbaarheid, kwam in augustus rg63 gereed. 
Daarin werd geconcludeerd dat de exploitatie op grote schaal van 
zeezout in Zuid-Bonaire verantwoord lijkt, en dat het 'break-even 
point' van de jaarproductie ongeveer 150.000 ton zout ZOU zijn in 
een winningsareaal van r5oo hectare. De vaste investeringskos
ten werden geraamd op Nf 5·500.ooo voor deze 'minimum' pro
ductie van roo ton per hectare per jaar, en op Nf g.28o.ooo voor 
een 'maximum' jaarproductie van 500.000 ton, d.i. 200 ton per 
hectare per jaar van een areaal van 2500 hectare. 

In een afzonderlijke paragraaf in het CIVI-rapport over 'De 
rose flamingo's op Bonaire' werd gesteld dat de aanleg van een 
modern bedrijf de levenskansen voor deze vogels zou vergroten 
omdat de voedselomstandigheden, in een veel groter voedings
areaal, beter zouden worden dan thans het geval is, terwijl over
stromingskansen in het broedgebied door waterniveaubeheersing 
in het Pekelmeer nihil zouden zijn. In figuur III van het rapport 
is een schema van aanleg der zoutwinningswerken gegeven waar
bij het Pekelmeer en een geprojecteerd 'Flamingo Reservaat' 
buiten de afdamming zijn gelaten. 

Het voor het voortbestaan der flamingo's betrekkelijk gunstige 
CIVI-project - onderdelen waarvan overigens wel door de Stu
diekring werden bekritiseerd - werd doorkruist door stappen 
van de International Salt Company (I. S. Co.) bij het Bestuurs
college van Bonaire ter verkrijging van het gehele gebied van 
Zuid-Bonaire, waarbij ook het Pekelmeer en zijn directe omge
ving in de aanleg van zoutpannen zouden worden betrokken 
(augustus rg63). 

I. S. Co. nam aanvankelijk het CIVI-rapport als basis voor een 
zoutproject, maar gaf daarna opdracht aan Frederick Snare Co., 
New York, om een 'feasibility study' te maken. Laatstgenoemde 
instantie berekende dat een veel hoger bedrag dan door CIVI ge
schat, namelijk S 6.5oo.ooo, geïnvesteerd zou moeten worden om 
een productie van 50o.ooo ton zout te verkrijgen. Dit bracht 



202 J. H. WESTERMANN 

I. S. Co. ertoe overheidshulp te vragen voor de constructie, waar
bij inbegrepen de bouw van een pier voor verscheping. De Antil
liaanse Regering besloot daarop de Nederlandse Regering te ver
zoeken de benodigde steun te verlenen. 

Niettegenstaande de hoge territoriale eisen toonde I. S. Co., 
mede op aandringen van het Bestuurscollege van Bonaire, be
reidheid de flamingobroedplaats te ontzien; de maatschappij ver
zocht derhalve om een voorstel over de aard en minimumgrootte 
van een intact te laten broedareaal. 

Een en ander was aanleiding voor de Studiekring zich, nog in 
augustus 1963, te wenden tot de National Audubon Society, de 
American Conservation Association en de International Council 
for Bird Preservation, alsmede laatstgenoemde's Pan-American 
Section, met het verzoek hun invloed aan te wenden bij alle 
direct-belanghebbenden om maatregelen te treffen voor het voort
bestaan van de flamingo's. De gevraagde hulp werd prompt gege
ven in de vorm van verzoeken gericht aan de gezaghebber van 
Bonaire en de I. S. Co. De National Audubon Society stelde haar 
'research director' ALEXANDER SPRUNT IV beschikbaar voor een 
bezoek aan Bonaire, in augustus 1963; de kosten van dit bezoek 
werden gelijkelijk gedragen door de Society en de Studiekring. 
Ook CARL A. CARLOZZI, 'Caribbean research associate of Uni
versity of M:ichigan's School of Natura! Resources (Department 
of Conservation)', en werkzaam voor de American Conservation 
Association, New York, begaf zich in augustus naar Bonaire. 

Het bestuur van de Stichting Nationale Parken Nederlandse 
Antillen, bij al deze acties ingeschakeld, besprak in september en 
oktober 1963 een overigens vaag plan voor een reservaat van ca 
1200 hectare in het meest zuidelijke gedeelte van Zuid-Bonaire, 
welks kosten grotendeels gedragen zouden worden door de 
American Conservation Association. Na een tussen de Stichting 
en het Bonaireaans Bestuurscollege gewisselde correspondentie 
besloot echter het Stichtingsbestuur, in zijn vergadering van 17 
februari 1964, af te zien van het verder propageren van een reser
vaat, hangende de zoutwinningsplannen. 

De bevindingen opgedaan tijdens het hierboven genoemde be
zoek van ALEXANDER SPRUNT werden door hem vastgelegd in een 
Report on trip to Curaçao and Bonaire, August I9-24, r963 (ge
dateerd 27 augustus). Het rapport bevat een beschrijving van de 
algemene situatie ten aanzien van de zoutpanplannen van I. S. Co. 
en de medewerking der autoriteiten. Hij adviseerde tot het op
nemen van direct contact tussen de National Audubon Society 
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en I. S. Co. op hoog niveau. Dit contact vond plaats ten kantore 
van de Society, New York, op 8 oktober 1963; erbij aanwezig 
waren namens I. S. Co. ~{oRTil\IER B. FULLER Jr, Executive Vice 
President, ]OHN L. RYo~ Jr, Vice President Production en de 
ornitholoog PETER R. Morr, schoonzoon van M. B. FULLER en 
adviseur in ornithologische zaken. Bij de besprekingen bleek dat 
een "engineering survey to determine the feasibility of this 
operation" in de komende maanden zou plaatsvinden. Aan de 
Society werd door I. S. Co. verzocht inlichtingen te verschaffen 
over de factoren, noclig voor het voortbestaan van de flamingo's; 
tevens werd de verzekering gegeven "that everything possible 
would be done to safeguard these requirements while developing 
the production facilities". 

Namens de National Audubon Society zond SPRUNT - na 
ruggespraak met Roonr -op 9 december 1963 aan J OHN L. RYoN 
het gevraagde Report to the Internatioual Salt Company concerning 
the West Indian Flamingo on Bonaire, Netherlands Anti/les. Aan 
de hand van èen schetskaartje werden in het rapport omschre
ven de wenselijke "area which slwuld remain in its natura! state" 
en de minimale "area which must remain in its natura! state". 

In de tussentijd was belangstelling voor de bedreigde flamin
go's gewekt bij The World Wildlife Fund, Marges, Zwitserland. 
Dit resulteerde in het door het bestuur van het Fund, in decem
ber 1963, accepteren, voor het zogenaamde Green Book, van 
WWF Project No 102: Flamingo National Park, South Bonaire, 
Netherlands Antilles. Gezien de hieronder besproken verdere ont
wikkeling werd het project in 1967 weer afgevoerd. 

ONTWIKKELINGEN IN DE PERIODE 
BEGIN 1964-MEI 1966: 

ZOUTWINNINGSGEBIED 

De in de bijeenkomst van 8 oktober 1963, New York, genoemde 
'feasibility survey' uitgevoerd begin 1964, wees uit, dat de zout
productie vermoedelijk veel hoger zou kunnen zijn dan door CIVI 
was berekend. Dit was voor de International Salt Company aan
leiding tot het nemen van een positieve beslissing inzake het ter 
hand nemen van exploitatie door een nieuw opgerichte dochter
maatschappij, genaamd Antilies I nternationalSalt Company N. V. 
(A. I. S. Co.). 

Daarop werd het Eilandsbesluit van het Eilandgebied Bonaire 
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d.d. 8 april rg64 no 3 uitgevaardigd, "tot verlening van het recht 
v~n erfpacht voor de tijd van 6o jaren, ingaande bij de overschrij
vm? van de akte van .verlening in de daartoe bestemde openbare 
regtsters, aan de Antilies International Salt Company N.V., op 
een perceel grond ter grootte van 3587 ha, gelegen in het tweede 
district van Bonaire, zoals dit perceel is omschreven in de meet
brief van 6 november rg63, no 57, tegen een canon die gedurende 
de eerste drie jaar f. r,- per jaar en daarna f. 2.726,r2 per maand 
zal bedragen." Bij Landsbesluit van de r3de mei rg64- no 7. opge
nomen in het Publicatieblad rg64- no 74, werd het genoemde Ei
landsbesluit goedgekeurd. 

Behalve over het bovenbedoelde perceel kreeg, door koop, de 
A. I. S. Co. de beschikking over de oude zoutpannen en het ge
deelte van het Pekelmeer, die in handen waren van de Zoutmaat
schappij Bonaire (firma l\Iartijn). 

Op 23 juni rg64 werd de overeenkomst getekend die de A. I. S. 
Co. h.et recht gaf tot exploitatie binnen het in erfpacht verkregen 
terrem. De maatschappij werd verplicht binnen het jaar met de 
werkzaamheden te beginnen, maar deze verplichting werd later, 
hangende de medefinanciering door de Nederlandse Regering, 
opgeschort. 

De volgende dag bezocht een groot gezelschap van autoriteiten 
en zakenlieden - waaronder de ministers C. D. KROON, E. 0. PE
TRONIA en L. R. BEAUJON, de gezaghebber E. J. l\IORKOS, het 
statenlid L. A. ABRAHAM, de heer S. MADURO van S. E. L. Ma
duro & Sons en de heren EDWARD FuLLER en DAVID J. CONROY 
van I. S. ~o. - de toekomstige zoutwinningsterreinen. De bij die 
gelegenheid gehouden redevoeringen werden in de Beurs- en 
Nieuwsberichten van 25 juni onder de titel 'Bonaire beste terrein 
ter wereld voor zoutwinning' uitvoerig verslagen. Hoewel her
h~~ldelijk de naam flamingo-eiland in de reportage voorkomt, 
blijkt geen enkel woord te zijn gewijd aan de door het nieuwe be
drijf zo zeer bedreigde vogels zelf. Wel werd gewezen op de toe
komstige arbeidsinzet van 250 werkers bij de constructie en later 
roo à r2o man in het producerende bedrijf, op de toeneming van 
het scheepvaartverkeer, de grotere werkgelegenheid bij overheid 
en particulieren, betere hotelbezetting en verdere industrialise
ring, vooral door chemische bedrijven. Bij een investering van in 
totaal NAf. 13 millioen zou aan Ionen voor Bonaireaanse werk
nemers van A. I. S. Co. jaarlijks ongeveer NAf. 500.ooo worden 
uitbetaald. In het speciale nummer A migoe di Bonaire van 14 
augustus rg65 werd dit nog eens uitvoerig naar voren gebracht 
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in een artikel met de veelzeggende titel 'Zout is voor Bonaire wat 
Lago voor Aruba en Shell voor Curaçao is'. 

De mogelijkheid voor h~t opbouwen van chemische industrieën 
met onder meer de grondstof zout en in het algemeen een indus
triële ontwikkeling van Bonaire zoals thans op Aruba aan de 
gang is, werd onderstreept door het bericht in de te 's-Graven
hage verschijnende Antilliaanse Nieuwsbrief (28 mei rg65) over 
een bezoek aan het eiland van vertegenwoordigers van de Japanse 
Shin-Et-SU Chemica! Industry Co. Speciaal het zuidelijke ge
deelte had de grote belangstelling van de Japanse delegatie, met 
het oog op zoutafname van A. I. S. Co. voor de fabricage van 
plastic artikelen. 

De tekening van de overeenkomst op 23 juni rg64, waarmee 
A. I. S. Co. het recht kreeg op zoutwinning in Zuid-Bonaire, zon
der dat daarbij iets was vastgelegd over het sparen van de fla
mingobroedplaats, was reden voor de Studiekring zich opnieuw 
te wenden tot de National Audubon Society en voorts wijde inter
nationale belangstelling voor het probleem te vragen in een op 
8 juli rg64 aan natuurbeschermingsinstanties in Zwitserland, 
Frankrijk, Engeland, U.S.A., Bahama's en Venezuela gezonden 
nota getiteld Preservalion of Flamingo Breeding Colony on Bo
naire, Netherlands Antilles. In de nota werd gewezen op het be
lang van de zoutwinning én dat van de flamingo's; aangedrongen 
werd op steun voor de eis om de concessiegrenzen en de methode 
en tijd van de zoutpanconstructie zo vast te stellen en te kiezen 
dat de broedkolonie zo weinig mogelijk gestoord zou worden. De 
nota had tot gevolg dat verschillende organisaties (National 
Audubon Society; Florida Audubon Society; World Wildlife Fund 
U.S.A.; International Council for Bird Preservation, London, 
Washington; Dr L. Hoffmann, International \Vildfowl Research 
Bureau, Camargue) zich wendden tot het bestuurscollege van 
Bonaire enfof I. S. Co. 

Reeds eerder, op 3 juli rg64, had de Studiekring zich met een 
brief gericht tot genoemd bestuurscollege, met het dringend ver
zoek een dusdanige regeling in de concessievoorwaarden op te 
nemen inzake begrenzing van winningsareaal en de wijze en het 
tijdstip van constructie der verdampingspannen, dat er een rede
lijke kans zou bestaan dat de flamingokolonie niet voorgoed het 
eiland zou verlaten. Het bestuurscollege beantwoordde deze 
brief op 27 juli, stellende dat steeds de grootst mogelijke aan
ctacht aan het onderwerp werd besteed. 
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Gezien het grote belang van de zaak werd door het Algemeen 
Nederlands Persbureau (A.N.P.) een bericht op 20 juli 1964 naar 
de Nederlandse Antillen geseind. In Nederland werd dit bericht 
door enkele couranten opgenomen. 

Op 9 september 1964 besprak ALEXANDER SPRUNT, in Clarks 
Summit, de verdere ontwikkeling met de directie van I. S. Co. 
Het bleek dat bijna het gehele Zuid-Bonaireaanse areaal zou 
worden benut voor de zoutwinning; slechts zeer kleine wijzigingen 
werden in het plan aangebracht op aandringen van SPRUNT, maar 
d~or he~zelf als onvoldoende beschouwd. Wel was de maatschap
piJ beretd hem ter plaatse adviezen te laten geven als met de 
constructie zou worden begonnen, opdat in het schema van 
werkzaamheden zo nodig veranderingen zouden kunnen worden 
aangebracht terwille van de vogels. Overigens had I. S. Co. ten 
tijde van de bespreking nog geen definitieve beslissing genomen 
over het al dan niet ter hand nemen van de exploitatie. 

In SPRUNT's Report on visit to International Salt Company 
regarding Bonaire flamingos (17 september 1964) is de 'proposed 
development' uitstekend samengevat: 

When this development was first proposed and after a visit to Bonaire 
and ~~raçao, the '~riter sent to the International Salt Company a report 
detadmg the porbons of Soutl1em Bonaire deemed necessary to the 
flamingos and asking that these areas be excluded from the dcvelopment 
(9 Dec. 1963). This unfortunately proved to be impossible if the company 
was to operate successfully. Practically the entire southem end of Bonaire 
will be involved in the proposed development. Only the castem coastline 
with a portion of thc land bebind it will not be altered somewhat. 

A series of evaporating reservoirs will be constructed using the present 
Pekelmeer as the first in the series. Sea water will be allowed to flow into 
Pekelmeer at its soutl1ern end through a much enlarged canallocated in 
the same place as the present small canal at the Red Pans (Oranje Pan). 
The level of Pekelmeer will be stabilized at sea level. At present, Pekel
meer is slightly below sea level. This will result in a new shoreline es
pecially at the southern end of the lake. The major part of the shor~line 
to the east and north of Pekelmeer will be a low dike. This dike will 
sep~rate the '~atcr of Pekelmeer from those of the fourth set of evapo
ratmg reservOirs. At the southeast end of Pekelmeer there is no dike 
contemplated and a natura) shoreline will be maintained. Due to the 
slightly higher level in the lake this new shoreline will be somewhat 
different from thc present one. 

At the suggestion of the writer, several changes in the location of dikes 
were made. This increased the amount of natura!, non-diked, share which 
would be available to the flamingos for nesting sites. This change in the 
design of eertaio of the dikes decreased somewhat the area of one of the 
evaporating reservoirs but increased markedly the amount of natura) 
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share. At least two lmown nesting sites of the flamingos are located in 
this excluded area. 

The shoreline at the soutJtend of Pekelmeer will provide the necessary 
habitat requirements for fla;ningo breeding as we presently understand 
them. There will be an area of very shallow water which will allow the 
birds to build nests either in or out of the water as they prefer. They will 
have ready access to sea water for drinking as the Pekelmeer should then 
be about sea water salinity and the 'eyes' where they now drink will nat 
be altered. They will also have water of high salinity available in the 
evaporating pan quite near their possible nesting site which should 
produce food for the young birds. 

The actual crystallizing pans, around which most of the work of a 
solar salt development centers, will be located to the north, near the 
Blue Pans. This is several miles away from the flamingos. Very little 
activity would be carried on in the areas near the present nesting sites 
after the initia! construction is completed. 

These developments are not actually destroying any segment of the 
present environment found on southem Bonaire. They wiJl, however, 
stabilize and compartmentalize the environments which presently exist. 
Whether the flamingos can or will adapt to the changed conditions will 
remaio to be se~n. If they do adapt and i/ they do breed in the areas that 
remaio suitable, conditions could be even more fa varabie than in the past. 
Under the new conditions the birds would be protected from bath drought 
and flooding, bath of which have in the past been detrimental to them. 
They would also have a larger area in which to feed. The evaporating 
pans will iocrcase the area of south Bonaire which is under water con
siderably. 

The Salt Company is quite concemed about the construction of the 
dikes disrupting the nesting of the flamingos. They would like to begin 
construction with the dike which is dosest to the present nesting site. 
They have agreed to have a representative of the Audubon Society, 
probably the writer, be on hand when they set a date for the initiation of 
construction. They would then begin operations in such a location as to 
prevent or minimize damagc to thc nesting birds until such time when 
the young birds are able to fend for themselves. They have further 
stated that if it appeared that, later in the construction period, activities 
would disrupt nesting that such segments of the work would be put off 
until such a time when the birds would oot be disturbed. 

The International Salt Company is interested in the flamingos and very 
much hopes that they will be able to live under the changed conditions. 
They have shown this interest in several ways already. Their willingness 
to deal with representatives of the National Audubon Society has been 
outstanding. They onderstand the problems involved and stand ready to 
do what they can to try to prevent disturbance. It has proved absolutely 
impractical from their standpoint to allow much of southem Bonaire to 
remaio in its natura! state. In order to do this they would have to add a 
great deal to the expense involved, nat only the cast of replanning the 
entire project but also to their continuing operating casts. This they are 
not prepared to do. They have moved dilces and excluded eertaio areas 
at the suggestion of the writer. They have also expressed their willingness 
to cooperate fully with the agencies concerned in providing proteetion of 
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the colanies from the general public if the birds adapt to the changed 
conditions. I fee) that they have gone about as far as could be expected in 
attempting to fit both their eperation and the flamingos into the rather 
restricted area of southern Bonaire. 

No one can say at this point whether the measures planned will in fact 
bc sufficient to proteet this colony of flamingos. It is unfortunate that the 
area of southern Bonaire is not larger but nothing can be done about 
that. Flamingos have shown in recent years a capacity to adapt to new 
situations a bit more readily than was believed some years ago. Conditions 
favorable to the birds will be maintained in the planned development. 
We can only hope that they will respond in kind and continue to raise 
their young here. 

\Vith economie conditions as they are in the world today. it would 
~ppear likely that Bonaire will be developed as a salt producing area, 
tf not by International Salt, then by a similar Company. I believe that 
we are fortunate that International Salt has taken as sympathetic an 
attitude as they have. Others might not take as coopcrative a position. 

De Stichting Nationale Parken Nederlandse Antillen, welker 
secretariaat in juli 1964 van Dr I. KRISTENSEN was overgegaan 
naar Dr F. CREUTZBERG (de aftredende en naar Nederland te
rugkerende KRISTENSEN gaf in zijn Eerste verslag over de werk
zaamheden van de Stichting' juli 1964, nog een overzicht van de 
flamingosituatie) besloot in de bestuursvergadering van 3 au
gustus 1964 dat verdere actie ten aanzien van het bestuurscollege 
van Bonaire weinig zin meer had nu I. S. Co. het gehele gebied in 
erfpacht had gekregen en daarmee de verantwoordelijkheid voor 
de flamingo's op zich had genomen. In de brief van 10 september 
1964 van I. S. Co. aan de Stichting, geschreven naar aanleiding 
van de bijeenkomst met SPRUNT, werd het eerste directe contact 
gelegd tussen de beide instanties. I. S. Co. schreef: "We believe 
steps can be taken during the planning, construction and opera
tional stages of the solar salt facilities which will proteet the 
flamingo colony on Bonaire and conceivably even imprave their 
lot." I n dit verband wordt voorts gewezen op het memorandum 
van de voorzitter van de Stichting, Mr G. DuTRY VAN HAEFTEN, 
getiteld De flamingo's van Bonaire. Enkele feiten, conclusies en 
vraagpunten (5 oktober 1965). 

I n september 1964 werd voor de eerste maal direct contact ge
zocht door de Studiekring met I. S. Co. Schriftelijk werd op 5 ok
tober bevestigd dat I. S. Co. "is very sincerely interested in 
preserving the flamingo colony at this location." 

De International Salt Company droeg in 1965 de technische 
veldopname op aan de Société Industrielle et Cammerciale des 
Salins du 1\'fidi, Parijs. Franse technici deden vervolgens opme-
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tingen in Zuid-Bonaire gedurende ongeveer het derde kwartaal 
van dat jaar. Door bemiddeling van Dr LUCAS HoFFl\IANN, 
Station Biologique de La~our du Valat, Le Sarnbuc (Bouche du 
Rhóne), werd er in september 1965 bij de Société op aangedrongen 
de plannen zo te ontwerpen dat de flamingokolonie behouden 
zou blijven. Aanvankelijk leidde dit contact slechts tot een weinig 
belovende briefwisseling. 

In 1965 werd het duidelijk dat de exploitatie van Zuid-Bonaire 
door A. I. S. Co. afhankelijk zou zijn van financiële steun door 
de Nederlands-Antilliaanse Regering, die zich daarvoor had ge
wend tot de Nederlandse Regering. Het Kabinet van de Vice
Minister-President vroeg daarop, thans voor de nieuwe maar nog 
voorlopige plannen van de Société des Salins du Midi, advies aan 
het Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling. 

De financiële inschakeling der Nederlandse Regering was voor 
de Studiekring reden zich in een schrijven d.d. 20 oktober 1965 
te richten tot de Vice-l\linister-President, Mr B. W. BIESHEUVEL, 
met het verzoek een gesprek met hem te mogen hebben over te 
nemen maatregelen ter bescherming der flamingo's.* Kort daarna 
in 's-Gravenhage, hadden Prof Dr K. H. Voous en Dr ]. H. 
WESTERl\IANN een gesprek met Dr E. ] ONCKHEER, Minister
President der Nederlandse Antillen, op 16 november 1965. Dr 
]oNCKHEER deelde later, per brief van 14 december, mede dat 
hem bij besprekingen met I. S. Co was gebleken, dat deze volko
men bereid was de plannen van te voren met de ornithologen te 
bekijken, alsmede gedurende de bouw voorzichtigheid te betrach
ten. 

Een zakelijk overzicht met betrekking tot het behoud van 
flamingo's in het algemeen en die van Bonaire in het bijzonder, 
verscheen van de hand van Voous in een artikel in de A mig oe di 
Curaçao van 23 november 1965: Bonaire: zoutwinning en fla
mingo's. Een exposé van de flamingo-problemen'. 

Op 24 november 1965 richtte I. S. Co. zich tot ALEXANDER SPRUNT 
met het dringend verzoek de flamingobeschermingsgroep in Ne-

• Hare Majesteit KoNINGIN JuLJANA, Z.K.H. PRINS BERNHARD en 
Minister BIESHEUVEL bezochten op 30 september 1965 Bonaire. PRINS 
BERNHARD, mede in zijn functie van president van het 'Vorld \Vildlife 
Fund, en Minister BIESHEUVEL toonden daarbij grote belangstelling voor 
het flamingoprobleem. L. D. GERHARTS had gelegenheid dit probleem 
met Mr BIESHEUVEL te bespreken. 
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schrijven van 4 februari rg66. Er werd in de vergadering uit
voerige aandacht besteed aan de venvachte nadelige invloed van 
het zoutwinningsproject ap het voortbestaan van de broedplaats 
der flamingo's; het behouà van de broedplaats werd uit natuur
wetenschappelijk en toeristisch oogpunt gewenst geacht. Bijzon
dere voorzorgen zouden moeten worden genomen teneinde te ver
hoeden dat de flamingo's het eiland zullen verlaten. De I. S. Co.
vertegenwoordigers toonden zich, als tevoren, bereid mee te wer
ken aan het nemen van zulke voorzorgen. De ter vergadering ge
toonde voorlopige, door de Société des Salins du Midi gemaakte 
constructieplannen bleken evenwel nog geen rekening te hebben 
gehouden met de flamingo's; kleine door de heren RYoN en CoN
ROY voorgestelde wijzigingen werden door de faunabeschermers 
onvoldoende geacht. 

De volgende afspraken werden gemaakt: 
1. I.S.Co. heeft toegezegd bij het vestigen van een zoutwinningsbedrijf 

op Bonaire zoveel mogelijk rekening te willen houden met de belangen 
voortvloeiend uit de aanwezigheid van een broedplaats van rode fla
mingo's op haar winningsgebied. Zij is bereid gevonden het geraamde 
investeringsbedrag ad $ 6.31g.ooo te verhogen met een bedrag van 
$ 10o.ooo voor extra voorzieningen ten behoeve van deze flamingo's. 

2. I.S.Co. zal zo spoedig mogelijk de definitieve, door de Société des 
Salins du 1\lidi opgestelde, plannen voor de constructie van het winnings
bedrijf overleggen aan een werkgroep ter bescherming van de flamingo's, 
bestaande uit de heren RooTH, Voous en WESTERMANN (contactadres 
's-Gravenhage). Deze werkgroep zal contact houden met ALEXANDER 
SPRUNT van de National Audubon Society. 

3· De werkgroep zal op basis van het I.S.Co.-project op zo kort moge
lijke termijn haar visie mededelen vanuit het gezichtspunt van de be
langen van de flamingo's; desgewenst zal zij met tegenvoorstellen komen. 
Zo nodig zal een lid van de werkgroep de situatie ter plaatse opnemen en 
met vertegenwoordigers van I.S.Co. bespreken. 

4· Wordt overeenstemming tussen I.S.Co. en de werkgroep bereikt, 
dan zal een lid van de werkgroep worden gemachtigd t.z.t. bij de con
structiewerkzaamheden toezicht uit te oefenen en de I.S.Co. van advies 
te dienen. 

5· Wordt geen overeenstemming bereikt, dan zal de regering van de 
Nederlandse Antillen beslissen welke belangen het zwaarst wegen. In 
verband hiermede zal de werkgroep haar advies aan de regering van de 
Nederlandse Antillen uitbrengen (met copie aan de Vice-Minister-Presi
dent). 

6. De kosten van de werkgroep komen ten laste van het Kabinet van 
de Vice-Minister-President. 

7· Wanneer de combinatie van het zoutproject en het behoud van de 
broedplaats van de flamingo's mocht slagen, zal hieraan, met name ook 
in natuun,·etenschappelijke kringen, publiciteit worden gegeven. 

De beslissing om de werkgroep in Nederland inspraak te geven 
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in het zoutpanproject van A. I. S. Co. deed het bestuur van de 
Stichting Nationale Parken Nederlandse Antillen, in zijn op 
Bonaire gehouden vergadering van 9 februari 1966, besluiten 
zich min of meer terug te trekken wat betreft de flamingo-actie en 
die voorlopig over te laten aan de Nederlandse groep. 

De belangstelling voor de flamingo's, door de acties van de Stu
diekring in Nederland gewekt, kwam in het Nederlandse parle
ment tot uiting. De Vice-Minister-President gaf in de 30ste ver
gadering van de Tweede Kamer op 8 februari 1966, bij de behan
deling van hoofdstuk IV van de Rijksbegroting voor 1966 (Ka
binet van de Vice-1\'Iinister-President), de volgende uiteenzetting 
over de zoutwinningsplannen van Bonaire: 

1\Iijnheer de Voorzitter! Misschien heeft het enige zin dat ik over ver
schillende projecten die ik heb genoemd, nog enkele mededelingen doe, 
teneinde de Kamer zo volledig mogelijk te informeren. In de allereerste 
plaats kan ik de Kamer mededelen, dat de onderhandelingen over de 
vestiging van een zee-zoutwinningsbedrijf op Bonaire tot een goed einde 
zijn gebracht. Wij hebben dezer dagen bericht ontvangen, dat de Board 
of Directars of the International Salt Company zich akkoord heeft ver
klaard met het rapport inzake de onderhandelingen die zijn gevoerd tussen 
een delegatie van deze maatschappij en een Nederlandse delegatie, onder 
leiding van Drs De Pous, die dit werk voor Nederland op voortreffelijke 
wijze heeft gedaan. Ook in dit project zullen wij financieel worden be
trokken; de Nederlandse Regering is daartoe bereid. Het is voor Bonaire 
een heel belangrijk project. Wij verwachten, dat bij de aanleg van de 
zoutpannen in de komende drie jaren zo'n drie à vierhonderd mensen te 
werk kunnen worden gesteld, zullrs op een eiland waar de werkloosheid 
zeer ernstig is. De uitvoering van het project zal ook een verruiming van 
de werkgelegenheid betekenen met rond 8o tot 120 arbeidsplaatsen, 
wanneer het bedrijf eenmaal functioneert. Daarbij komen dan nog de 
baten, die een dergelijk bedrijf nu eenmaal voor zo'n gcmeenschap met 
zich brengt. Bij het bepalen van de aard van de financiële steun van de 
Nederlandse Regering is onderscheid gemaakt tussen werken van infra
structurele aard en projecten die rendabel kunnen worden geacht. Tot 
de eerste categorie wordt bijvoorbeeld gerekend de aanleg van een steiger 
die nodig is voor de afvoer van het gewonnen produkt. Daarvoor is be
stemd het zojuist genoemde bedrag van 1,25 mln. Het restant van de 
benodigde gelden, ongeveer 5 mln, zal worden verstrekt op de voet van 
de wet van 23 april 1964, namelijk op grond van de daarin voorziene 
financiering van rendabele projecten. In verband met deze financierings
faciliteiten is bedongen dat een redelijke preferentie wordt gegeven aan 
Nederlandse ondernemingen voor de levering van installaties en derge
lijke voor het zoutwinningsbedrijf. 

Aangezien de broedplaatsen van de beroemde flamingokolonies zich 
op Bonaire bevinden, mijnheer de voorzitter, net in het gebied waar de 
maatschappij haar bedrijf zal gaan uitoefenen, is ook dit punt in de 
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onderhandelingen betrokken geweest. Bijzondere voorzieningen worden 
getroffen om te voorkomen, dat deze kolonies Bonaire zullen ver~aten. 
Met de op het gebied van ~ bescherming van de fauna werkzame mter
nationale instituten is afgesproken, dat deze in een zo vroeg mogelijk 
stadium van de aanleg van de zoutpannen zullen worden ingeschakeld 
om hun mening kenbaar te maken. Ingeval van een geschil tussen de 
instituten en de International Salt Company zal de regering van de 
Nederlandse Antillen beslissen welke belangen moeten voorgaan. Het 
komt mij voor, dat in de opzet, welke thans is gekozen, met de combinatie 
van het zoutproject en het behoud van de broedplaats van de flamingo's 
een verantwoorde oplossing is gevonden. Nogmaals wil ik ook in deze 
Kamer getuigen van mijn erkentelijkl1eid voor het werk, dat onze onder
handelaar, Drs De Pous, op dit terrein heeft verricht. 

De behandeling van genoemde begroting in de Eerste Kamer, 
in de 32ste vergadering op 27 april 1966, was voor Prof. Dr.]. W. 
VAN HuLST aanleiding zich als volgt tot de Kamer te richten: 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu nog een. enkel woord wijden ~n.de 
InternationalSalt Company, die zich zal bezighouden met de zoutwmnmg 
op Bonaire. Ik wil daarvan slechts één facet onder Uw ~d~cht bre~gen, 
namelijk de flamingokolonie die nog steeds op Bonaire IS. Het IS de 
enige kolonie van de rode flamingo's in het zuid-Caraïbische gebied en ik 
meen dat deze kolonie door een zoutwinningsindustrie bijzonder groot 
gevaar loopt. Er is in dat opzicht bij mij grote zorg en niet alleen bij mij, 
maar eigenlijk bij iedereen die belangstelling heeft voor natuurreservaten. 
Ik meen, dat dit punt ook de aandacht heeft gekregen op internationaal 
gebied van de natuurbeschermers. Het aantal rode flamingo's op de gehele 
wereld zal de 3o.ooo niet halen. Bonaire heeft er hiervan ruim 5.ooo. Er 
zijn ook kolonies op de Babama-eilanden en op Yucatán, maar ook deze 
gaan achteruit. Bonaire heeft de flamingokolonie waarschijnlijk al sinds 
1681. 

Ik heb niet de indruk gekregen dat het de International Salt Company 
ernst is om te strijden voor het behoud van de flamingo's. Een harmonisch 
samengaan van flamingokolonies en zoutwinning is een uiterst zeldzaam 
verschijnsel op deze wereld. 1\'Iisschien is Camargue, een natuurreservaat 
in Zuid-Frankrijk, wel het enige gebied ter wereld waar dit onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk is gebleken. De flamingo's hebben hier echter een 
uitwijkmogelijkheid om in de Rhöne-delta te gaan broe~en, waar zij 
niet door de zoutwinning worden gehinderd. Ook deze kolome gaat echter 
achteruit. De aanleg van de dammen en de daarmee verbonden werk
zaamheden in het gehele Pekelmeergebied van Bonaire zullen misschien 
niet de voedselzoekende flamingogroepen verstoren, doch de broedkolonie 
zal alleen al door de drukke werkzaamheden en zeker wanneer de dammen 
dwars door de bestaande kolonie worden aangelegd, onvermijdelijk ver
loren gaan. Een verplaatsing van de kolonie naar een plek op geringe 
afstand zou een biologisch wonder betekenen, dat zich in de wereldge
schiedenis der flamingo's tot op dit ogenblik nog niet heeft voorgedaan. 

Op het voortbestaan van de huidige flamingokolonie ten tijde van de 
constructiewerkzaamheden en de beoogde veranderingen van het water
niveau kan niet worden gerekend. De flamingo's zullen slechts in het 
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derland gerust te stellen wat betreft I. S. Co.'s intenties, zulks 
naar aanleiding van het uit Nederland ontvangen (overigens on
juiste) bericht "that great pressure is being put on the Govem
ment topreserve the flamingos at all costs, even perhaps at the 
expense of constructing the salt facility". I. S. Co. voegde daar
aan toe: "We feel we are reaching the final stages of our negotia
tions and so prompt action to reassure these people on this 
flamingo matter is cri tic al." 

Vermoedelijk werden de woorden 'great pressure' gebezigd in 
verband met het verzoekschrijven aan de Vice-Minister-President 
van 20 oktober rg65. Deze brief leidde overigens, op 7 december 
rg65, tot een gesprek met l\Iinister BIESHEUVEL. Daaraan namen 
deel Ir C. H. j. MALIEPAARD (Directie Faunabeheer), Drs A. 
joNKERS en Drs j. STEVENS (Kabinet), Mr A. E. VAN BRAAM 
HOUCKGEEST (Thesaurie van H.M. de Koningin), Prof. Dr K. H. 
Voous en Dr j. H. WESTERMANN. De Minister, erkennende het 
belang van de flamingo's naast dat van de zoutindustrie, zegde 
toe dat aan ornithologen-faunabeschermers de gelegenheid zou 
worden gegeven om op een vroeg tijdstip inspraak te hebben in 
het constructieproject van de Société des Salins du Midi, teneinde 
hen in staat te stellen eventuele voorstellen tot wijzigingen te 
doen ten gunste van de flamingo's. Ook meende de Minister dat 
een toezicht ter plaatse tijdens de constructie, door met een be
paalde opdracht beklede ornithologen, wenselijk was; de daarmee 
gemoeide gelden zouden beschikbaar gesteld kunnen worden uit 
de voor technische hulp aan de Nederlandse Antillen bestemde 
fondsen van het Kabinet. De Minister verzocht bovendien aan 
de faunabeschermers aandrang uit te oefenen op de Regering van 
de Nederlandse Antillen en het Lestuurscollege van Bonaire om 
te streven naar een redelijk compromis. 

De bijeenkomst bij de Vice-Minister-President werd spoedig 
gevolgd door een bespreking in hotel Kasteel Oud-Wassenaar, op 
r6 december rg65, onder voorzitterschap van Drs]. W. DE Pous, 
voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Daarbij 
waren voorts aanwezig Drs P. G. RIDDER (secretaris SER), Drs 
A. joNKERS (Kabinet), de heren joHN L. RYON en DAVID j. 
CONROY (I. S. Co.), alsmede Drs j. RooTH, Prof. Dr. K. H. Voous 
en Dr j. H. WESTERMANN (Studiekring). 

Deze in prettige sfeer verlopen bespreking - waarin het zo 
wenselijke persoonlijke contact tot stand kwam tussen I. S. Co.
vertegenwoordigers en de Nederlandse faunabeschermers-werd 
vastgelegd in het door SER gemaakte rapport, toegezonden met 
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Pekelmeer gaan broeden, wanneer hun aanwezigheid daar in geen enkel 
opzicht door de mens wordt verstoord. Ik weet wel, dat de flamingo een 
moeilijke vogel is: hij heeft doorlopend grote aanpassingsmoeilijkheden. 
Zijn samengaan met een geautomatiseerd zoutwinningsbedrijf is vrijwel 
ondenkbaar. Ik weet, dat op Bonaire de enige kolonie van rode flamingo's 
ter wereld is, waar deze vogels nog rustig door de mens geobserveerd 
kunnen worden. De bijzonderheden over de flamingo's die ik hier heb 
vermeld, zijn door mij ontleend aan de studies van prof. Voous, die als 
vogelkenner een internationale naam heeft. Wellicht kan de Stichting 
Nationale Parken Nederlandse Antillen in samenwerking met de lands
regering pogen om de flamingokolonie op Bonaire voor ondergang te be
hoeden. 

Mijnheer de Voorzitter! Misschien kan ook deze Minister nog iets ertoe 
bijdragen om dit natuurreservaat te behouden. Ik weet zeer goed, dat de 
Antillen ook in dit opzicht zelfstandig zijn en dat het een interne zaak 
betreft. Wellicht is het echter mogelijk, dat Nederland in dit opzicht een 
bepaalde ongerustheid uitspreekt. Het is mij bekend, dat de International 
Salt Company in artikel 2 van het verdrag een bedrag van 1oo.ooo dollar 
beschikbaar wil stellen voor extra voorzieningen ten behoeve van deze 
flamingo's. Gelet echter op de adviezen van de geleerden die bevoegd zijn 
over deze kwestie te oordelen, zie ik deze zaak met zeer veel zorg tege
moet. Ik hoop, dat de Minister deze zorg deelt en dat hij ook zijn bijdrage 
willeveren om dit natuurreservaat te behouden. 

Minister BIESHEUVEL diende Prof. VAN HULST, in dezelfde verga
dering, als volgt van repliek: 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Van Hulst 
heeft zijn twijfels, die hij zeer duidelijk tot uitdrukking heeft gebracht, of 
het wel mogelijk is, de flamingokolonie nog in stand te houden, wanneer 
de International Salt Company te zijner tijd daar het zoutbedrijf zal 
hebben gevestigd. Ook deze onderhandelingen met de InternationalSalt 
Company zijn namens de beide regeringen gevoerd door de heer De Paus, 
die naar mijn oordeel - ik heb het aan de overzijde gezegd, maar zou het 
hier nog weleens willen zeggen - deze onderhandelingen op zeer bekwame 
wijze tot een goed einde heeft weten te brengen. Ik kan uiteraard de ge
achte afgevaardigde het geloof niet schenken dat deze kolonie zich zal 
handhaven. De geachte afgevaardigde wil van mij horen, dat ik ook be
zorgd ben, zo heeft hij gezegd. Ik wil toch pogen iets van de bezorgdheid 
van de geachte afgevaardigde- ik waardeer het zeer, dat hij hier een goed 
woord heeft gesproken voor deze zeldzame kolonie, die ik ook al een paar 
keer heb mogen bewonderen - weg te nemen, door te zeggen, dat bij de 
keiharde, zakelijke onderhandelingen - dat gebeurt keihard, zakelijk; 
immers, zo zijn Amerikanen en zo is de heer De Pous - toch in ruime 
mate ook aandacht is geschonken aan de flamingokolonie. Wat is nu afge
sproken met de International Salt Company? Deze maatschappij zal 
ervoor zorgen dat de belangen van de kolonies zullen worden ontzien. Voor 
voorzieningen in verband met de bescherming van deze vogels heeft de 
InternationalSalt Company een bedrag van 1oo.ooo dollar uitgetrokken. 
De heer Van Hulst heeft er reeds op gewezen. Ook is er een werkgroep in 
het leven geroepen, die zal worden ingeschakeld door de International 
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Salt Company bij het uitvoeren van de plannen en ook bij de aanleg van 
de zoutpannen, noodzakelijk voor deze industrie. De werkgroep bestaat 
uit namen die de geachte afgt;Vàardigde toch ook wel enige geruststelling 
zouden kunnen verschaffen: qe heren Westerman, prof. Voous, door de 

• geachte afgevaardigde ook genoemd en geciteerd, en Rooth. Als er geen 
overeenstemming wordt bereikt tussen deze werkgroep en de Inter
national Salt Company, dan zal de Antilliaanse regering zelf de knoop 
moeten doorhakken, een beslissing moeten nemen. Op het ogenblik zijn 
er zelfs al, naar ik meen - ik weet het niet helemaal zeker - bepaalde 
constructieplannen van deze maatschappij aan de werkgroep voorgelegd. 
Wel weet ik dat zeer binnenkort een lid van de werkgroep naar Bonaire 
zal vertrekken om daar ter plaatse de reeds aangevangen werkzaamheden 
van de International Salt Company zelf ook in ogenschouw te nemen om 
eventueel tijdig voorstellen te doen voor wijziging. Laten wij er het aller
beste van hopen. Wij kunnen ook hier weer zeggen dat het een interne 
Antilliaanse aangelegenheid is, maar de Antilliaanse regering weet ook 
zeer goed, dat er van Nederland uit en ook bij de Nederlandse Regering 
de grootst mogelijke belangstelling bestaat voor de pogingen om deze 
kolonie te behouden. Daartegenover staat natuurlijk, maar dat alternatief 
heeft de geachte afgevaardigde toch ook niet genoemd, dat wij het 
akkoord niet hadden gesloten. Voor een eiland als Bonaire, waar armoede 
en grote werkloosheid heersen, is het van ontzaglijke betekenis dat de 
International Salt Company zich daar kan vestigen. Dat is voor het 
welzijn van deze mensen daar van enorme betekenis, en ook voor de 
pogingen om de kolonie in stand te houden. Het is te waarderen dat de 
International Salt Company een open oog heeft voor de wensen, die er in 
Nederland op dit punt bestonden. 

Door het Tweede Kamerlid, Jhr Mr M. VAN DER GoEs VAN NATERS, 
werd persoonlijk geintervenieerd bij de Vice-Minister-President 
ten gunste van de flamingo's (22 april Ig66). 

Voor de tweede maal, thans in een radiovoordracht van I maart 
Ig66 voor Radiorubriek Suriname en de Nederlandse Antillen 
(Natuurbescherming in de Nederlandse Antillen), deed professor 
Voous een beroep op de publieke opinie om de flamingobe
schermingsbelangen mede af te wegen bij de bestemming van 
Zuid-Bonaire. 

Intussen was, na overleg met het Kabinet van de Vice Minister
President, een ontwerp gereedgekomen voor een overeenkomst 
tussen de Minister van Financiën en Welvaartszorg, namens de 
rechtspersoon de Nederlandse Antillen, en de Antilies Internation
alSalt Company N.V., gevestigd op Bonaire (maart Ig66). In dit 
twaalf artikelen omvattende ontwerp luidden de artikelen I en 2 

als volgt: 
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Artikel I 

Antilies Saltverbindt zich om in het door haar op het perceel grond, groot 
drieduizend vijfhonderd zevenentachtig hectare (3587 ha), gelegen in het 
tweede district van Bonaire, nader omschreven in meetbrief de dato zes 
november negentienhonderd drieenzestig, nummer 57, op te zetten zout
winningsbedrijf, een bedrag van rond S 5· 7 Ig.ooo, te investeren. 

Artikelz 

Antilies Salt verbindt zich: 
1. a. om bij het vestigen van het zoutwinningsbedrijf bedoeld in artikel I, 
zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen, voortvloeiende uit 
de aanwezigheid van een broedplaats van rode flamingo's op haar win
ningsgebied. Zij zal daartoe, indien nodig, een bedrag van S Ioo.ooo 
beschikbaar stellen voor extra voorzieningen ten behoeve van deze 
flamingo's. 

b. om zo spoedig mogelijk de definitieve, door de Société Industrielle 
et Commerciale des Salins du 1\Iidi (S.I.C.S.l\I.) opgestelde plannen voor 
de constructie van het zoutwinningsbedrijf over te leggen aan een werk
groep ter bescherming van de flamingo's, bestaande uit de heren J. Rooth, 
K. H. Voous en J. H. \Vestermann. De werkgroep zal contact houden met 
Alexander Sprunt van de National Audubon Society. 

2. vVordt overeenstemming tussen Antilles Salt en de werkgroep be
reikt, dan zal een lid van de werkgroep worden gemachtigd t.z.t. bij de 
constructiewerkzaamheden toezicht uit te oefenen en Antilies Salt van 
advies te dienen. 

3· \ 'Vordt geen overeenstemming bereikt, dan zal aan het Land de be
slissing worden gelaten. 

De ondertekening door beide partijen van dit contract vastgelegd 
in een niet in de publicatiebladen verschenen landsbesluit -vond 
plaats op I4 april rg66 in een oud gebouwtje bij de Blauwe Pan. 
Daarbij waren o.a. aanwezig minister E. 0. PETRONIA (Financiën 
en Welvaartszorg), N. CHUMACEIRO (zakelijk directeur A. I. S. Co.), 
M. B. FuLLER Jr (executive vice president I. S. Co.), E. ]. MoR
KOS (gezaghebber Bonaire) en L. A. ABRAHAM ( statenlid Bonaire). 
Uit terzake gedane mededelingen blijkt dat volgens het contract 
het 'Land' de kosten draagt van de aanleg van een verladingspier 
met toebehoren, op te leveren uiterlijk 25 maanden nadat A. I. S. 
Co. haar werkzaamheden heeft aangevangen, alsmede van de 
bouw van een electrische centrale of uitbouw van de bestaande 
centrale, opdat A. I. S. Co. uiterlijk 9 en daarna 23 maanden na 
de aanvang der werkzaamheden over voldoende electrische 
stroom zal beschikken (art. 3, 4 en 5). Het 'Land' zal voor het 
ontwerpen en inrichten der zoutpannen maximaalS r.25o.ooo ten 
koste leggen, waartegenover een 25-jarige restitutieregeling en 
een zoutproductieroyalty werden vastgesteld (art. 6 en 7). A. I. S. 
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Co. zal bij het betrekken van installaties een redelijke preferentie 
geven aan Antilliaanse en Nederlandse bedrijven (art. ro). 

Geschat werd voorts àat na een viertal jaren 400.000 kubieke 
meter ruw industriezout ·per jaar geproduceerd zal worden, even
tueel te benutten voor plaatselijke venverking. Tijdens de con
structieperiode (zoutpannen, fabrieksbedrijf en huizen) zullen 
ongeveer 200 mensen werk vinden. Daarna zal er een permanente 
bezetting zijn van 6o lokale mensen, en seizoenarbeid bij het oog
sten en verschepen van zout voor nog weer 6o mensen. 

Overeenkomstig artikel 2b van het contract zond, met schrijven 
van 31 maart rg66, A. I. S. Co. een gedeelte van de tekst, kaarten 
en profielen van de 'definitieve' plannen van de Société Indus
trielle et Cammerciale des Salins du Midi, betrekking hebbende 
op de 'condenser area', en daarna in april, op verzoek van de 
flamingowerkgroep, aanvullende gegevens. Op 26 april zond deze 
werkgroep een uitvoerig schrijven aan A. I. S. Co. dat - in het 
kort -constateerde dat in genoemde plannen "no attempt what
soever appears to have been made to create conditions which may 
leadtoa satisfactory co-existence of the saltworks and the birds." 
Als tegenvoorstel werd gesuggereerd dat een relatief klein gebied 
in het uiterste zuiden, omvattende het huidige broedgebied, ge
heel buiten het zoutpanareaal zou worden gehouden en dat dit 
ten spoedigste door de ornithologen RooTHen SPRUNT, tezamen 
met technici van Salins du Midi, ter plaatse zou moeten worden 
vastgelegd. 

SPRUNT's brief van 5 mei rg66 aan J. L. RYON, geschreven 
naar aanleiding van het Salins du Midi project, bevatte soortge
lijke bezwaren als de brief van de werkgroep: "From the docu
ments at hand it would seem to me extremely doubtful if the 
flamingos will be able to breed under the changed conditions on 
the south end of the Pekelmeer. The layout of "Dikes-Condensers 
Area" ... does not allow any of the area, presently used by 
the birds for breeding, to remain natura!." 

Als antwoord kwam een uitnodiging van A. I. S. Co. (2 en ro 
mei rg66) om in Clarks Summit, Pennsylvania, een bespreking 
te hebben teneinde te komen tot "the establishment of a mutual 
understanding for the proteetion of the flamingos.'' Na overleg 
met het Kabinet van de Vice-Minister-President werd besloten 
dat de voltallige werkgroep (RooTH, Voous en WESTERl\IANN} de 
bijeenkomst op 23 en 24 mei in het hoofdkantoor van de I. S. Co. 
zou bijwonen. De financiering van de reis werd geheel verzorgd 
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door het Kabinet in het kader van de technische hulpverlening 
aan de Nederlandse Antillen. 

ONTWIKKELINGEN IN DE PERIODE 
MEI 1966-EINDE 1967: 

C01\IPR01\IIS OVER EEN 'FLAMINGO SANCTUARY' 
(I schetskaart) 

Aan de besprekingen van 23 en 24 mei 1966 te Clarks Summit 
(hoofdkantoor I. S. Co.) werd voor A. I. S. Co. deelgenomen door 
JOHN L. RYON, Jr, H. W. DEWITTIE en LAURENCE J. THEILGARD 
(incidenteel door EDWARD L. FULLER en DAVID J. CONROY), voor 
de aannemersfirma Caribbean Associates door C. S. CANALS en 
W. SmLER, voor Société Industrielle et Cammerciale des Salins 
du Midi door JEAN CLAIN en HENRI MucHART, voor National 
Audubon Society door ALEXANDER SPRUNT IV en voor de Na
tuunvetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Neder
landse Antillen door J. ROOTH, K. H. Voous en J. H. WESTER
MANN (flamingowerkgroep). 

De onderhandelingen verliepen op prettige wijze. Na een uiteen
zetting van de standpunten en een aftasting van de verschillende 
mogelijkheden werd in principe besloten dat een min of meer 
rechthoekig, omdijkt gebied van ruim 50 hectare zou worden 
uitgespaard in de 'Condenser Area' als 'breeding sanctuary', en 
dat op 2 en 3 juni de heren THEILGARD, CLAIN, MucHART, ROOTH 
en SPRUNT ter plaatse in Bonaire de precieze grenzen daarvan 
zouden bepalen. Salins du Midi nam op zich om ongeveer r juli 
aan A. I. S. Co. de uiteindelijke tekeningen en een globale kosten
berekening te doen toekomen. Omstreeks 8 juli zou het voorstel 
worden voorgelegd aan de flamingowerkgroep en niet later dan 
14 juli zou deze aan A. I. S. Co. laten weten of akkoord zou kun
nen worden gegaan met het plan. Daarna zou een 'final agree
ment for the proteetion of the flamingo' worden gesloten tussen 
A. I. S. Co. en de werkgroep. 

De mede-inspraak van de National Audubon Society en de 
welkome steun van Dr S. DILLON RIPLEY, president van The In
ternational Council for Bird Preservation en secretaris van de 
Smithsonian Institution, Washington D.C. (schrijven d.d. 24 mei 
aan JouN L. RYoN), alsmede een telegram van 23 mei van de 
president van The World Wildlife Fund (PRINS BERNHARD) aan 
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de Secretary of the Interior, Washington D.C. (STEWART L. U
DALL), hebben bijgedragen tot het bereiken van deze voorlopige 
overeenkomst, gekenschetst door de National Audubon Society als 
"a biologically minimum but economically maximum compro
mise". 

RooTH en SPRUNT reisden na de Clarks Summit bijeenkomst 
naar Bonaire; ook deze reizen werden gefinancierd door het Ka
binet van de Vice-Minister-President. Na een inspectie ter plaatse 
van het broedterrein op 2 juni door SPRUNT, RooTH, J. CLAIN, 
H. MucHART, B. DE SAUBELIN en L. J. THEILGARD, werd op 3 
juni, in medeaanwezigheid van C. S. CANALS, een gezamenlijk 
rapport opgesteld, dat in de algemene conclusies niet en in details 
slechts weinig bleek af te wijken van het in Clarks Summit ge
maakte plan. 

Overeenkomstig het afgesproken tijdschema zond A. I. S. Co. op 
6 juli rg66 aan de werkgroep een "Proposal for a Flamingo 
Sanctuary on the Bonaire Saltworks to The Foundation for 
Scientific Research in Surinam and the Netherlands Antilies by 
Antilies International Salt Company, N.V." (met kaart en pro
fielen), welks inhoud hieronder in extenso wordt weergegeven. 

Proposal jor a Flamingo Sattctuary on t!ze Bonaire Saltworks [zie Fig. 3) 

Scope 
Consistent with the recommendations of Dr J . H. Westermann, Dr K. H. 
Voous, and 1\Ir ]. Rooth of the Scientific Research Foundation, Antilies 
International Salt Company proposes to create a sanctuary in the vicinity 
of the Pekelmeer for the proteetion of the flamingos. The sanctuary will 
be created around the main present nesting areas as was staked out and 
surveyed in June, Ig66. lts boundaries may begenerally defined on the 
west, north and cast by a new dike referred to as the 'flamingo dike', 
starting at picket I and ending at picket 29. lts south boundary is a 
section of Blue dike startingat picket 86 and ending at pickct IOI. 

Design 
The dikes creating the boundaries of the sanctuary will have a contour 
as indicated by types IJ, I4 and I5, as they are shown in A.I.S. Dwg # 
7-6Io2-oo5-o023 (S.I.C. Dwg # 2o-24N). These dikes will have I/4 
slopes to permit crossing by the birds. A.I.S. Dwg # 7-6Io2-242-ooo4, 
Rev. 2, (S.I.C. Dwg # 8-24N) shows thc approximate boundaries, 
pump location, inftow gate location and the security gate. The pump 
will be driven by either a diesel engine or an electric motor. If an electric 
motor is used, it will receive power from a diesel-electric generating 
station located at the main road along the west side of the island. The 
inflow gate will be near pickct IOI. The security gate will be constructed 
of chain link type fence or equal and is intended to prohibit ingress or 
egress by the general public who might otherwise disturb the flarningos. 
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Schedu/e of work 
The intent is to schedule work on thc sanctuary to avoid unneccssary 
malestation of thc birds. The north, cast and west boundary dikcs will 
be crcatcd first and during a non-nesting period. The remaining south 
boundary dike will nat be constmcted untillate in the project when tbe 
completion of other facilities will permit adequate control of level and 
salinity witbin the sanctuary. 

Accepta11ce 
This proposal is acccpted by Antilies International Salt Company and 
The Foundation for Scicntific Research in Surinam and the Netherlands 
Antilies whcn officers of both organizations have signed in the presence 
of witnesses hereundcr. This will constitute an agreement which, when 
fully executed, releases t.hc parties hereto from any further obligation 
for thc Ciamingos on the island of Bonaire. 

De flamingowerkgroep ondertekende en retourneerde de Proposal 
op 15 juli 1966 en liet aan A. I. S. Co. het volgende weten ten aan
zien van de paragraaf 'Acceptance': 
The last sentence to the effect that our agreement, when fully executed, 
"releases the parties hereto from any further obligation for the Ciamingos 
on the island of Bonaire" may have been inserted for purely juridical 
reasons. I tntst, however, that your Company, just like my Foundation, 
will continue taking an active interest in the flamingos. Thanks to your 
highly valued cooperation therc is now a real chance that the flamingos 
will continue breeding in Southern Bonaire, perhaps after a short period 
of absence. You have rightly used the words 'flamingo sanctuary' in thc 
proposal. This sanctuary will be one of the fcw in the world which owes 
its survival to an agreement bctween, on the one side, nature preser
vationists and, on t.he other hand, an industrial enterprise, an event 
which will be mentioncd particularly in the press. Therefore, it would 
appear a matter of course that your Company will continue their care 
for tl1e birds in various ways, e.g. adequate control of the water leveland 
salinity in the sanctuary; protecting the birds against disturbance from 
the general public and people employed by thc saltworks. 

'Ve propose to give tlle sanctuary a more or less official status with a 
Board, and perhaps an Advisory Committee, on which should be repre
sented your Company, our Foundation, the National Audubon Society, 
the Government of Bonaire and the Netherlands Antilies National Parks 
Foundation. The Board and Committee would be required to advise on 
the management of the sanctuary and to make regulations pertaining to, 
for instance, the accessibility of the sanctuary by scientific workers, and 
facilities for tourists to watch tlle birds from a distance (observation 
tower). Thus tlle sanctuary will play a role in the tourist developmcnt of 
Bonaire. 

Tot voldoening van de werkgroep schreef ]OHN L. RYON daarop, 
20 juli 1966: 

You nced have no concern about our continued interest in the preser
vation of the flamingos on Bonaire after the sanctuary has been com-
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pleted. V>/e realize that our attention will have to be directed towards 
the various factors involved in the flamingo effort. Your idea to establish 
an Advisory Committee I t~irtk is excellent and wc will be only too 
happy to be represented on t11is committee. 

Het tot stand komen van het compromis werd door de werkgroep 
ter kennis gebracht van de verschillende bij de regeling betrokken 
autoriteiten. Korte berichten werden gepubliceerd in de AntilU
aanse Nieuwsbrief ('s-Gravenhage), in Panda Nieuws (\iVereld Na
tuur Fonds Nederland) en The President's Letter (International 
Council for Bird Preservation, London). Dagbladberichten ver
schenen o.m. in het Algemeen Handelsblad, Amigoe di Curaçao en 
Beurs- en Nieuwsberichten. Trefpunt (orgaan van het Ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Den Haag, 
februari 1967) nam het bericht over de Flamingo's op Bonaire 
van The President's Letter I.C.B.P. over, tenvijl Tussen de Rails 
(Nederlandse Spoonvegen) van november 1967 het artikeltje 
'Zout & Flamingo's' weer aan Trefpunt ontleende. Het tijdschrift 
Het Vogeljaar heeft in 1967 het aprilnummer gewijd aan flamin
go's en daarin een verslag gepubliceerd getiteld: 'Flamingo's krij
gen een kans op Bonaire' (]. H. WESTERl\lANN & Ko ZwEERES). 

Bekendheid werd verder gegeven aan Bonaire en de flamingo's 
in het Nederlandse zondagmorgen Vara-radioprogramma '\Veer 
of geen weer' van BERT GARTHOFF, waarin op 18 december 1966 
] . RooTn de gehele geschiedenis in een vraaggesprek op voor 
ieder begrijpelijke manier verhaalde. 

Op verzoek van het Hoofd van het Kabinet van de Vice-Minis
ter-President werd, ter voorlichting van onder meer de leden van 
de Eerste en Tweede Kamer van de Staten Generaal, door]. H. 
WESTERMANN een rapport samengesteld getiteld Om het voortbe
staan van de flamingo's van Zuid-Bonaire, I957-r967 (Natuur
wetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse 
Antillen, Utrecht, stenciluitgave, januari 1967). Van verschillen
de zijden ontving de Studiekring instemmende reacties, waarvan 
genoemd mogen worden die van de Directeur-Generaal voor het 
Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme van het (Nederlandse) Minis
terie van Economische Zaken üuni 1967). 

Ook in het Nederlandse parlement kwam na het totstandkomen 
van de overeenkomst het flamingoprobleem weer ter sprake. In 
de Nota naar aanleiding van het eindverslag van de commüsie van 
rapporteurs voor zaken rakende Sttriname en de Nederlandse An
tillen omtrent het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstnk IV 
(Kabinet van de Vice-Minister-President) der rijksbegroting voor 
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het dienstjaar r967 (ingezonden 8 maart rg67) schreef Vice-Minis
ter-President B. W. BIESHEUVEL als volgt: 

De ondergetekende wil hier gaarne zijn tevredenheid uitspreken over 
de op het gebied van de bescherming van flamingokolonies op Bonaire 
bereikte resultaten. 

Dank zij de inspanningen van de z.g. 'flamingobeschermingscommissie' 
-bestaande uit de heren Prof. Dr. IC H . Voous, Dr. J. H . Westermann 
en Drs. J. Rooth -, de medewerking van de Antilliaanse autoriteiten en 
van de Antilies Salt Company is een bevredigende overeenkomst bereikt, 
die het voortbestaan van de kolonies waarborgt. 

Een woord van erkentelijkheid voor het door deze commissie verrichte 
werk is hier, naar het oordeel van de ondergetekende, op zijn plaats. 

Ook de steun, die de heren Alexander Sprunt van de National Audubon 
Society, Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters en Prof. Dr. J. Vv. van 
Hulst aan de arbeid van deze commissie hebben verleend, wordt hier met 
dankbaarheid vermeld. 

In de vergadering van 14 maart 1967 van de Eerste Kamer merk
te Prof. Dr. ]. W. VAN HuLST naar aanleiding daarvan op: 

Vcrleden jaar heb ik nogal uitvoerig over de flamingokolonie op 
Bonaire gesproken in nogal kritische zin. De Minister heeft mij toen toe
gewenst, dat ik het geloof zou krijgen in zijn maatregelen. Nu weet ik 
wel, dat het misschien niet juist is, het geloof te krijgen als je de zaken 
eerst hebt gezien, maar ik ben toch de Minister bijzonder dankbaar voor 
wat hij in samenwerking met ornithologen, met de Amerikaanse maat
schappij en met de Antilliaanse regering heeft gedaan om de flamingo
kolonies te behouden. Ook voor de recreatie is dit een uitermate belang
rijk punt. De Minister mag hiervoor, bij wijze van uitzondering, niet de 
dank van mijn fractie aanvaarden, ook niet die van mijzelf, maar in dit 
geval in de eerste plaats de dank van de flamingo's, die rustig verder 
kunnen broeden. 

Minister BIESHEUVEL repliceerde daarop dat hij er met vol
doening kennis van genomen had "dat de geachte afgevaardigde, 
de heer Van Hulst, dit jaar niet alleen kon spreken namens zijn 
fractie, maar ook namens de 'rood getinte flamingo's'. Voor het 
behoud van de kolonie hebben wij een oplossing kunnen vinden". 

In het Voorlopig Verslag (Nr. 5). vastgesteld 6 juni rg67, terzake 
van de Machtiging tot verlening van financiële medewerking aan 
het vijfiarenplan Nederlandse Antillen voor de jaren r967 tot en met 
I97I (tweede fase rneerjarenplan) werd door leden van de Vaste 
Commissie uit de Tweede Kamer voor de betrekkingen met Suri
name en de Nederlandse Antillen geïnformeerd naar de finan
ciering van het flamingoreservaat op Zuid-Bonaire en opgemerkt 
dat bijzondere prijs wordt gesteld op instandhouding van althans 
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een voldoende grote kern van het huidige broedgebied. De Vice
Minister-President J. A. BAKKER gaf daarop in zijn 1\!Iemorie van 
Antwoord, Nr. 6, ingezond~n 20 oktober rg67, de volgende in-

. lichting: • 

Bij schrijven van 13 april 1967, nr. 19040, werd o.a. aan de voorzitter 
van de Vaste Commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Neder
landse Antillen uit de Tweede Kamer een aantal exemplaren van het 
rapport " Om het voortbestaan van de flamingo's van Zuid-Bonaire 
1957-1967'' (uitgave januari 1967) aangeboden. De samensteller was 
Dr J. H. Westermann van de Natuunvetenschappelijke Studieluing voor 
Suriname en de Nederlandse Antillen. Op blz. 26 van dit rapport werd 
melding gemaakt van de beschikbaarstelling door de International Salt 
Company van een bedrag groot $ 1oo.ooo ten behoeve van voorzieningen 
in verband met de bescherming van deze vogels. In het kader van het 
Nederlandse hulpprogramma van technische samenwerking met Suri
name en de Nederlandse Antillen werd kort geleden drs J. Rooth, 
bioloog, ter beschikking gesteld van de regering van de Nederlandse 
Antillen in verband met de aanvang van de constructie van de zoutpannen 
in de omgeving van de flamingo-broedkolonie. Tot op heden zijn geen 
berichten ontvangen die wijzen op een verstoring van het bestaan van 
deze flamingo's. 

Het is uit het bovenstaande duidelijk dat in het Nederlandse 
parlement de toekomst van de flamingo's optimistisch bekeken is. 
Vooralsnog is niet te voorspellen of het bereikte compromis ook 
voor de flamingo's aanvaardbaar is. 

DE BROEDRESULTATEN IN DE LAATSTE VIJF JAREN 
IN DE NOG GEHEEL NATUURLIJKE OMGEVING 

Begin rg63 was er een redelijk goed broedseizoen met tenminste 
rsoo geslaagde broedsels. De seizoenen rg63-r964, rg64-1965 en 
rg6s-rg66 waren echter gehele of gedeeltelijke mislukkingen. 

Het staat niet vast welke de (hoofd)oorzaak was van het mis
lukken in begin rg64. In januari rg64 werden op de broedplaats 
ongeveer Booo vogels gezien; in februari en begin maart vermin
derde het aantal echter sterk, zij het geleidelijk. Mogelijk was het 
door verstoring door landmeters die in die tijd opmetingen deden 
voor het zoutproject, maar zeker is dit niet. Dr I. KRISTENSEN 
schreef op rr april rg64 hierover dat hij geneigd was deze land
meters verantwoordelijk te stellen, maar dat andere invloeden, 
zoals voedselgebrek, een rol kunnen hebben gespeeld, vooral om
dat de uittocht niet plotseling geschiedde maar vele weken aan
hield. In ieder geval gingen ongeveer rsoo legsels verloren. 
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Hevige regens in de volgende broedtijd, begin 1965, deden vele 
broedsels mislukken, al zijn er toch verscheidene honderden 
jongen opgegroeid. Eind 1965 en begin 1966 was er weer een 
flinke broedactiviteit, met 3000 vogels op de broedplaats, maar 
in februari 1966 bleken vele nesten met eieren verlaten en slechts 
ongeveer 250 jongen werden grootgebracht. Autosporen tot dicht 
bij de nesten gaven de waarschijnlijke verklaring voor het groten
deels verdwijnen der kolonie. 

Een merkwaardige broedactiviteit werd kort na medio 1966 
geconstateerd, mogelijk in verband met de uitzonderlijk natte 
maanden juni en juli, en de vele regendagen in augustus. Op 
23 augustus 1966 ontving de Stichting tot Internationale Natuur
bescherming, Amsterdam, van L. D. GERBARTS een telegram 
luidende o.m.: "grote groep flamingo's is aan broeden geslagen, 
twee kleinere groepen maken nesten terwijl ook onbemande 
nieuwe nesten aanwezig zijn." Op verzoek van GERHARTS zegde 
de Stichting gelden toe voor de bewaking, nadat van de zijde 
van de lokale manager van A. I. S. Co., L. J. THEILGARD, beves
tiging was verkregen dat de constructiewerkzaamheden voorlopig 
niet zouden beginnen. Met medewerking van laatstgenoemde en de 
gezaghebber van Bonaire, E. J. l\IORKOS, werd door GERHARTS de 
gepensionneerde boswachter jAN EISDEN tot bewaker aangesteld 
(als bijzonder agent van politie), voor extra politie patrouille langs 
de toegangswegen gezorgd, werd een bord aangebracht met een 
verbod in het Nederlands en Engels om het terrein te betreden 
en een circulaire (in het Nederlands, Engels en Spaans) uitgereikt 
aan toeristen in de hotels, waarin hun medewerking werd ge
vraagd de flamingo's niet te storen. 

Aanvankelijk verliep het broeden gunstig. Medio oktober leek 
het L. D. GERHARTS - van wie vrijwel alle volgende flamingo
gegevens afkomstig zijn- dat het aantal broedende vogels groter 
was dan in september; er werden ook jonge vogels geobserveerd. 
Begin november leek het totaal nog weer groter. Hevige regenval 
op 10 en u november bracht het water in en om het Pekelmeer 
echter op zo hoog peil dat op 14 novemberde-van het zuiden ge
zien - linkerkolonie door overstroming geheel bleek te zijn ver
dwenen en de middelste voor de helft; slechts het rechter broed
terrein was intakt, met broedende vogels. GERHARTS schatte het 
aantal behouden nesten op 200 à 300 en het aantal jonge vogels 
op ruim 200; verscheidene honderden recente eieren, en ook vele 
van het vorige broedseizoen, werden aangespoeld langs de kust 
van het Pekelmeer aangetroffen. Deze catastrofe werd verergerd 
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door de enkele dagen doorstaande westelijke wind, die het zee
water aan de kust bij het Pekelmeer opstuwde en daardoor het 
dalen van het Pekelmeerpeil tijtielijk belemmerde. 

Na medio november zakte hef waterpeil. Maar door de zware 
regenval op 6, 7 en 9 december en de het zeewater opstuwende 
en afvloeiing van het Pekelmeerwater belemmerende zuidelijke 
windop6decembervond opnieuw overstroming der nesten plaats. 
Sedertdien kwam de broedstrook weer grotendeels droog te liggen. 
Op 8 januari 1967 was het aantal vogels ongeveer 1500; er waren 
nestmakende en broedende vogels en jongen van verschillende 
leeftijden. 

In de maanden januari en februari 1967 ging het nestenmaken, 
broeden en jongen verzorgen gewoon door. Begin maart was het 
peil van het Pekelmeer aanzienlijk gedaald. De ongeveer 4000 
vogels waren in groepen verspreid, waaronder enige honderden 
juveniele exemplaren; meer dan honderd flamingo's werden 
broedend gezien en een groot aantal was bezig aan de nestbouw. 
Van 24 tot en met 27 maart (Goede Vrijdag en Paasdagen) werd 
door GERHARTS een tweede wachter aangesteld, met het oog op 
de verwachte toeristenbelangstelling; op last van de gezaghebber 
MoRKOS werd opnieuw een circulaire (in het Nederlands, Papia
mento, Spaans en Engels) verspreid onder toeristen op het vlieg
veld en in de hotels; daarin werd gevraagd de vogels niet te ver
schrikken en te verjagen. Geen verstoring vond plaats. 

Harde regen op 6 mei bracht slechts aan weinige nesten schade 
toe. In april en volgende maanden van 1967 bleef het broedseizoen 
voortduren. Van de enkele duizenden vogels waren er enkele 
honderden juveniel, in verschillende leeftijdsklassen; en steeds 
maar werden honderden broedende, eierleggende en nestbouwende 
volwassen dieren waargenomen, in afzonderlijke maar dicht bij 
elkaar liggende territoria. In augustus 1967 was aldus het broed
seizoen een vol jaar onafgebroken aan de gang, in tegenstelling 
tot vroegere jaren toen dit niet meer dan enkele maanden in be
slag nam. Ondanks de overstromingen in november en december 
1966, waarbij grote verliezen aan eieren en jonge vogels werden 
geleden, bleken in deze 12-maandse periode vele jongen groot 
geworden te zijn, een resultaat dat ongetwijfeld voor een belang
rijk deel te danken is aan de bewaking. 

Toen in augustus 1967 de zoutmaatschappij de constructie van 
de zoutpannen actief ter hand leek te gaan nemen, werd besloten 
de bewaking per 19 augustus op te heffen. Deze heeft aldus ge
duurd van 26 augustus 1966 tot en met 19 augustus 1967. De kos-
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ten daarvan (NA/ 3-7I2,oo) zijn afwisselend gedragen door de 
Stichting tot Internationale Natuurbescherming (met een bijdra
ge van NA/ I972,IO), de Handel Mij Kralendijk en de Handel 
Mij Bonaire van L. D. GERHARTS (tezamen NA/ 300) en de Na
tional Audubon Society, New York {NA/ I439,90). 

Het broedseizoen heeft zich overigens na augustus I967 voort
gezet. Zware regen begin oktober bracht weinig schade. Begin 
november werden achter de Oranje Pan ISO bezette nesten geteld 
en enkele tientallen juveniele vogels. Op 26 november regende 
het zeer hard (bijna 62 mm) en werden de genoemde nesten over
stroomd en verlaten. Het zeer lange broedseizoen (augustus I966 -
november I967) kwam daarmee ten einde, want er werden geen 
nieuwe nesten gemaakt; een zevental groepen hebben in de afge
lopen maanden gebroed. (Zie ook: L. D. GERHARTS & K. H.Voous, 
Ardea, 56, I968.) 

DE UITVOERING VAN DE 
CONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN IN HET 

ZOUT\VINNINGSGEBIED, 1967-1968 

Op I2 december I966 sloot A. I. S. Co. de inschrijving voor het 
maken van de 'condensers' dijken, totaal 26 kilometer lang. 
Geschat werd dat daarvoor 300.000 truckdumps grondrnateriaal, 
dat is ca. r.soo.ooo kubieke meter, zou moeten worden aange
voerd van diverse plaatsen, o.a. van rnidden-Bonaire. De dijken 
zouden moeten worden gebouwd op een fundatie van koraalbrok
ken, te verkrijgen door afgravingen langs de gehele kust van 
Zuid-Bonaire en van de koraalvlakten tussen Willerostoren en 
Soerebon. Geschrokken van de wateroverlast in de afgelopen 
weken bleken in januari I967 de geïnteresseerde aannemers on
verwacht hoge kostenramingen te hebben gemaakt, hetgeen 
A. I. S. Co. er toe bracht geen gunning te doen en in plaats daar
van te proberen in eigen beheer het constructiewerk uit te voeren 
met vrijwel geheel ter plaatse te winnen grond- en steenmateriaaL 
Door A. I. S. Co. en de Société des Salins du Midi werd aldus ge
durende de daarop volgende vijf maanden in het terrein ten oosten 
van Blauwe Pan geëxperimenteerd; verscheidene proefdijken 
werden met succes gebouwd. Daarna werd het werk, hangende 
besprekingen met aannemers, stopgezet. Onderhandelingen in 
september I967 met een Venezolaanse bouwer leidden tot niets, 
waarna met de Amerikaanse firma Zinke-Smith Inc., Florida, en 
de Nederlands-Antilliaanse vennootschap onder firma Harsam, 
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Curaçao, in oktober een uitvoeringscontract werd gesloten. De 
werkzaamheden begonnen begin december, nadat de genoemde 
firma's op 4 december een contract hadden gesloten met de 
onderaannemer Bonaire Contractors Transport Company N.V. 
(Bocotrac) en nadat het zware materiaal uit de U.S.A. was gearri
veerd. Een millioen kubieke meter koraal, kalksteen, klei en 
zand werden totaal gebruikt voor de tezamen 26 km lange zout
pandijken. Het werk kwam naar verwachting tegen eind I968 
grotendeels gereed; het totaal 2000 hectare grote zoutpanareaal, 
zal van medio I970 af, volgens berekening, jaarlijks soo.ooo ton 
zout leveren en een 70-tal Bonaireanen zuJlen vast werk vinden 
bij de zoutindustrie. Van de zoutpanoppervlakte worden onge
veer I8oo hectare in beslag genomen door indampingspannen 
('condenser areas'), waarin het zoutgehalte van het pekelwater 
uiteindelijk 25% zal zijn, en I8o hectare door kristallisatiepannen. 
De sluizen van het doorpompsysteem werden gebouwd door Van 
der Kwast Construction Company, Curaçao. Het electratechnisch 
bedrijf A. T.H. Janse N.V., Amsterdam, heeft opdracht gekregen 
een dieselelectrische centrale op Bonaire te bouwen, mede ten be
hoeve van de zoutwinning. 

Het bleek nodig, in verband met het beginnen van de werk
zaamheden in bet broedgebied, dat J. RooTH (RIVON, Zeist) 
zich 9 januari I968 opnieuw naar Bonaire begaf ten einde er op 
toe te zien dat de constructie van de dijken rondom de 'flamingo 
sanctuary' volgens de afspraken zou geschieden. Hij verbleef van 
II januari tot 5 februari I968 in Bonaire. 

Op I3 januari werd, na verkregen toestemming van RooTH, 
met de constructie van de I meter hoge dijken van het reservaat 
begonnen, waarbij van de bouwers veel begrip en medewerking 
werd verkregen, en eveneens ornithologische belangstelling. Beslo
ten werd de gehele omdijking van bet reservaat in januari en fe
bruari uit te voeren, nu van broedactiviteiten niet bleek. De 
indruk van RooTH was opnieuw dat het uit te sparen reservaat 
voldoende groot is en ook voldoende variatie in niveau en bodem
samenstelling beeft om een goed broedterrein te zijn. 

De flamingo's van het Pekelmeer hebben zich weinig of niets 
aangetrokken van de bouwactiviteiten, het trucktransport en 
zelfs het met dynamiet opblazen van dijkbouwmateriaal in het 
noorden. Zelfs het verplaatsen van de drukte naar het zuiden 
bleek voor de ongeveer 6oo vogels in het meer weinig storend. 

Op een verzoek van de Bonaire Flying Club, ingediend bij het 
Bestuurscollege, om de vliegrestricties wat te verminderen, werd 
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door RooTH afwijzend geadviseerd (27 januari rg68) gezien de 
daardoor te verwachten verstoring van de flamingo's. 

NABESCHOUWING 

Tussen 1957 en rg68 is er een levendige uitwisseling van gedach
ten geweest over het voortbestaan van de Bonaireaanse flamingo. 
Vele honderden brieven werden gewisseld tussen Amsterdam, 
's-Gravenhage, Utrecht, Zeist, l\lorges (Zwitserland), Parijs, 
Montpellier, La Tour du Valat, Londen, New York, Washington 
D.C., Clarks Summit (Pennsylvania), Tavernier (Florida), Puerto 
Rico, Curaçao, Bonaire en Caracas (Venezuela), en tientallen be
sprekingen gevoerd, alles met het doel deze vogels voor Bonaire 
en de wereld te behouden. 

Er is een compromis bereikt en er is een 55 hectare groot, 
min of meer natuurlijk 'flamingo sanctuary' uitgespaard temid
den van uitgestrekte 'man-made condenser areas' van een groot 
modern zoutwinningsbedrijf. Er zal directe en indirecte werkge
legenheid komen voor enkele honderden Bonaireanen. Mogelijk 
zal zelfs de zoutproductie leiden tot locale chemische industrieën 
en zal ook Bonaire zijn intrede doen in de rij der geïndustrialiseer
de landen, terwille van de technische en economische vooruitgang. 

Maar het onvergelijkelijk mooie en wijde lagune- en kustland
schap van Zuid-Bonaire, geomorfologisch, geobiologisch, hydro
biologisch, floristisch en faunistisch van hoge wetenschappelijke 
waarde, ging voorgoed verloren. Het is veranderd in door 
dijken gescheiden zoutwaterbekkens en, in het noorden, indus
trie- en verschepingsterreinen. 

Gehoopt wordt dat de nieuwe zoutpannen uit voedselbiologisch 
oogpunt aan de behoefte van de flamingo's tegemoet zullen ko
men. Erkend wordt dat er door de technische beheersing van het 
waterpeil in het uitgespaarde broedareaal geen venvoestende 
overstroming van de nesten meer behoeft plaats te vinden. Maar 
onzeker is voorlopig of het nieuwe, kunstmatige milieu voor deze 
qua biotoop zo gespecialiseerde vogels aanvaardbaar zal zijn. Als 
de flamingo's na de voltooiing van de constructiewerkzaamhe
den weer gaan broeden (in november rg68 was dat nog niet het 
geval), zal er niet tevergeefs gestreden zijn voor de rechten van 
deze vogels en zal de Antilies International Salt Company niet 
tevergeefs iets van de economische productie hebben prijsge
geven terwille van het behouden broedareaal. 

Hoe dit alles zij, voor de mensheid en voor de wetenschap is 
hier in Bonaire een natuurgebied verdwenen dat als 'nationaal 
park' een kostbaar bezit had kunnen zijn. 

l' 
BONAIRE 

Blauwt Pan· 

Fig. I. Schetskaartje van Bottaire, N.A., met in het zuiden het Pekelmeer 
met. de Blauwe, ~itte en Oranje Pan: het terrein van de flamingo's èn de 
Antilies International Salt Company (tekeningen van P. \VAGENAAR 

HUMMELINCK) . 
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Fig. 2 . Schetskaartje van Zuid-Bot~aire, in de toestand van vóór 1968. Na 
hevige regens traden het Pekelmeer en de kleinere zoutmeren ver buiten 
de op deze kaart aangegeven oevers en kwamen grote stukken van dit 
vlakke kalksteenterrein onder water te staan. De zoutpannen zijn inge
tekend en ook de situatie van de broedplaatsen is aangeduid. Langs de 
kust ligt een wal van koraalpuin waarover, of waarlangs, een autoweg 
van Kralendijk langs de zoutpannen naar de VV'illemstoren en Soerebon 

is aangelegd. 
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Fig. 3· Schetskaartje van Z1tid-Bo1zaire, zoals het volgens de plannen van 
de Antilies International Salt Company in 1968 ongeveer is geworden. 
l\leer dan de helft van het landoppervlak wordt ingenomen door zout
waterbassins, waarin- tussen vele kilometers dijk- het water volgens een 
dubbel-lusvormig traject (door de pijlen aangegeven) van zuid naar noord 
stroomt en daarbij steeds meer indampt. Het waterpeil van het uitge
spaarde Flamingo-reservaat (ongeveer 55 ha) zal zoveel mogelijk onder 
controle worden gehouden. De autoweg over de puinwallangs de kust is 
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