Informatieblad beschermde bomen
Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire

Inleiding
Eeuwen geleden moet Bonaire er heel anders hebben uitgezien dan nu. Veel
groener. Meer oude en grote bomen. In de loop van de tijd zijn veel van die
bomen omgehakt. Die grootschalige houtkap is het eiland nooit te boven
gekomen.
In de huidige tijd hebben bomen en cactussen het zwaar te verduren door het
‘schoonmaken’ van terreinen met bulldozers en shovels. Daarnaast hebben ze
veel te lijden door vraat van loslopende ezels en geiten. Jonge boompjes krijgen
niet de kans om groot te worden. En de bast van oude cactussen wordt
aangevreten waardoor ze afsterven. Het is daarom hoog tijd om voorzichtiger
met onze bomen en cactussen om te gaan. De Eilandsverordening natuurbeheer
Bonaire maakt dit mogelijk door regels te stellen aan het kappen van bomen en
cactussen.
Drie groepen
De wettelijke regels over bomen en
cactussen kunnen worden verdeeld
in drie groepen:
• Lijst van beschermde soorten
• Lijst van waardevolle bomen
• Kapvergunning
Hierna worden de regels per groep
besproken.
Lijst beschermde soorten
In de lijst van beschermde soorten
zijn 29 inheemse boomsoorten
opgenomen. De bekendste zijn
mangroven, pokhout (wayaká) en de

sabalpalm (kabana). De meeste van
deze
bomen
zijn
absoluut
beschermd. Dat betekent dat ze niet
mogen worden gekapt of verwijderd.
Het maakt niet uit waar ze groeien.
Of dat nu in de natuur is, of op
overheidsgrond,
huurgrond
of
eigendomsgrond.
Voor de mangrovebomen, de
pokhoutsoorten en bolcactussen
gelden beheersmaatregelen. Dat
betekent in dit geval dat voor die
soorten de bescherming niet geldt
als ze op grond groeien waarvoor
een bouwvergunning is verleend.

NOS NATURALESA TA NOS TESORO!

Beschermde boomsoorten
Mangrovesoorten
Avicennia germinans
Conocarpus erectus
Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle
Bomen
Amyris ignea (A. simplicifolia)
Capparis tenuisiliqua
Celtis iguanaea
Clusia sp.
Crateva tapia
Euphorbia cotinifolia
Ficus brittonii
Geoffroea spinosa (G. superba)
Guaiacum officinale
Guaiacum sanctum
Guapira fragrans (Pisonia fragans)
Guapira pacurero (Pisonia
bonairensis)
Krugiodendron ferreum
Manihot carthaginensis
Maytenus tetragona (M.
sieberiana)
Maytenus versluysii
Phoradendron trinervium
Sabal cf. causiarum (Sabal sp.)
Salicornia perennis
Schoepfia schreberi
Spondias mombin
Strumpfia maritima
Ximenia americana
Zanthoxylum flavum (Fagara flava)
Zanthoxylum monophyllum (Fagara monophylla)
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kabana

pokhout
pokhout

sabalpalm

lignum-vitae
roughbark lignum-vitae

sabal palm

mata combles (A)
hoba
kashu di mondi
kalabari
bosùa, koubati

West Indian satinwood

Legenda
●
= Beschermde boomsoorten
■
= Beschermde boomsoorten waarvoor ook beheersmaatregelen gelden .
○
= Beschermde boomsoort op bijlage 2 van het CITES-Verdrag (Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Voor uitvoer van deze soort is een vergunning
nodig.
De volledige lijst van beschermde dier- en plantsoorten staat in het Informatieblad beschermde soorten.

Lijst van waardevolle bomen
Het bestuurscollege kan bomen en
cactussen aanwijzen die behouden
moeten
blijven
vanwege
natuurwaarden,
landschappelijke
waarden,
cultuurhistorische
waarden, waarden van stads- en
dorpsschoon,
waarden
voor

recreatie
en
leefbaarheid
of
beeldbepalende
waarde.
Deze
bomen
en
cactussen
worden
opgenomen
in
de
lijst
van
waardevolle bomen. Het maakt niet
uit waar de boom staat. In de natuur,
of op overheidsgrond, huurgrond of
eigendomsgrond.
Bomen
en

cactussen die op de lijst van
waardevolle bomen staan, mogen
niet worden gekapt of gerooid. De
lijst is in te zien bij de Afdeling
Milieu- en Natuurbeleid van DROB
en op de website van de overheid:
www.bonairegov.an
Kapvergunning
Bomen en cactussen die een
stamomtrek hebben van meer dan
65 centimeter, gemeten op 1.30
meter boven het maaiveld, mogen
zonder
vergunning
van
het
bestuurscollege niet worden gekapt
of verwijderd. Een stamomtrek van
65 cm. staat min of meer gelijk aan
een diameter van 20,5 cm. Dus voor
het vellen of verwijderen van een
boom die dikker is heeft u een
vergunning van het bestuurscollege
nodig.
Als een boom of cactus een kleinere
stamomtrek heeft dan 65 cm. en de
boom staat op de lijst van
beschermde bomen of op de lijst van
waardevolle bomen dan mag de
boom toch niet worden geveld,
gesnoeid
of
verwijderd.
Het
bestuurscollege
kan
een
uitzondering op dit verbod maken als
het college vindt dat sprake is van
ernstige bedreiging van de openbare
veiligheid of van een noodtoestand.
Voor een kapvergunning moet per
boom of cactus een financiële
bijdrage aan STINAPA Bonaire
worden betaald. Van dit geld plant
STINAPA nieuwe bomen aan. De
bijdrage varieert van $ 85,- tot $
195,- per boom.

Financiele bijdrage per boom
$ 85,- of Naf 152,- bij een
stamomtrek van 65 tot 79 cm;
$ 140,- of Naf 250,- bij een
stamomtrek van 80 tot 94 cm;
$ 195,- of Naf 350,- bij een
stamomtrek van 95 cm. of meer.
Voor het aanvragen van een
kapvergunning is een formulier
beschikbaar bij DROB. De aanvraag
moet worden ingediend bij het
bestuurscollege,
Plasa
Reina
Wilhelmina 1, Bonaire. De aanvrager
moet
eigenaar
of
zakelijk
gerechtigde zijn van het terrein
waarop de boom staat. Een huurder
kan dus geen aanvraag doen, tenzij
de eigenaar mede ondertekent.
Bij
het
indienen
een
vergunningaanvraag
voor
een
kapvergunning
moet
een
betalingsbewijs
van
de
verschuldigde
leges
aan
de
eilandsontvanger
worden
bijgesloten. Ook moet een bewijs
van betaling van de bijdrage per
boom aan STINAPA Bonaire worden
bijgesloten. Incomplete aanvragen
worden
niet
in
behandeling
genomen.
Als u op het terrein waarop de boom
staat gaat bouwen, zal het
bestuurscollege
pas
een
kapvergunning geven nadat de
bouwvergunning
definitief
is
verleend.

Schadelijke en mogelijk schadelijke bomen
Het verbod op het kappen of verwijderen van een boom geldt niet voor de
rubberliaan of pal’i lechi (Cryptostegia grandiflora). Deze plant is schadelijk voor
de natuur omdat deze hier oorspronkelijk niet voorkomt, sterk woekert en zich
gemakkelijk kan uitzaaien. Als de rubberliaan op uw land groeit, moet u deze
verwijderen. Dit moet op zo’n manier gebeuren dat de plant niet terugkomt of
zich kan vermeerderen. Er mogen alleen chemische middelen worden gebruikt
als het bestuurscollege daarvoor een vergunning heeft afgegeven.
De neem boom (Azadirachta indica) is aangewezen als een mogelijk schadelijke
boom. De boom komt oorspronkelijk niet op ons eiland voor en zaait zich snel uit.
Voor deze boomsoort zijn nog geen maatregelen genomen om de verspreiding
tegen te gaan.

