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Intitulé   : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 au-

gustus 2000 ter uitvoering van artikel 10 van de Natuur-
beschermingsverordening (AB 1995 no. 2) tot instelling  
van het natuurreservaat Parke Nacional Arikok 

 
Citeertitel: Landsbesluit Parke Nacional Arikok 
 
Vindplaats : AB 2000 no. 59 
 
Wijzigingen: Geen 
 
==================================================================== 
 
 

HOOFDSTUK I 
 

Algemene bepalingen 
  

Artikel 1 
 

 In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
het park : het natuurreservaat, bedoeld in artikel 2, eerste lid; 
de beheerder : de instantie, bedoeld in artikel 3, eerste lid. 
 

Artikel 2 
 
 1. De domeingronden in het gebied, aangegeven in arcering op de 
kaarten in bijlage I van dit landsbesluit en woordelijk omschreven in 
bijlage II van dit landsbesluit, worden onder de benaming Parke Nacio-
nal Arikok aangewezen als natuurreservaat in de zin van artikel 10, 
eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2). 
 2. Voor zover zich binnen het gebied, bedoeld in het eerste lid, 
gronden bevinden die aan derden in eigendom toebehoren of waartoe der-
den krachtens enig zakelijk recht gerechtigd zijn, is dit landsbesluit 
op deze gronden niet van toepassing. 
 

HOOFDSTUK II 
 

Het beheer van het park 
 

Artikel 3 
 
 1. Bij landsbesluit wordt een instantie aangewezen, die belast is 
met het beheer van het park, behoudens van de zich daarin bevindende 
openbare wegen. 
 2. De beheerder draagt zorg voor het behoud van de biodiversi-
teit, het natuurlijk milieu en het natuurschoon binnen het park door 
middel van bescherming, beheer en eventuele ontwikkeling of verrijking 
van de inheemse flora en fauna en de onderlinge ecologische verbanden, 
alsook voor het behoud van de geologische, archeologische en histori-
sche kenmerken van het park. 
 3. De beheerder houdt toezicht op het behoud van een zo onge-
stoord mogelijke staat van de natuurlijke kenmerken en waarden van het 
park. 
 4. Ter verwezenlijking van de taken, genoemd in het tweede en 
derde lid, stelt de beheerder een beleidsplan op, dat in ieder geval 
een lijst bevat van de natuurlijke waarden en kenmerken, bedoeld in 
het derde lid. Het beleidsplan wordt bekendgemaakt in de Landscourant 
van Aruba. 
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Artikel 4 
 
 1. De beheerder kan aan derden concessie verlenen voor het uitba-
ten van diensten en faciliteiten ten behoeve van de bezoekers van het 
park, voor zover een dergelijke concessie binnen de doelstellingen en 
het karakter van het park en het beleid van de beheerder past.  
 2. De beheerder kan kampeerterreinen inrichten voor het tijdelijk 
verblijf van de bezoekers van het park in tenten, kampeerwagens of on-
der de blote hemel. 
 3. De beheerder kan andere recreatieve activiteiten bevorderen 
dan die, genoemd in het tweede lid, mits die activiteiten in direct 
verband staan met de doelstellingen van het park en zij het genot er-
van ten dienste zijn. 
 4. De beheerder neemt een beslissing tot het toelaten van activi-
teiten als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, niet, dan nadat 
onderzoek is verricht naar de effecten van de desbetreffende activi-
teiten op het park. De beheerder is met het oog daarop bevoegd om de 
Commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Natuurbescher-
mingsverordening, te verzoeken hem daaromtrent te adviseren. Alsdan 
brengt de Commissie binnen vier weken advies uit aan de beheerder. 
 

HOOFDSTUK III 
 

De toegang tot het park 
 

Artikel 5 
 
 1. Het park is in principe voor een ieder toegankelijk. 
 2. De beheerder is bevoegd de toegankelijkheid van het park via 
de openbare wegen te beperken na overleg met de directeur van de 
Dienst Openbare Werken en de korpschef van het Korps Politie Aruba, 
voor zover dat met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het park wenselijk is.  
 3. Een ieder die zich in het park bevindt, is in het bezit van 
een geldig toegangsbewijs. 
 4. De beheerder is belast met de uitgifte van toegangsbewijzen. 
Indien voor de afgifte van een toegangsbewijs een vergoeding wordt ge-
vraagd, wordt de hoogte daarvan vastgesteld bij regeling van de Minis-
ter. 
 5. Het derde lid geldt niet ten aanzien van degenen die zich op 
een doorgaande weg in het park bevinden, alsmede ten aanzien van dege-
nen die het recht hebben werkzaamheden uit te voeren in het park. 
 

Artikel 6 
 
 1. De beheerder is bevoegd personen die zich herhaaldelijk en op-
zettelijk hebben schuldig gemaakt aan overtreding van de voorschriften 
in dit landsbesluit of een daarop berustende ministeriële regeling, 
permanent of voor een bepaalde periode de toegang tot het park te ont-
zeggen. 
 2. Degene die zonder toegangsbewijs in het park wordt  aangetrof-
fen, wordt verzocht het park te verlaten. 
 3. Ingeval geen gevolg wordt gegeven aan een verzoek als bedoeld 
in het tweede lid, wordt de betrokkene verwijderd. Bij de verwijdering 
zijn de in de artikelen 3, 4, 5, eerste lid, 12, eerste lid, onderdeel 
b, en 13, eerste, tweede en vierde lid, van het Landsbesluit gebruik 
geweld en veiligheidsfouillering politie (AB 1988 no. 60) neergelegde 
voorschriften van overeenkomstige toepassing op de met het toezicht op 
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de naleving van dit landsbesluit belaste personen. 
  

HOOFDSTUK IV 
 

Bijzondere bepalingen 
 

Artikel 7 
 
 1. Op het verkeer binnen het park is het bij of krachtens de 
Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) bepaalde van overeenkom-
stige toepassing. 
 2. De beheerder kan in het belang van de vrijheid van het verkeer 
en de veiligheid op de weg binnen het park verkeersborden als bedoeld 
in de Regeling verkeersaanwijzingen en -borden (AB 2000 no. 10) plaat-
sen. 
 

Artikel 8 
 
 De beheerder kan de toegang tot bepaalde gebieden binnen het park 
beperken of verbieden, voor zover dat met het oog op het bereiken van 
de doelstellingen en het verrichten van het beheer van het park wense-
lijk is. De gebieden, bedoeld in de eerste volzin, worden op voor het 
publiek duidelijke wijze aangegeven. 
 

Artikel 9 
 
 1. De bezoekers van het park volgen de aanwijzingen die door of 
namens de beheerder worden gegeven, stipt op. 
 2. De Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) is binnen 
het park van overeenkomstige toepassing. 
 

HOOFDSTUK V 
 

Verbodsbepalingen 
 

Artikel 10 
 
 Het is verboden anders dan ten behoeve van het park gebouwen op 
te richten in de zin van de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 
10) of de landsverordening die deze vervangt, of wegen aan te leggen. 
 

Artikel 11 
 
 1. Onverminderd de voorschriften van de Natuurbeschermingsveror-
dening, is het verboden om de binnen het park voorkomende planten of 
delen van planten uit te steken, te plukken, of te beschadigen, of on-
der zich te hebben een plant of een deel of product daarvan, die op de 
wijze als hiervoor omschreven is verkregen. 
 2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien het betreft het 
uitsteken, plukken of beschadigen van planten in tuinen en kwekerijen, 
die zich binnen het park bevinden. 
 

Artikel 12 
 
 Onverminderd de voorschriften van de Natuurbeschermingsverorde-
ning, is het binnen het park verboden: 
a. exemplaren van daar voorkomende, in het wild levende diersoorten te 

vangen of te doden, danwel een zodanig dier zonder noodzaak te sto-
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ren, of zijn nest, hol of rust- of voortplantingsplaats te versto-
ren, te beschadigen, te vernielen of te bemachtigen; 

b. daar aangetroffen eieren te rapen of vernielen, of een binnen het 
park aangetroffen dood lichaam, ei, foetus of larve van een binnen 
het park voorkomende diersoort, al dan niet geprepareerd of een 
deel of product daarvan onder zich te hebben. 

 
Artikel 13 

 
 1. Het is verboden om: 
a. de geologische structuren van het park, alsmede de gedeelten daar-

van die een archeologische waarde hebben, te beschadigen; 
b. rotsen, gesteente, steenslag, zand, stof of andere bodemcomponenten 

van of uit de bodem los te maken, uit te graven, te beschadigen, te 
verplaatsen of buiten het park te brengen. 

 2. Het is degenen die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
dit landsbesluit uit hoofde van hun bedrijf toestemming hadden om 
graafwerkzaamheden binnen het park te verrichten, verboden verder te 
graven dan de grenzen van het reeds door hen afgegraven gebied, zoals 
die bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbe-
sluit. 
 

HOOFDSTUK VI 
 

Overgangs- en slotbepalingen 
 

Artikel 14 
 
 1. In afwijking van de artikelen 5 en 6 hebben onbelemmerd toe-
gang tot het park: 
a. leden van de krijgsmacht van het Koninkrijk of de krijgsmacht van 

een bevriende mogendheid, mits die toegang vereist is voor het hou-
den van militaire oefeningen die reeds waren vastgesteld vóór het 
tijdstip van de inwerkingtreding van dit landsbesluit; 

b. de personen die tot op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
landsbesluit geiten in het park lieten grazen, tot één jaar na dit 
tijdstip om deze geiten te laten grazen, mits deze gedurende deze 
tijd worden gehoed; 

c. de personen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 
landsbesluit grond in het park huurden of krachtens enig andere ti-
tel in gebruik hadden, voor de resterende duur van de daaraan ten 
grondslag liggende overeenkomst. 

 
Artikel 15 

 
 Bij regeling van de Minister kunnen nadere regels gesteld worden 
ten aanzien van het beheer en de toegang tot het park. 
 

Artikel 16 
 
 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na 
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 
 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit Parke Nacional Ari-
kok. 
 


