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Definitieve, internationale 
bescherming voor Caribische 
haaien  

1

Goed nieuws voor acht haaiensoorten in het 
Caribisch gebied. Vandaag is in Frans-Guyana 
besloten hen definitief bescherming te bieden onder 
het internationale Specially Protected Areas and 
Wildlife (SPAW) Protocol, het enige 
grensoverschrijdende wetgevende instrument voor 
natuurbescherming in de Cariben. De acht soorten 
waren voorgedragen door het Ministerie van 
Economische Zaken in samenwerking met een team 
van haaienexperts. 

Politieke vertegenwoordigers van 14 Caribische landen 
(Nederland vertegenwoordigt hierin de Caribische eilanden 
Saba, St. Eustatius en Bonaire) waren vandaag in Cayenne, 
Frans-Guyana bijeen om te stemmen over welke diersoorten 
definitief in het SPAW-protocol worden opgenomen. In dit 
protocol, dat door de Verenigde Naties is opgezet, worden 
door de aangesloten landen keiharde afspraken gemaakt om 
bescherming van deze kwetsbare dieren en hun unieke 
leefomgeving te garanderen. Die afspraken hebben 
betrekking op handel en visserij, maar ook toerisme en 
kustontwikkeling.  
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Tot op heden waren er geen haaien en roggen in het protocol opgenomen, terwijl juist zij 
wereldwijd en ook specifiek in dit gebied bedreigd worden.  

De oorzaak hiervan is vaak menselijk handelen, zoals overbevissing en de vernietiging van 
essentieel leefgebied, zoals koraalriffen en mangrovebossen. 

“Wij zijn erg blij dat ons voorstel zo breed gesteund werd door alle aanwezige landen,” aldus 
Guus Schutjes van het Ministerie van Economische Zaken. “Nederland zet zich in de 
Cariben al langere tijd in voor structurele bescherming van natuur en biodiversiteit en 
grensoverschrijdende bescherming maakt daar een essentieel onderdeel van uit.” 
 
Bedreigde soorten 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft vorig jaar een shortlist van acht soorten 
voorgedragen voor het beschermingsprotocol. Dat waren drie soorten Hamerhaai, de 
Walvishaai, de Oceanische Witpunthaai, de Zaagvis (waarvan weinig mensen weten dat 
het een haaiensoort is) en twee soorten Mantaroggen. Het zijn allen soorten die voorkomen 
in het Caribisch gebied en door menselijk handelen bedreigd worden in hun voortbestaan. 
Zij hebben bescherming nodig om voor de toekomst behouden te blijven. In november van 
vorig jaar werden alle acht voorstellen tijdens een eerdere bijeenkomst in Miami 
goedgekeurd. De stemming vandaag was de laatste stap naar definitieve wettelijke 
bescherming. 
 
Irene Kingma, directeur van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) en één 
van de haaienexperts die de shortlist met EZ samenstelden: “Haaien kennen geen grenzen 
en kunnen enorme afstanden zwemmen. Daarom is het zo belangrijk om ze in het héle 
Caribisch gebied te beschermen. Dat het ministerie ervoor heeft gezorgd dat deze acht 
soorten haaien nu definitief de bescherming krijgen die ze verdienen, zien wij dan ook als 
een geweldig succes.” 
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Hamerhaai gemerkt op 
Sint Maarten  

Prijs voor DCNA’s 
Tadzio Bervoets  
Het adviescomité van de Community 
Foundation of the Virgin Islands (CFVI) 
heeft dit jaar Tadzio Bervoets geselecteerd 
voor hun Euan McFarlane Environmental 
Leadership Award. Hij krijgt deze prijs voor 
het werk dat hij doet als toegewijd en 
gepassioneerde natuurbeschermer in de 
Caribische regio.  
 
De McFarlane Award worden erkend als 
personen die zich inzetten voor het behoud 
van de natuurlijke omgeving op één of meer 
van de kleine Caribische eilanden en wiens 
carrière of roeping getuigt van waardering 
en steun aan de bevordering van milieuzorg 
en duurzame ontwikkeling in de Cariben. 
De geldprijs van $1,000 zal Bervoets en zijn 
werk een zetje geven en helpen bij 
natuurbescherming in Sint Maarten.    
 
Tadzio Bervoets was genomineerd door 
collega’s, die de nadruk legden op zijn 
vaardigheden bij kwesties in beleid en 
beheer en de ervaring die hij heeft op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau. 
Bervoets heeft naast het opbouwen en 
managen van verschillende 
natuurorganisaties geholpen bij instellen 
van het eerste lokale beschermde gebied, 
het haaienreservaat om Sint Maarten en de 
instelling van Mullet Pond op Sint Maarten 
als “Ramsar site of international 
importance”. Tadzio Bervoets is 
projectleider van het Save Our Sharks 
project en voorzitter van de Dutch 
Caribbean Nature Alliance.  
 
 
 

Een uitzonderlijke vangst voor de Nature 
Foundation in de wateren van Sint Maarten 
deze maand. Tijdens hun laatste trip ving 
het team een 3,4 meter lange grote 
hamerhaai (Sphyrna mokarran), een soort 
die men maar zelden tegenkomt in de regio. 
Het dier is gemeten en DNA monsters zijn 
genomen, voordat hij weer ongedeerd 
verder kon zwemmen.  
  
De vangst werd gedaan tijdens het 
doorlopende monitoringsprogramma op Sint 
Maarten, waarbij wordt gekeken welke 
soorten zich om het eiland begeven, wat 
hun gezondheid is en hoe groot zij precies 
zijn. Van iedere haai wordt ook genetisch 
materiaal afgenomen, zodat gekeken kan 
worden naar de structuur van de 
populaties. Al deze gegevens worden 
uiteindelijk gebruikt als basis voor beleid, 
ter bescherming en voor educatie over de 
biologie en het belang van de dieren.  
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Een grote dode walvis, die vijf mijl ten noordwesten van Saba dreef, vormde op 5 maart een 
waar feestmaal voor de haaien om het eiland. De twaalf meter lange volwassen bultrug 
werd gevonden met een enorm spoor met olie erachter. Een team van geïnteresseerden, de 
Saba Conservation Foundation en lokale duikorganisaties waren snel ter plekke om de 
situatie te bekijken en video- en fotomateriaal te verzamelen. Zoals verwacht werd de 
walvis omsingeld door grote haaien. Dit waren vooral grote tijgerhaaien, waarvan 
sommigen groter dan 4 meter, maar ook voshaaien, stierhaaien en mogelijk een blauwe 
haai deden zich te goed aan het karkas.  
 
Tijgerhaaien zijn opportunistische jagers, die erom bekend staan in grote getalen aanwezig 
te zijn in een dergelijke situatie. Maar anders dan witte haaien, die andere haaiensoorten 
vaak lijken weg te houden bij een dode walvis, werden andere haaiensoorten niet 
afgeschrikt door de tijgerhaaien.  
 
De Saba Conservation Foundation is de volgende dag per boot terug gekeerd om monsters 
te nemen van de walvis voor hun partners bij de National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) uit de Verenigde Staten en Wageningen Marine Research in 
Nederland voor analyse over de herkomst en mogelijke doodsoorzaak van de walvis.  
 

Eetfestijn voor tijgerhaaien op Saba  

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met 
info@saveoursharks.nl 
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