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Uniek in het Caraibisch Gebied: Oostpunt  
 

Carmabi 



Middels deze presentatie heeft Carmabi tijdens de hoorzitting 

inzake Oostpunt getracht een beeld te schetsen van de 

overwegingen waarmee rekening gehouden dient te worden met 

betrekking tot een besluit over Oostpunt. 

 

Inhoudelijk commentaar op de voorgestelde ontwikkeling wordt 

elders geleverd en kan worden gevonden op: 

http://www.researchstationcarmabi.org/news/latest-news/113-

information-on-oostpunt-including-carmabi-s-concerns-regarding-

the-proposed-zoning-plan 

 

Het beschikbaar maken van deze informatie noch het deelnemen 

aan voorgenoemde hoorzitting en andere processen omtrent 

Oostpunt, betekenen niet dat Carmabi het eens is met de gevolgde 

procedures. Carmabi probeert middels voorgenoemde informatie 

slechts een constructieve bijdrage te leveren aan de adequate 

besluitvorming omtrent het unieke Oostpunt gebied.  



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/113-

information-on-oostpunt-including-carmabi-s-concerns-regarding-the-proposed-zoning-plan 



Aantal studies per jaar die aantonen dat kustontwikkeling 

leidt tot onomkeerbare schade aan koraalriffen 





De stelling “Ontwikkeling op Oostpunt leidt tot onomkeerbare 

schade van de nabijgelegen koraalriffen” wordt onderschreven 

door (onder andere) de volgende organisaties: 

… en veel meer 



Bescherming van watergebieden op Curaçao middels het  

RAMSAR verdrag  
 

Datum: 23 mei 2012 

 

 

De voorgestelde ontwikkeling op Oostpunt gaat tegen 

overheidsbeleid in van andere ministeries zoals bijvoorbeeld het 

Ramsar beleid van het ministerie van GMN 



NURSERY FUNCTION 

IMPORTANT BIRD AREAS 

PRISTINE CORAL REEFS 

SEATURTLES (FORAGING & NESTING) 

FRESH WATER RESERVOIRS 

NORTHWEST CURACAO 5 

JAN KOK/ ST. MARIE 3 

MALPAIS/ 

 ST. MICHIEL 4 

MUIZENBERG 4 
ST. JORISBAAI 

4 

JAN THIEL LAGOON 4 
SPAANSE WATER 5 

FUIK TO PUNT KANON 7 

KLEIN CURACAO 5 

Gebieden op Curacao die in aanmerking komen voor 

internationale bescherming onder RAMSAR: Oostpunt voldoet aan 

7 van de 9 criteria (één is genoeg voor qualificatie) 



Curaçao’s natuurlijke rijkdom: uitzonderlijk in het Caraïbisch Gebied 

Data: Reefs at Risk (2008) 



Een recentelijk rapport van onderstaande organisaties noemt 

Curacao samen met Bonaire en de Cayman Islands als lokaties 

met de best bewaarde riffen in de Caribische regio 

A summary of the report can be found at: cmsdata.iucn.org/downloads/caribbean_coral_report_jbcj_030912.pdf 



Changes in coral abundance between 1985 and 2010 
Shown as change (in %) in bottom cover by reef forming corals 

Value of Coral Reefs 
approximately ANG 1.6 
million per running kilometer 
per year (Diving Tourism, 
fishing, coastal protection, 
public health issues etc…) 

www.researchstationcarmabi.org 



De riffen van Oostpunt zijn als het ware een Ark van Noah voor 

veel bedreigde (koraal) soorten in het Caraibisch Gebied.  

Oostpunt bezit waarschijnlijk het grootste oppervlak waar 

caraibische riffen nog in een gezonde staat voorkomen in de 

gehele Carabische regio 



De koraalriffen nabij Oostpunt, de oostkant van Klein Curacao en rond Boka 
Patrick behoren aantoonbaar tot de beste ter wereld 



Slechts twee Caraibische koraalsoorten staan op de lijst van bedreigde diersoorten. Op 
Oostpunt komen ze beide nog veel voor. Daar komen er binnenkort een aantal bij aangezien 
nieuwe soorten momenteel worden voorgedragen voor internationale bescherming 



50-65% van alle Yellowtail snappers (maar ook andere ecologisch en commercieël 
belangrijke soorten) groeien op in het Awa Blancu/ Fuik en verspreiden zich vervolgens 
over het eiland: Oostpunt is dus een broedkamer voor de rest van het eiland 



Koralen produceren 3 tot 5 keer meer nakomelingen dan elders op het eiland. 
Deze worden door de stroming naar de rest van het eiland gebracht. 



IBA (Important Bird Areas): van sommige vogelsoorten (i.e., sterns) komt meer 
dan 5% van de wereldpopulatie op Curacao voor 

 ENKELE VOORBEELDEN  

 



Er zijn 63 planten en dieren soorten die nergens anders ter wereld voorkomen 
dan op de ABC eilanden, inclusief Oostpunt 



Het afsterven van 

koraalriffen is sowieso 

onwenselijk, maar die van 

Oostpunt in het bijzonder 

gezien hun unieke staat die 

elders in de Caraiben amper 

wordt aangetroffen…. 



De achteruitgang van riffen leidt tot een verlies van 

charismatische onderwaterfauna en een stijging van (pathogene) 

microorganismen in het Curacaose kustwater 



Grondwater (pijlen( is een belangrijk mechanisme waarbij 

allerhande vervuiling (chemicalieen, nutrienten etc) ondergronds 

van land naar de nabijgelegen koraalriffen wordt getransporteerd 



De achteruitgang van het rif en de toename van (pathogene) 

microorganismen heeft gevolgen voor de volksgezondheid 



Gezonde riffen 

spelen een 

belangrijke rol 

bij het 

beschermen van 

kusten tegen 

stormen etc 



Gezonde mariene ecosystemen zijn als het ware “onontdekte 

medicijnkasten” waar een eiland als Curacao financieel voordeel 

van zou kunnen hebben 



ECOSYSTEM SERVICES: UNCHARASMATIC WILDLIFE 

 

Compound Source Phase Disease 

Yondelis Tunicate III Cancer  

Aplidin Tunicate II Cancer 

Kahalalide F Green Algae II Cancer 

Bryostatin 1 Bryozoa II Cancer 

ES-285 Mollusc I Cancer 

Halichondrins Sponge III Cancer 

Discodermolide Sponge I Cancer 

IPL-576092 Sponge II Inflammation 

Avarol Sponge I HIV 

Manoalides Sponge II Psoriaris 

Bengamide Sponge I Cancer 



 
Without reefs, the beaches disappear which has a huge impact on tourism. 
Researchers found that for each meter of beach a resort loses the average per-person 
hotel room rate drops by about $1.50 per night. If beaches continue to erode at the 
current rate, the Dominican tourism industry stands to lose $52-100 million in revenue 
over the next decade. 
 
In 2007, reef- and mangrove-associated tourists spent an estimated US$176 to $265 
million on accommodation, reef recreation (e.g., diving), and other expenses in Belize. 
Combined, these result in a total economic contribution of US$205–$299 million from 
coral reef- and mangrove-associated tourism in 2007 which corresponds to 
approximately US$1M per kilometre of reef per year. Belize’s cruise industry, by 
comparison, brings in 3 times more tourists, but has a very small economic impact (i.e., 
US$5.3 to $6.4 million) compared to the overnight sector.  
 
.... and literally thousands and thousands of other examples exist..... 
 

Voorbeelden van hoe riffen een bijdrage leveren aan de 

economie van een eiland: i.e, natuur= geld waard 



Een recentelijk rapport heeft de bijdrage van de eilandelijke 

onderwaterwereld aan de economie van het eiland bepaald  

Voor het hele rapport zie: http://www.ivm.vu.nl/en/Images/2001_TEEB_Bonaire%20total_tcm53-310328.pdf 



Vervolg van studie op vorige bladzijde) 



Curacao has a large potential for cultural heritage tourism, community-based 

tourism and nature-friendly tourism, yet unused. At the same time, Curacao does 

not have the natural resources needed to offer the ‘typical Caribbean’ beach 

tourism product and does not enjoy an ideal location for mass cruise tourism. 

 

The image painted by incumbent tourist companies that the North American 

market is only interested in cruise, beach and golf tourism needs to be 

challenged 

 

Ecotourism has become one of the fastest-growing sectors of the tourism 

industry, growing annually by 10–15% worldwide (Miller, 2007) 

 

50 percent of the Caribbean reefs are at high risk because of runoff and untreated 

hotel and municipal sewage (UNEP, 1999)/ only 6 percent of MPAs in the 

Caribbean are effectively managed, while 13 percent are partially effectively 

managed. 

Toekomst perspectief en overwegingen 



preventing habitat destruction and the loss of biodiversity through 

education, combined with the development or enforcement of legal, 

institutional and economic measures appropriate to local circumstances;  

and establishing protected areas for habitats and sites of exceptional scenic 

beauty or cultural value; 

 

devoting primary management attention in the control of pollution to 

sewage, nutrients and sediment mobilization; 

 

designing national policies that take account of the economic value of 

environmental goods and services and provide for the internalization of 

environmental costs; and 

 

integrating the management of coastal areas and associated watersheds 

 

 

National Park Oostpunt (UNESCO World Heritage site) 
 

Toekomst perspectief en overwegingen 



www.researchstationcarmabi.org 


