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FACT SHEET 

	  
Save	  Our	  Sharks	  is	  een	  project	  van	  de	  Dutch	  Caribbean	  Nature	  Alliance	  dat	  zich	  richt	  op	  de	  
bescherming	  van	  haaien	  in	  de	  Nederlandse	  Cariben.	  Tijdens	  de	  driejarige	  campagne	  wordt	  
gewerkt	  aan	  betere	  wetgeving	  en	  handhaving	  voor	  bescherming	  op	  de	  eilanden,	  het	  
vergroten	  van	  de	  kennis	  over	  haaien	  met	  wetenschappelijk	  onderzoek	  en	  aan	  het	  vergroten	  
van	  de	  kennis	  over	  haaien	  bij	  de	  bevolking	  op	  de	  eilanden	  en	  in	  Nederland.	  
Financiering	  voor	  het	  Save	  Our	  Sharks	  project	  is	  als	  Bijzonder	  Project	  toegekend	  door	  de	  Nati
onale	  Postcode	  Loterij	  tijdens	  het	  Goed	  Geld	  Gala	  van	  februari	  2015.	  
	  
Op	  Aruba,	  Bonaire,	  Curaçao,	  Saba,	  Sint	  Eustatius	  en	  Sint	  Maarten	  komen	  veel	  
indrukwekkende	  haaiensoorten	  voor,	  zoals	  tijgerhaaien,	  rifhaaien	  en	  hamerhaaien.	  Het	  
aantal	  haaien	  rondom	  de	  eilanden	  neemt	  af	  en	  veel	  soorten	  zijn	  met	  uitsterven	  bedreigd.	  Dit	  
komt	  omdat	  zij	  zeer	  gevoelig	  zijn	  voor	  overbevissing	  en	  het	  verlies	  van	  geschikt	  habitat.	  	  
	  
Naar	  schatting	  worden	  er	  jaarlijks	  100	  miljoen	  haaien	  gedood	  in	  de	  visserij.	  De	  belangrijkste	  
drijfveer	  achter	  deze	  haaienvangst	  is	  de	  vraag	  naar	  haaienvinnen,	  het	  ingrediënt	  van	  de	  
Aziatische	  delicatesse	  haaienvinnensoep.	  	  Bij	  illegale	  haaienvangst	  wordt	  vaak	  alleen	  hun	  
vinnen	  afgesneden	  en	  wordt	  de	  rest	  van	  het	  dier	  (levend)	  teruggeworpen	  in	  het	  water.	  De	  
International	  Union	  for	  the	  Conservation	  of	  Nature	  (IUCN)	  heeft	  bepaald	  dat	  momenteel	  een	  
kwart	  van	  alle	  haaien-‐	  en	  roggensoorten	  wereldwijd	  bedreigd	  met	  uitsterven.	  En	  daarnaast	  
is	  35%	  van	  de	  soorten	  data	  deficiënt,	  wat	  wil	  
zeggen	  dat	  er	  niet	  genoeg	  informatie	  
over	  de	  biologie,	  omvang	  en	  verspreiding	  van	  
populaties	  bekend	  is	  om	  hun	  status	  te	  
beoordelen.	  
	  
Onze	  oceanen	  beslaan	  70%	  van	  de	  aardbol	  en	  
bevatten	  80%	  van	  het	  leven	  op	  aarde.	  Het	  
behoud	  van	  de	  oceanen	  is	  dus	  cruciaal	  voor	  
wereldwijd	  natuurbehoud.	  En	  omdat	  het	  grote	  
jagers	  zijn,	  houden	  haaien	  ons	  meest	  belangrijke	  
ecosystemen	  gezond.	  Ze	  zijn	  een	  
essentieel	  component	  in	  een	  van	  onze	  
belangrijkste	  ecosystemen.	  En	  haaien	  zijn	  niet	  
alleen	  belangrijk	  op	  wereldwijde	  schaal.	  Ze	  zijn	  
belangrijk	  voor	  de	  Nederlandse	  Cariben	  omdat	  zij	  
bijdragen	  aan	  gezonde	  koraalriffen.	  Daarbij	  zijn	  
haaien	  ook	  nog	  eens	  heel	  erg	  belangrijk	  voor	  een	  
economie	  die	  afhankelijk	  is	  van	  toerisme.	  Duikers	  
zijn	  vaak	  bereid	  om	  meer	  te	  betalen	  en	  verder	  te	  
reizen,	  als	  dat	  betekent	  dat	  zij	  haaien	  kunnen	  
zien	  op	  hun	  duik.	  
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THE TEAM 
 

Het	  Save	  Our	  Sharks	  project	  staat	  onder	  leiding	  van	  de	  Dutch	  
Caribbean	  Nature	  Alliance	  (DCNA),	  een	  samenwerking	  van	  
natuurorganisaties,	  opgericht	  ten	  behoeve	  van	  een	  betere	  
samenwerking	  en	  uitwisseling	  tussen	  de	  zes	  eilanden	  die	  een	  
band	  hebben	  met	  Nederland:	  Aruba,	  Bonaire,	  Curaçao,	  Saba,	  
St.	  Eustatius	  en	  St.	  Maarten.	  De	  DCNA	  viert	  in	  2016	  haar	  
tienjarig	  bestaan.	  Prinses	  Beatrix	  is	  beschermvrouwe	  van	  de	  
DCNA.	  Meer	  informatie:	  www.dcnanature.org	  	  
	  	  
De	  Nederlandse	  Elasmobranchen*	  Vereniging	  (NEV)	  heeft	  als	  
hoofddoel	  wetenschappelijk	  onderzoek	  naar-‐	  en	  kennis	  over	  
haaien	  en	  roggen	  uit	  te	  voeren,	  te	  faciliteren	  en	  te	  stimuleren	  
om	  op	  deze	  manier	  de	  kennisbasis	  nodig	  voor	  (inter)nationaal	  
beleid,	  beheer	  en	  behoud	  van	  kraakbeenvissen	  te	  voeden.	  De	  
focus	  van	  de	  vereniging	  ligt	  op	  de	  soorten	  in	  Nederlandse	  
wateren	  en	  de	  wateren	  van	  Nederlandse	  Overzeese	  landen	  en	  
gemeenten.	  
*	  Elasmobranch	  is	  de	  Latijnse	  term	  voor	  haaien	  en	  roggen	  
	  
Het	  Save	  Our	  Sharks	  project	  heeft	  als	  bijzonder	  project	  van	  de	  
Nederlandse	  Postcodeloterij	  een	  bijdrage	  ontvangen	  tijdens	  het	  
Goed	  Geld	  Gala	  in	  februari	  2015.	  	  
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Dutch	  Caribbean	  Nature	  Alliance	  |	  Kaya	  Finlandia	  10a	  |	  Kralendijk,	  Bonaire	  	  
	  +599	  717	  5010	  |	  info@saveoursharks.nl	  |	  www.saveoursharks.nl	  	  

	  
	  
	  
  


