Rifvisserij
Eilandsverordening natuurbeheer
Inleiding
Bonaire staat wereldwijd bekend vanwege de schitterende koraalriffen. Maar we
kunnen onze ogen niet sluiten voor het feit dat onze koraalriffen toch achteruit
gaan en de visstand terugloopt. Iedere rifvisser weet uit ervaring dat het vroeger
gemakkelijker was om vis te vangen en dat de vangst groter was.
Een goed voorbeeld is het verminderd aantal roofvissen. Roofvissen, zoals
barracuda’s, groupers en snappers, staan aan de top van de voedselketen. Als
ze in aantal afnemen, is dat een duidelijk teken dat er op het rif iets mis is.
We moeten proberen het natuurlijk evenwicht op ons rif in stand te houden. Want
we willen dat de vissers kunnen blijven vissen. Nu, maar over twintig jaar ook
nog. Verder moeten we niet vergeten dat de economie van ons eiland voor een
groot deel afhankelijk is van de onderwaterwereld. Ook om die reden moeten we
het leven in zee beschermen. Dat kan door met elkaar afspraken te maken. Die
afspraken heeft de overheid vastgelegd in wettelijke regels. De meeste regels die
voor vissers van belang zijn, staan in het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire
en worden hieronder toegelicht. De meeste regels bestonden al. Maar er zijn
ook enkele veranderingen.
Onderwaterpark
Het hele onderwaterpark en alle
planten
en
dieren
die
erin
voorkomen, is beschermd. Zonder
vergunning mogen geen planten en
dieren, levend of dood, uit het
onderwaterpark worden gehaald.
Een uitzondering hierop is dat met
traditioneel
visgerei
in
het
onderwaterpark mag worden gevist.
Visgerei
Onder traditioneel visgerei wordt
verstaan: vislijnen (linja), hengels en
door
STINAPA
goedgekeurde
werpnetten (tarai) en treknetten
(reda).
Het gebruik van fuiken (kanaster) is
verboden, tenzij men over een
vergunning beschikt.
Netten en fuiken moeten worden
gekeurd
door
STINAPA.
Goedgekeurde netten zijn voorzien

van een merk. Bij de keuring wordt
vooral gelet op de maaswijdte, zodat
geen ondermaatse vis kan worden
gevangen.
Met deze keuringsplicht is het ook
mogelijk om vissers van buiten het
eiland te weren. Zij hebben immers
geen goedgekeurde netten.
Het vissen met een harpoengeweer,
handsperen,
pikhaken
of
explosieven
is
verboden.
Medewerkers van STINAPA of door
hen aangewezen personen mogen
wel
gebruik
maken
van
harpoengeweren of handsperen om
schadelijke vissoorten te vangen,
zoals de gewone koraalduivel
(lionfish).
Vissen
Om veiligheidsredenen is het in
Playa verboden met een treknet te
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vissen onder een pier en twintig
meter daaromheen.
Het is verboden om in het
onderwaterpark snorkelend te vissen
met een vislijn. Alleen tussen Punt
Vierkant en de ingang van de
jachthaven bij Plaza Resort en
tussen Playa Chachacha en de
ingang van de jachthaven van
Harbour Village Beach Resort mag
dat wel. Het verbod is ingesteld om
overbevissing
tegen
te
gaan.
Snorkelend vissen heeft een grote
invloed op de visstand. Een
bepaalde
vissoort,
bijvoorbeeld
purunchi, kan zo plaatselijk totaal
worden uitgeroeid.
Kreeften en karkó
Kreeften zijn overbevist. Aparte
beheersmaatregelen zijn nodig om
de kreeftenstand op peil te houden
en te verbeteren. Kreeften mogen
alleen worden gevangen tussen 1
november en 30 april. En alleen
langs de oostkust tussen Malmok en
de Willemstoren. Een kreeft waarvan
de kop en de romp samen (carapax)
kleiner is dan 12 cm. mag niet
worden gevangen of gedood. Ook
eidragende kreeften mogen niet
worden gevangen of gedood.
Wat betreft karkó is er niets
veranderd. Er zijn in het verleden
zoveel karkó’s gevangen dat het dier
bijna was uitgestorven op Bonaire.
Alleen personen in het bezit van een
vergunning mogen karkó vangen.
Dat geldt voor zowel Lac als de rest
van het onderwaterpark.
Visreservaten
In het onderwaterpark zijn in 2008
twee visreservaten aangewezen. In

visreservaten is het verboden te
vissen. De visreservaten liggen:
• tussen Punt’i Waya (poort van
Hato) en de ingang van de
jachthaven van Harbour Village
Beach Resort en
• tussen de pier bij Playa
Chachacha en de ingang van de
jachthaven van Plaza Resort.
Het idee achter de visreservaten is
dat vissen in dit gebied zich
ongestoord kunnen voortplanten. Op
een gegeven moment zijn er zoveel
vissen dat de vis naar gebieden
buiten de reservaten trekt. Daar mag
wel worden gevist. Zo vangen de
vissers meer en grotere vissen dan
voorheen.
Tot de inwerkingtreding van het
Eilandbesluit
onderwaterpark
Bonaire mocht in visreservaten nog
wel op aasvis worden gevist. Om het
visverbod
beter
te
kunnen
controleren, mag in de reservaten
helemaal niet meer worden gevist.
In het onderwaterpark zijn van
oudsher nog twee reservaten. Dit
zijn geen visreservaten. Hier mag
wel worden gevist. Het gaat om het
gebied tussen Karpata en de ingang
van het Gotomeer en het gebied
tussen Playa Frans en Slagbaai.
Beschermde zeedieren
Sommige dier- en plantensoorten
worden beschermd door verdragen
(internationale
afspraken).
Daarnaast
kan
ook
het
bestuurscollege beschermde soorten
aanwijzen. Het bestuurscollege heeft
daarom een lijst opgesteld van dieren plantensoorten die op Bonaire en
in de wateren van Bonaire zijn
beschermd. De soorten die voor
rifvissers van belang zijn, staan
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hieronder vermeld. Voor het totale
overzicht van beschermde soorten

wordt
verwezen
naar
het
‘Informatieblad beschermde soorten’.

Beschermde vissen en reptielen op het koraalrif
Haaiachtigen
Aetobatus narinari
Dasyatis Americana
Manta birostris
Selachimorpha (Euselachii)
Zeereptielen
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys olivacea (kempi)
Zeevissen
Balistes vetula
Dermatolepis inermis
Epinephelus itajara
Epinephelus striatus
Lachnolaimus maximus
Lutjanus analis
Lutjanus cyanopterus
Pagrus pagrus
Scaridae
Thunnus obesus
Ongewervelde zeedieren
Panulirus argus
Panulirus guttatus
Panulirus laevicauda
Zeeschelpdieren
Cittarium pica
Strombus gigas

chuchu águila
chuchu ròk

gevlekte adelaarsrog
Amerikaanse
pijlstaartrog
mantarog
haaien

spotted eagle ray
southern stingray

●
●

manta ray
sharks

●
●

dikkopzeeschildpad
groene zeeschildpad
lederrugzeeschildpad
karetschildpad

loggerhead
green seaturtle
leatherback
hawksbill
olive ridley

▲
▲
▲
▲
▲

pishiporko rabu di gai koningstrekkervis
olitu
djukvis
jakupepu
hokfis
kapitán
karaña pretu
djent’i maishi
gutu
papegaaivissen
buni wowo grandi

queen triggerfish
marbled grouper
Goliath grouper, jewfish
nassau grouper
hogfish
mutton snapper
cubera snapper
red porgy
parrotfishes
bigeye tuna

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kref
kref
kref

kreeft
gevlekte kreeft
kreeft

Caribbean spiny lobster
spotted spiny lobster
smoothtail spiny lobster

■
■
■

kiwa, kokolishi
karkó

grote kroonslak

West Indian topsnail
queen conch

●
●■○

manta
tribon
kawama
tortuga blanku
drikil
karet
bastardo

Legenda
▲
= Beschermde dier- of plantsoort op grond van verdragen.
○
= Beschermde dier- of plantsoort op bijlage 2 van het CITES-Verdrag. Deze soorten mogen niet zomaar worden
uitgevoerd naar andere landen.
●
= Beschermde dier- of plantsoort aangewezen op grond van de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire.
■
= Beschermde dier- of plantsoort aangewezen op grond van de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire waarvoor
ook beheersmaatregelen gelden.

In de lijst beschermde zeedieren
staan alleen de soorten die voor
rifvissers van belang zijn. Alle
walvissen en dolfijnen die in de
wateren van Bonaire voorkomen zijn

ook beschermd door verdragen
(internationale
vereenkomsten),
maar worden niet genoemd in de
lijst.
Ook
alle
zachteen
steenkoralen zijn beschermd. In feite
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is het hele onderwaterpark en alles
wat erin voorkomt, levend of dood,
beschermd.
In het onderwaterpark, behalve in de
visreservaten, mag worden gevist
met traditioneel visgerei. Toch zijn
volgens de lijst een aantal vissen en
andere zeedieren beschermd. De
meeste van de genoemde vissen
komen voor op de rode lijst van
bedreigde soorten van de World
Conservation Union (IUCN). Het
gaat om vissen uit de categorie CR
(critically endangered), categorie EN
(endangered) of categorie VU
(vulnerable).
De overheid is door de internationale
gemeenschap min of meer verplicht
deze vissoorten te beschermen.
Haaien en papegaaivissen zijn
beschermd vanwege hun ecologisch
belang. Ze spelen een sleutelrol in
het ecosysteem. Papegaaivissen zijn
grazers en zijn nodig om onze
koraalriffen vrij te houden van algen.

Haaien worden wereldwijd steeds
zeldzamer en staan aan de top van
de voedselketen. Ze hebben ook een
toeristische waarde, net als de
zeeschildpadden,
roggen
en
zeebaarzen. De karkó en de kiwa
zijn genoemd omdat ze te veel
werden verzameld.
Vergunningen
In dit informatieblad zijn handelingen
genoemd waarvoor een vergunning
nodig is. Bijvoorbeeld het vissen met
een kanaster of het vangen van
karkó. Vergunningen moeten worden
aangevraagd bij het bestuurscollege.
Zie
het
‘Informatieblad
vergunningsprocedure’ voor meer
informatie.
Overtreding
Als u in het onderwaterpark een
overtreding van de wetten of regels
ziet, waarschuw dan direct STINAPA
Bonaire, telefoon: 9292 of 786 8444.

NOS NATURALESA TA NOS TESORO!
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