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Natuurbeheer is een economische 

aangelegenheid en naast cultuur, is 

natuur de belangrijkste pijler voor het 

snel groeiend aantal ecotoeristen. 

Beschermen “om het beschermen” (zie 

rechts) houdt daar geen rekening mee, 

waardoor de “natuurbeweging” vaak 

oncooperatief wordt gevonden…. 



Google “Curacao” en de zee is in elke 

“hit” te zien. Blijkbaar wordt Curacao’s 

identiteit met de zee en alles wat 

daarin voorkomt geassocieerd.  



“then” 

“now” 

Echter vergeleken met 60 jaar geleden is er maar 

weinig meer over van “onze natuur”. Daar merken 

we overigens weinig van omdat onze referentie 

kaders zich continu aan de nieuwe situatie 

aanpassen. Desondanks worden bijv. vissen  die 50 

jaar geleden nog volop werden gevangen nauwelijks 

meer gezien…. 



CARIBBEAN REEFS: WHAT HAS CHANGED? 

Riffen gaan dus rap in gezondheid achteruit 
(ook op de meeste plekken op Curacao). 
Grote vissen en koralen (links boven) 
verdwijnen en algen en bacterieen komen 
ervoor in de plaats koraalriffen 
als het ware weg (vergelijkbaar met de 

landfoto rechts) 



SOME EXAMPLES OF DRIVERS OF DECLINE 

Kustontwikkeling, overbevissing, 

lozingen van rioolwater, chemicalieen 

etc dragen vrnl. bij aan de 

achteruitgang van de Curacaose riffen. 

Veel van de vervuiling vindt 

ondergronds plaats, waardoor velen 

denken dat er niets aan de hand is 

(men ziet het nl. niet)…. 
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HIDDEN COLAPSE: CORAL REEFS 

Oostpunt 

Curaçao 
Caribbean 

Curacaose riffen zijn in 

de afgelopen ~40 jaar 

gemiddeld 60 a 70% in 

gezondheid 

achteruitgegaan. Dat is 

iets minder erg dan de 

rest van het Caribisch 

Gebied… alleen op 

Oostpunt komen nog 

grote stukken rif voor 

“zoals het vroeger was” 



HIDDEN COLLAPSE: COASTAL WATERS 

Red is really bad 

Green is really good 

De vervuiling van het kustwater 
middels rioolwater etc. is op 
sommige plekken zo erg dat je 
er mischien maar niet moest 
zwemmen vooral rond 
Willemstad en na zware 
regenval is dit het geval  



MICROBIALIZATION OF CARIBBEAN REEFS 

Vervuiling van het kustwater draagt tevens 
bij aan de bloei van giftige algen waardoor 
massale vissterftes optreden  



MICROBIALIZATION OF CARIBBEAN REEFS 
Eigenlijk zouden mensen 

gewaarschuwd moeten worden voor de 

slechte waterkwaliteit langs de kust 

(vooral na regenval en bij Willemstad). 

Toerisme, de visserij en iedereen die 

het “water in wil” zal hier onder 

leiden…. 



Overfishing: all large fish are overfished relative to historic baselines   

   

 HIDDEN COLLAPSE: OVERFISHINGS 
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Local  

extinction 

Ook met de vissen gaat het niet goed. 

Veel soorten zijn bijna helemaal 

verdwenen tov 40 jaar geleden door de 

achteruitgang van het rif en door 

visserij…. 



MISPLACED MANAGEMENT CONCEPTS 

Reefs are complex systems (much like planes, stock 
markets etc.) made of animals, not plants, that collapse 

easy and are impossible to ‘rebuild’. 

Eenmaal kapot zijn riffen, net als vliegtuigen, moeilijk 

terug in elkaar te zetten…. 



  CURAÇAO 1 of the 3 BEST REEFS IN THE CARIBBEAN 

Ondanks alle dingen die fout gaan, wijst een recente studie 

uit dat, ondanks alle ellende, drie plekken in het Caribisch in 

bijzonder goede staat zijn en gezien moeten worden als de 

“best reefs of the Caribbean”: De Flower Garden Banks, 

Bermuda en …. Oostpunt…. 



  CURAÇAO 1 of the 3 BEST REEFS IN THE CARIBBEAN 

Dit is zo bijzonder dat er zelfs in de New York Times aandacht 

aan wordt gegeven… Op Curacao vinden we het allemaal “ 

maar normaal” en lijken we slecht op de hoogte van de 

bijzondere “schat” die zich op Oostpunt bevindt…. 



  CURAÇAO 1 of the 3 BEST PLACES IN THE CARIBBEAN? 

Ook toeristen zijn steeds meer op zoek 

naar “bijzondere dingen” als reden om 

op reist te gaan. Zelfs Amerikaanse 

toeristen, bekend om hun “zon,zee , 

strand” gedrag blijken steeds meer 

geinteresseerd in culturele en eco-

achtige vormen van vakantie blijkt uit 

een grote studie uit 2013…. 



 

Dessalniettemin denken we op Curacao vaak aan massa toerisme 

(zoals veel andere eilanden in de jaren ‘80/’90). Uit de vorige slide 

blijkt echter dat veel mensen daar “geen trek” meer in hebben…. 

Moeten we hier mee doorgaan of moeten we de “bijzondere dingen” 

op Curacao (Willemstad, cultuur, geschiedenis maar ook Oostpunt) 

beter promoten als unieke dingen die men nergens anders vindt om 

in te spelen op het groeiende ecotoerisme etc.? 



REEFS: ECOSYSTEM SERVICES @ BONAIRE 

Omdat riffen belangrijk 

gevonden worden door 

toeristen dragen gezonde 

riffen bij aan de 

economie, i.e., ze zorgen 

immers dat toeristen 

hierheen komen om geld 

uit te geven…. 



CARIBBEAN REEFS: THEIR OBVIOUS ECONOMIC CONTRIBUTION 

E.g. COASTAL PROTECTION 
reefs absorb 80% of incoming wave energy 

during storms 

E.g. TOURISM 
Ecotourism generates 10-100x more income 

per person than e.g., cruise tourism 

Ook dragen riffen bij aan 

kustbescherming. De 

binnenstad ligt vlak aan het 

water en riffen beschermen 

de stad tegen stormen 

(Lenny, Omar etc.). Zonder 

riffen zouden golven 

waarschijnlijk tot ver in de 

stad komen (linksboven)…. 



Pseudopterogorgia elisabethae  
 One of the most commonly sold cosmetics 

CARIBBEAN REEFS: THEIR UNKNOWN ECONOMIC CONTRIBUTION 

Ecteinascidia turbinata 
 One of the most successful anti-cancer medicines 
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Ook worden tegenwoordig de meeste medicijnen 

gevonden op riffen. Gezonde riffen= meer soorten= 

meer mogelijke medicijnen….Opbrengsten uit de 

verkoop moet entegenwoordig gedeeltelijk terug 

naar het land waar zo’n stof is ontdekt waardoor 

HEEL veel geld verdiend kan worden. Kortom, 

gezonde riffen= veel geld…. 

http://www.science.fau.edu/chemistry/kerr_group/Current Projects/Pseudoterosin_files/image004.jpg


Ook op Curacao zijn zulke stoffen 

gevonden (bv. een stof tegen 

longkanker). Helaas is op de plek waar 

deze stof gevonden werd een hotel 

gebouwd…. 



MANGROVES & SEAGRASS: NURSERY HABITATS 

Naast koralen spelen zeegrasvelden 

en mangroven een belangrijke rol…. 

Ook zij beschermen de kust (denk aan 

de tsunami in Indonesie) en dienen als 

broedkamers voor veel vissoorten die 

hier anders niet voor zouden komen…. 



 
• Healthy reefs provide an abundant 

variety of foods (fishing) and possibly 
medicines 
 

• Healthy reefs prevent the rise of 
pathogenic microbes in coastal waters 
 

• Coral reefs protect shorelines (and 
everything else on shore) 
 

• Coral reefs are vital to tourism interests 
 

• Curaçaoan  reefs generate 
$1.66M per km annually 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ECONOMICAL VALUES ATTACHED TO REEFS (EXAMPLE) 

 



Source: reefs at risk (2010) 

REEFS: ECOSYSTEM SERVICES WORLDWIDE 

Note that Caribbean wide money generated from healthy reefs through 

(eco)tourism exceeds income from fishing nearly 10 times 

Lang verhaal kort: door toerisme, kustbescherming, visserij (en in de 

toekomst wellicht medicijnen) dragen riffen bij aan de economie van 

kleine eilanden…. Denk hoe Curacao (met 1 van de drie beste riffen in 

het Caribisch Gebied) van deze mogelijkheden gebruik zou kunnen 

maken…. 



20.000 houses  

2.5 persons per house 

50.000 people 

on 10% of the island 

 

1136 persons per km2 

 

Rest of the island: 

405 km2 on average 

Men wil dit bijzondere gebied echter helemaal volbouwen (“ontwikkelen”, 

aangegeven in rood). Slimme ontwikkelinge is ok, maar het plan wat nu wordt 

voorgesteld zal onherroepelijk leiden tot de complete vernietiging van de riffen 

langs de kust…. 



Coastal development “kills” reefs (# studies per year) despite 

many claims to the contrary, even in “rich countries” 

# Studies per year 

Per jaar worden nu >5000 studies 

geproduceerd die kustontwikkeling als 

reden geven voor de lokale 

achteruitgang van riffen…. Er is 

wereldwijd geprobeerd ontwikkeling te 

koppelen met rif beheer, maar 

succesverhalen zijn helaas amper te 

vinden…….. 



Weegt de voorgestelde ontwikkeling op 

tegen de voordelen van het hebben 

van 1 van de 3 gezondste riffen in het 

Caribisch Gebied waar zoveel beesten 

etc voorkomen die elders zeldzaam zijn 

geworden? 



63 plant and animal species live  only on the ABC islands and nowhere else in the 
world. Many of them are abundant  at Oostpunt. 



10% of the 70 Caribbean coral species are listed on the critically endangered 
species list. At Oostpunt they are abundant, reproducing and most genetically 
diverse in the Caribbean. 

In addition to these 7 coral 
species, 26 other species 
that are internationally 
protected occur in large 
numbers on Oostpunt  



Coral reefs at Oostpunt are among the best left in the Caribbean and could be the 
island’s “Golden Egg” through ecotourism, distinguishing Curacao from all other 
islands in the Caribbean 



Example: 50-65% of all Yellowtail snappers (but also other species) that are 
found at e.g., Westpunt were born at Oostpunt 

  



FISH ARE LARGER AT OOSTPUNT (av. 30%) 

1 grouper of 60cm produces 
the same number of juveniles 
as 200 groupers of 40 cm (i.e., 

8000 cm total) 



REEFS AT OOSTPUNT MAKE MORE CORAL LARVAE 
Oostpunt 

Willemstad 
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Oostpunt’s reefs produce 3-5 times 

more coral larvae per surface area… 

…. that survive 3-21 times better….. 



OOSTPUNT: NURSERY FOR ALL CURAÇAOAN REEFS 

Veel van de vissen en koralen die elders op 

het eiland worden gevonden zijn geboren op 

Oostpunt. De voordelen van riffen elders op 

het eiland (toerisme, visserij etc.) beginnen 

dus in principe met Oostpunt als “broedkamer 

voor de rest van het eiland”… 
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Het zou dus wellicht beter zijn 

Oostpunt te ontwikkelen, maar niet 

helemaal zoals nu wordt voorgesteld. 

Een park waarin de meest bijzondere 

natuur van Oostpunt wordt beschermd 

is wellicht een alternatieve oplossing 

om zowel de natuur als zij die willen 

ontwikkelen tevreden te stellen… Zie 

volgende slide…. 



PROPOSED CONCEPT 



The statement “The proposed development of Oostpunt will cause 

irreversible and catastrophic damage to its inland bays and 

surrounding coral reefs” is underwritten by (amongst others): 



Thank you for your attention  

 

 

 

M.vermeij@carmabi.org 

 

www.researchstationcarmabi.org  under “latest news” 

For more information: 

 



Inleidende brief 
(2 paginas) 

Juridische aspecten 
(10 paginas) 

Algemene bezwaren 
(16 paginas) 

Ecologische bezwaren 
(40 paginas) 

Carmabi’s position: not against 
development per se, but surely 

against the proposed development 

scenario in the Wolff et al. report as 

voiced in the documents below 

The complete responses of Carmabi can be found at: http://www.researchstationcarmabi.org/news/latest-news/ 


