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1.  Samenvatting 

Dit  projectvoorstel  wordt  aangeboden  door  DCNA, 

partnerorganisatie  van  de  Nationale  Postcodeloterij,  mede  namens  de 

Stichting  CARMABI  (Caribbean  Research  &  Management  of  Biodiversity 

Foundation)  op  Curaçao,  één  van  de  DCNA  lidorganisaties.  Dit  project 

beoogt de renovatie van het huidige gebouw van Carmabi en het vestigen 

hierin van het Caribbean Nature Service Center. 

CARMABI  is sinds 1955 op Curaçao gevestigd en richt zich op (1) 

onderzoek aan terrestrische en mariene ecosystemen op de Nederlandse 

Antillen;  (2) het beheren van 9 natuurparken op Curaçao waaronder het 

2300 hectare grote Christoffelpark; (3) het verzorgen van natuureducatie 

programma’s waaraan  jaarlijks  12.000  schoolkinderen deelnemen en  (4) 

het  adviseren  van  overheids‐  en  milieu  instanties  op  het  gebied  van 

natuur  beheer  en  onderzoek.  Hoewel  CARMABI  zich  in  eerste  instantie 

richt  op  Curaçao  en  de  Nederlandse  Antillen  wordt  de  stichting  steeds 

vaker geraadpleegd voor adviezen door  instanties uit het hele Caribische 

gebied  en  streeft  ernaar  een  zo  groot  mogelijk  publiek  op  Curaçao,  de 

andere eilanden en in Nederland, te betrekken bij de bescherming van de 

Caribische natuur. De integratie van onderzoek, advisering, natuurbeheer 

en  educatie  maakt  CARMABI  een  dynamische  organisatie  waarin 

voorgenoemde  organisatorische  onderdelen  profiteren  van  elkaars 

expertise. 

  

Middels  dit  financieringsverzoek  worden  fondsen  aangevraagd 

voor de renovatie van het huidige uit 1955 daterend gebouw en het hierin 

vestigen  van  een  wetenschapswinkel,  die  de  naam  “Caribbean  Nature 

Service  Center”  (CNSC)  zak  dragen.  Middels  het  CNSC  zullen  de  in  het 

verleden en de in de nabije toekomst in het Science Center gegenereerde 

onderzoeksresultaten,  ter  beschikking  worden  gesteld  van  Curaçao,  de 

..... Waar men zich ook bevindt 
op Curaçao, de Christoffelberg is 
bijna althijd in de verte te zien..... 
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eilanden van wat nu nog de Nederlandse Antillen heet en Aruba en verder 

het  gehele  Caribische  gebied.  De  combinatie  van  dit  Caribbean  Nature 

Service Center en het Science Center zal Carmabi in staat stellen om weer 

een  leidend  instituut  te  worden  binnen  het  Caribische  gebied. 

  

Het  is  verder  belangrijk  te  weten  dat  het  Koninklijk  Huis  in  het 

verleden  een  grote  betrokkenheid  heeft  getoond  bij  de  bouw  van  het 

huidige  Carmabi  gebouw  en  de  oprichting  van  Carmabi  als  zodanig.  De 

eerste  vleugel  van  het  huidige  gebouw  te  Piscaderabaai  is  in  1955 

geopend  door  Zijne  Koninklijke  Hoogheid  Prins  Bernhard.  De  tweede 

vleugel  van  dit  gebouw  is  in  1967  geopend  door  Zijne  Koninklijke 

Hoogheid Koningin Juliana. Zijne Koninklijke Hoogheid Koningin Beatrix is 

beschermvrouwe  van  de  DCNA.  Deze  betrokkenheid  van  het  Koninklijk 

Huis  onderschrijft  tevens  het  belang  van  Carmabi  voor  het  gehele 

Koninkrijk der Nederlanden.  

 

..... Geinteresseerden melden zich voor 
een rondleiding in Carmabi’s recentelijk 
geopende  Savonet Museum.... 

..... Per jaar maken vele wetenschappers gebruik van 
Carmabi’s faciliteiten waardoor een enorme hoeveelheid 

informatie over de natuur wordt verkregen.... 
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2.   Achtergrond 

Inleiding 
De  Dutch  Caribbean  Nature  Alliance  (DCNA),  opgericht  in  februari 

2005,  ondersteunt  de  beheersorganisaties  van  natuurparken  op  de 

eilanden  Aruba  (Fundacion  Parke  Nacional  Arikok),  Bonaire  (STINAPA), 

Curaçao (CARMABI), Saba (Saba Conservation Foundation), Sint Eustatius 

(Sint Eustatius National Parks Foundation) en Sint Maarten (Nature Found

ation)  en  bevordert  het  duurzame  beheer  van  de  natuur  op  deze 

eilanden.  

Stichting CARMABI werd  in 1955 opgericht als een marien biologisch 

onderzoekstation.  Vanaf  de  oprichting  werden  toegepaste 

natuurbescherming  en  educatie  –  naast  onderzoek  –belangrijke 

activiteiten. Deze laatste twee taken werden in 1962 samengebracht in de 

Stichting Nationale Parken van de Nederlandse Antillen, beter bekend als 

STINAPA.  In  1996  zijn  CARMABI  en  STINAPA  samengevoegd  tot  één 

organisatie:  de  Caribbean  Research  and  Management  of  Biodiversity 

Foundation,  beter  bekend onder de oorspronkelijke naam CARMABI. De 

..... De koraalriffen van de Nederlandse Antillen 
zijn in relatief gezonde staat in vergelijking tot die 

elders in het Caraibisch gebied..... 
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nieuwe  stichting  stelt  zich  ten  doel  bij  te  dragen  aan  de  duurzame 

ontwikkeling  en  beheer  van  de  natuurlijke  hulpbronnen  van  de  Cariben 

door middel van onderzoek, natuurbeheer en milieueducatie. 

Jaarlijks  biedt  CARMABI  faciliteiten  en  logistieke  ondersteuning  aan 

eigen  en  ongeveer  250  bezoekende  wetenschappers,  beheert  negen 

beschermde  gebieden  op  Curaçao  en  verzorgt  een  educatie  programma 

waaraan jaarlijks ongeveer 12.000 kinderen deelnemen. De gezamenlijke 

productie  van  staf  en  bezoekende  wetenschappers  leidt  elk  jaar  tot 

ongeveer  75 wetenschappelijke publicaties  en  rapporten. Gedurende de 

laatste jaren is het aantal wetenschappers dat CARMABI bezoekt jaarlijks 

met ongeveer 50% toegenomen wat geresulteerd heeft in een evenredige 

toename  in  de  op  CARMABI  aanwezige  informatie.  CARMABI  beschikt 

verder  over  een  uitgebreide  bibliotheek  met  daarin  ondermeer  studies 

over  de  eilandelijke  natuur  uit  het  begin  van  de  20ste  eeuw.  Hierdoor 

bestaat een goed historisch beeld van de manier waarop de natuur  zich 

op de eilanden door de tijd heeft ontwikkeld.  

Kenmerken van de sector “Natuur en Milieu” op de Nederlandse 
Antillen 

Internationaal wordt de rijke en unieke biodiversiteit van de Cariben 

geroemd.  In  de Nederlandse  Cariben  zijn  zowel  op  land  als  in  zee meer 

dan 200 endemische soorten en ondersoorten te vinden en meer dan 50 

soorten  die  wereldwijd  worden  bedreigd 1 .  Goede  wetenschappelijke 

informatie  over  de  ecologie  en  de  ontwikkelingen  van  de  Caribische 

ecosystemen  draagt  bij  aan  de  bescherming  en  effectief  beheer  van 

natuurlijke  bronnen.  Voor  veel  kleine  eilanden  fungeren  deze 

ecosystemen  als  basis  voor  duurzaam  ecotoerisme  en  de  lokale  visserij. 

De  achteruitgang  van  de  natuur  heeft  dan  ook  consequenties  voor  het 

eilandelijk (eco)toeristisch product, maar ook voor ‘diensten’ die door de 

natuur  worden  geleverd,  zgn.  “ecosystem  services”,  zoals  bijvoorbeeld 

kustbescherming  door  koraalriffen,  waterzuivering  door  mangroven  en 

bestuiving  van  voedselgewassen  door  insecten  en  vleermuizen.  De 

beperkte  beschikbare  ruimte  op  alle  eilanden  zorgt  voor  een  steeds 

grotere druk op de lokale natuur op land en in zee. Vastgoedontwikkeling 

door een groeiende toerisme  industrie   en de economische groei op het 

eiland concurreren met natuurbehoud voor het beperkt aantal vierkante 

                                                             
1 rode lijst van IUCN 
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meters  op  de  eilanden.  Capaciteitsgebrek  en  een  lage  prioriteit  voor  de 

waarborg van de identiteit van de eilandelijke natuur bij lokale overheden 

zorgen  voor  extra  urgentie  voor  de  bescherming  van  deze  fragiele 

tropische ecosystemen.  

Sectorbeleid Natuur en Milieu 
Voor  de  realisatie  van  het  kenniscentrum  zijn  de  volgende 

beleidsgebieden  van  de  overheid  van  belang:  toerisme,  economie  en 

natuur en milieu. De ontwikkeling van toerisme  is van groot belang voor 

de  economie  van  de  Nederlandse  Antillen.  Dit  is  in  1986  al  door  de 

Wereldbank  onderstreept.  In  1997  is  dit  nog  eens  benadrukt  door  de 

Inter‐American  Development  Bank.  In  de  toeristenmarkt  is  steeds meer 

   

vraag naar diversiteit en daarmee het verbijzonderen van toerisme, zoals 

duikvakanties  en  ecotoerisme.  Binnen  de  staatkundige  vernieuwing 

..... Prins Bernhard krijgt uitleg van de 
toenmale direkteur Zaneveld tijdens de 

opening van Carmabi in 1955.... 
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bestaat  helaas  nog  weinig  aandacht  voor  het  veiligstellen  van  de 

biodiversiteit van de eilanden. Dit voorstel heeft tot doel bij te dragen aan 

een  verandering  in  deze  situatie middels  het  beter  informeren  van  alle 

betrokkenen  (besturen,  overheden,  onderzoekers,  maar  vooral  ook  het 

publiek  in  de  Cariben  en  in  Nederland)  over  de  noodzaak  om  de 

bijzondere  biodiversiteit  van  deze  tropische  eilanden  te  beschermen  en 

over de reële mogelijkheden die hiervoor bestaan. Door de staatkundige 

vernieuwing moet  het  natuur  beleid  van  de  nieuwe  landen  (Curaçao  en 

Sint Maarten)  en  ‘Openbare  Lichamen’  (Bonaire,  Sint  Eustatius  en  Saba) 

nog  grotendeels  worden  geformuleerd  of  worden  herbevestigd.  De 

beleidsvoorbereiding  op  Curaçao  heeft  vorderingen  gemaakt  met  de 

inrichting  van  het  nieuwe  Ministerie  van  Volksgezondheid,  Milieu  en 

Natuur  (VMN),  dat  als  voorbeeld  wordt  beschouwd  voor  de  andere 

eilanden.  Het  document  ‘Nieuwe  Bestuurlijke  Organisatie’  van  het 

toekomstige  land  Curaçao  kenmerkt  de  toekomstige  sector  ‘Landbouw, 

Milieu  en  Natuur’  als  een  belangrijk  aandachtsgebied.  Er  wordt  een 

integrale aanpak voorgesteld om zo duurzaam gebruik mogelijk te maken 

van de natuur en de daarin aanwezige hulpbronnen.  

Het Natuur en Milieubeleid van de Nederlandse Antillen werd  in 

het  verleden  gesteund  door  het  Ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  en 

Koninkrijksrelaties  middels  onder  meer  het  samenwerkingsprogramma 

Natuur en Milieu (2004–2007) en met 10 jaarlijkse stortingen in het DCNA 

Trust Fund. 

Doelgroepen en betrokken instanties 
Dit projectvoorstel kent meerdere, uiteenlopende grotere en kleinere 

doelgroepen.  Door  middel  van  dit  project  kan  het  bereik  naar  deze 

doelgroepen  enorm  worden  vergroot.  Naast  informatievoorziening  zal 

ook  de  dienstverlening  naar  deze  doelgroepen  aanzienlijk  worden 

verbeterd.  Vier  doelgroepen  kunnen  worden  onderscheiden:  Het 

onderwijs, wetenschappers en beleidsmakers. 

Onderwijs . CARMABI heeft voor leerlingen en studenten momenteel een 

vijftiental  informatiepakketten  ontwikkeld  die  digitaal  beschikbaar 

kunnen  worden  gemaakt.  De  pakketten  worden  aangeboden  in  het 

Papiaments  (Benedenwindse  eilanden),  Engels  (Bovenwinden  en  andere 

Caribische  eilanden)  en  het  Nederlands.  Verwacht  wordt  dat  de 

betrokkenheid van de bevolking bij het behoud van de rijkdom van Natuur 

en Milieu door deze activiteiten wordt vergroot.  

Wetenschappers  De  unieke  biodiversiteit  van  Curaçao,  in  het  bijzonder 

vanwege  de  koraalriffen,  leidt  jaarlijks  tot  de  komst  van  vele  (>200) 

wetenschappelijk  onderzoekers  uit  voornamelijk.  de  Verenigde  Staten, 

Latijns  Amerika,  Australië  en  Europa  naar  CARMABI’s  onderzoekstation. 

CARMABI  verkeert  als  onderzoeksstation  in  een  gelukkige positie  omdat 

Curaçao en Bonaire worden gekenmerkt door een  relatief onbeschadigd 

..... Kinderen kijken toe terwijl een marien 
biologe haar watermonsters bekijkt .... 
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marien  milieu  in  vergelijking  tot  andere  Caribische  eilanden. 

 Met de bouw van het Science Center, dat  in 2011 van start gaat zal een 

groter  aantal  bezoekende wetenschappers  kunnen worden voorzien  van 

logistieke ondersteuning. Het opknappen van de bestaande gebouwen zal 

eveneens  leiden  tot  infrastructurele  verbetering  waardoor  meer 

wetenschappers  op  Curaçao  kunnen  worden  ontvangen  (niet  alleen 

marien  biologen maar  ook  geologen,  urban  planners  etc.).  Hierdoor  zal 

het  CNSC  over  meer  informatie  kunnen  beschikken  en  haar  taken  dus 

beter kunnen uitvoeren. 

Beleidsmakers Met de door het CNSC  aangeleverde informatie wordt het 

ook  mogelijk  om  beleidsmakers  van  betere  informatie  te  voorzien. 

Overheidsdepartementen  (e.g.,  Diensten  Ruimtelijke  Ordening  en 

Volkshuisvesting,   Openbare Werken en  Landbouw, Veeteelt  en Visserij) 

richten  zich  reeds  regelmatig  met  verzoeken  om  advies  en  vragen  tot 

CARMABI.  In de toekomst dient deze dienstverlening verder te gaan dan 

het  beantwoorden  van  vragen  en  het  beschikbaar  stellen  van 

informatiemateriaal.  

De  service  die  wordt  aangeboden  aan  wetenschappers  en  aan 

beleidsmakers  behoort  tot  de  advieswerkzaamheden  van  het  CNSC.  De 

informatie aan het publiek wordt geleverd middels een zeer toegankelijke 

‘wetenschapswinkel’,  i.e.,  een  aanspreekpunt  voor  (non‐

profit)organisaties die op zoek zijn naar wetenschappelijke ondersteuning 

via  onderzoek  of  advies.  De  Wetenschapswinkel  voert  zelf  geen 

onderzoek  uit maar  verstrekt  reeds  beschikbare  informatie  of  helpt  een 

vraag  te  vertalen  naar  een  onderzoeksvraag  en  bemiddelt  tussen  de 

organisatie en de onderzoeker. 

Betrokken intstanties Naast CARMABI zijn de andere deelnemers aan het 

DCNA netwerk betrokken bij de bescherming van de biodiversiteit op de 

eilanden  zowel boven als onder water en de bevordering  van duurzaam 

natuurbeheer.  Daarom  zullen  zij  gebruik  kunnen  maken  van  de 

producten, materialen en diensten van het CNSC. Door het samenbrengen 
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van  (wetenschappelijke)  informatie  over  de  op  de  Caribische  eilanden 

aanwezige  ecosystemen  en  hun  beheersvormen  ontstaat  een  centrum 

(CNSC) waarvan alle eilanden van de Nederlandse Cariben,Nederland en 

het gehele Caribische gebied in de toekomst kunnen profiteren. 

Alle  eilandgebieden  hebben  het  beheer  van  beschermde  gebieden 

overgedragen  aan  non‐gouvernementele  natuurbeheerorganisaties 

(NGO’s).  Dit  zijn  professionele  parkorganisaties,  geworteld  in  de 

eilandelijke  gemeenschap  en  bekend  met  de  noden  op  het  gebied  van 

natuurbescherming op de kleine eilanden. Deze parkorganisaties hebben 

begin  2005  een  regionaal  netwerk  opgericht,  Dutch  Caribbean  Nature 

Alliance  (DCNA), met als doel het veiligstellen van de biodiversiteit  in de 

Nederlandse  Cariben  door  onderlinge  samenwerking.  Als 

samenwerkingsverband  bezit  DCNA  als  geen  ander  de  expertise  en  de 

maatschappelijke  voeling  om  de  gezamenlijke  noden  van 

natuurbescherming op de kleine eilanden te verwoorden. 

 CARMABI  is  verder  actief  betrokken  in  verschillende  regionale 

netwerken  (e.g.,  ‘Association  of  Marine  Laboratories  of  the  Caribbean 

(AMLC)’,de  International  Society  for  Reef  Studies  (ISRS),  NET‐BIOME, 

Caribbean  Sea  Commission)  en  doet  zij  mee  in  internationale  natuur 

(herstel) projecten  (e.g., olieramp bestrijding en SECORE, waarin koralen 

gekweekt worden voor rif herstel). 

 

..... Ecotoerisme, zowel onder als bovenwater is de 
laatste jaren enorm toegenomen en signaleert een 

hernieuwde belangstelling voor de natuur .... 

..... Onder enorme 
belangstelling vindt in mei 

2010 de opening van het 
Savonet Museum plaats .... 
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Problemen die aangepakt moeten worden 
Middels  dit  financieringsverzoek  worden  fondsen  aangevraagd  voor 

de  renovatie  van  het  huidige  uit  1955  daterend  gebouw  en  het  hierin 

vestigen  van  een  wetenschapswinkel,  die  de  naam  “Caribbean  Nature 

Service  Center”  (CNSC)  zak  dragen.  Middels  het  CNSC  zullen  de  in  het 

verleden en de in de nabije toekomst in het Science Center gegenereerde 

onderzoeksresultaten,  ter  beschikking  worden  gesteld  van  Curaçao,  de 

eilanden van wat nu nog de Nederlandse Antillen heet en Aruba en verder 

het  gehele  Caribische  gebied.  De  combinatie  van  dit  Caribbean  Nature 

Service Center en het Science Center zal Carmabi in staat stellen om weer 

een leidend instituut te worden binnen het Caribische gebied. 

 

Ten  einde  het  CNSC  een  vliegende  start  te  kunnen  geven  is  het  ook 

belangrijk om aandacht te besteden aan de personele kant, het ontbreken 

van een gedigitaliseerde bibliotheek en de noodzaak voor de versterking 

van  het  Caribische  netwerk  teneinde  de  doelgroepen  te  bereiken.  Wat 

betreft de personele kant ontbreekt op dit moment een coördinator voor 

het CNSC.  

..... Studenten uit 
Nederland bekijken 

een voorbij 
zwemmende kwal 
vanuit een boot.... 

..... Kinderen worden door medewerkers 
van Carmabi meegenomen op een 

kayaktocht door de mangroves... .... 
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Verder  is  het  belangrijk  dat  ten minste  een  deel  van  de  bibliotheek 

wordt gedigitaliseerd. Het scannen van het volledige archief is kostbaar en 

onnodig  als  de betreffende werken niet  frequent worden  geraadpleegd. 

Het  alternatief  is  ‘scan  on  demand’.  Hierbij  worden  relevante 

hoofdstukken  uit  boeken  en  artikelen  uit  tijdschriften  gedigitaliseerd  op 

het  moment  dat  zij  worden  opgevraagd.  Veel  boeken  en 

onderzoeksrapporten  zijn  door  CARMABI  zelf  uitgebracht  en 

auteursrechten  van  vele  andere  boeken  en  tijdschriften  zijn  inmiddels 

verlopen  waardoor  het  materiaal  vrijelijk  gebruikt  kan  worden.Door 

dergelijke  informatie  samen  te  vatten  in  ‘niet‐wetenschappelijke’ 

formaten, zal de distributie van bestaande en nieuwe informatie met het 

publiek en beleidsmakers op alle eilanden efficiënter verlopen. CARMABI 

kan tevens cursussen en workshops ontwikkelen vanuit het nieuwe CNSC 

gericht  op  het  lokale  en  internationale  publiek.  Voor  zowel  dergelijke 

cursussen als de aangeboden informatie kan het niveau en kennisinhoud 

sterk verschillen. Sommige activiteiten worden gratis of onder de kostprijs 

aangeboden  (betreft  vooral  educatieve  activiteiten  en  cursussen  voor 

lokale  deelnemers  en  leden  van  DCNA).  Voor  de  wetenschappelijke 

netwerken van CARMABI maakt ‘scan on demand’ het bezorgen van deze 

archiefstukken via de digitale snelweg mogelijk. Zo zijn documenten snel, 

over  de  gehele  wereld,  tegen  geringe  kosten  beschikbaar.  Het  digitale 

rapport wordt per e‐mail direct bij de juiste persoon afgeleverd, of  is via 

internet  toegankelijk.  Voor  de  begroting  moet  naast  de  al  gemelde 

externe  expertise  voor  een  strategisch  ontwerp  van  het 

digitaliseringproject  en  (op  afroep)  beschikbare  assistenten  vooral 

rekening worden gehouden met de kosten van het  scannen. Apparatuur 

daarvoor  kan  op  ‘lease  basis’  worden  verkregen  van  de  leveranciers  op 

Curaçao van kopieer en scanning apparatuur.  

 

Als  laatste  is  het  belangrijk  dat  een  start  wordt  gemaakt  met  het 

versterken  van  het  Caribische  netwerk.  Dit  is  namelijk  de  afgelopen  tijd 

verzwakt.  Een  goede  ingang  daarvoor  is  gastheer  te  zijn  van  de 

tweejaarlijkse  conferentie  van  de  Association  of Marine  Laboratories  of 

the  Caribbean  (AMLC)  in  2013.  Deze  conferentie  is  onderdeel  van  dit 

project. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de begroting. 

 

Dat  het SNSC nuttig werk kan verrichten blijkt uit het visiedocument 

van de DCNA. De volgende aandachtpunten worden hierin vermeld: 

• De  eilanden  beschikken  over  geen  of  beperkte  ruimtelijke 

ordeningsplannen.  

Uit de planvorming moeten de gebieden naar voren komen die waardevol 

zijn om vanuit natuuroogpunt te beschermen. Deze gebieden zouden de 

status  wettelijk  toegewezen  moeten  krijgen,  inclusief  de  regels  die  van 
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toepassing  zijn.  CARMABI  wordt  regelmatig  over  deze  thema’s 

geraadpleegd. 

• Adequate  eilandelijke  wet‐  en  regelgeving  op  het  gebied  van 

natuurbescherming  en  handhaving  van  bestaande  regelingen 

ontbreekt.  

De  wetgeving  moet  aan  de  moderne  eisen  van  de  internationale 

verdragen  voldoen  en  invulling  geven  aan  de  heersende  inzichten. 

Handhaving  van  de  bestaande  status‐quo  is  niet  acceptabel.  Ook  de 

gevaren van niet inheemse soorten en import van plantenziekten dienen 

urgent  in adequate regelgeving ondervangen te worden. CARMABI heeft 

samen  met  LVV  en  de  sector  Milieu  en  Natuur  van  het  Ministerie  van 

Volksgezondheid, Milieu en Natuur bijgedragen aan het ontwerp van het 

Natuurplan voor Curaçao. 

• Landelijke  taken,  zoals  deelname  aan  multilaterale  natuur‐  & 

milieuafspraken  en  beheer  en  bescherming  van  biodiversiteit  in  EEZ 

wateren  worden  toegevoegd  aan  de  taaklast  van  de  nieuwe 

entiteiten.  

• De moeten eilanden een  inhaalslag op het  terrein van natuurbeheer 

en  ‐bescherming  plegen.  Overigens  kan  niet  voorbij  worden  gegaan 

aan het feit dat op sommige eilanden de wil of het besef om tot actie 

te komen, ontbreekt. 

 
Eerdere bijdragen van de Postcode loterij voor natuur 
bescherming op de Antillen 

De eerste bijdrage van € 500.000 van de Nationale Postcodeloterij aan 

de DCNA was een speciaal project ingediend door de IUCN Nederland. De 

ondersteuning werd goedgekeurd voor de periode 2004–2007. 

Via  de  IUCN  in  Nederland  heeft  de  Postcodeloterij  ook  bijgedragen 

aan het project ‘Natuur management in de Nederlandse Antillen – fase 2’ 

gedurende de periode 2005–2008 voor een bedrag van bijna € 2 miljoen. 

Naast een bijdrage aan de operationele kosten van DCNA werden vooral 

..... Dat de natuur op de Antillen nog 
in een bijzondere staat verkeert blijkt 

uit het grote aantal keren dat men 
onderwater dolfijnen tegenkomt.... 
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voorlichting en lobby activiteiten gefinancierd in de Nederlandse Antillen 

en  in  Nederland.  Het  niet  gecommitteerde  bedrag  uit  deze  financiering 

werd eind 2006 toegevoegd aan het DCNA Trust Fund. 

DCNA  is  een  benificiënt  van  de  Nationale  Postcodeloterij  en  als 

zodanig  een  van  de  partnerorganisaties  van  de  Postcodeloterij  voor  de 

sector Natuur. DCNA staat voor de uitdaging om in de komende jaren een 

bedrag  van  €  24  miljoen  te  genereren  en  te  kapitaliseren  in  een  Trust 

Fund. Uit de opbrengsten van dit Trust Fund kan DCNA bijdragen aan het 

management van de natuurparkorganisaties op de andere eilanden in de 

Nederlandse  Cariben.  Het  Ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  en 

Koninkrijksrelaties verricht hiertoe gedurende 10 jaar een storting van € 1   

Miljoen. 

 

 

 

 

3.  Definiëring van het project 

Ontwikkelingsdoelstellingen 
De doelstelling  van de DCNA,  is  als  volgt  gedefinieerd  “to  safeguard 

nature  and  promote  sustainable  management”.  DCNA  zet  hierbij  de 

volgende strategieën in: 

• Fondsenwerving  en  het  verzekeren  van  lange  termijn 

financieringsbronnen voor natuurbescherming 

• Het  bevorderen  en  nationaal  en  internationaal 

vertegenwoordigen  van  de  doelstellingen  en  activiteiten  van  de 

natuurbescherming in de Nederlandse Cariben 

• Het  bieden  van  een  centraal  archief  voor  informatie  over 

diversiteit  en  beschermde  gebieden,  en  het  aanmoedigen  van 

communicatie  voor  uitwisseling  van  deze  informatie  tussen 

organisaties binnen en buiten de Nederlandse Cariben 

• Het  bevorderen  van  institutionele  capaciteitsontwikkeling, 

training,  netwerken  en  waar  nodig  en  efficiënt  het  delen  van 

technische hulpmiddelen 

• Het  vergroten  van  het  educatieve  bereik  en  bewustmaking  van 

het publiek 

..... Regenboog boven de Carmabi 
pier.... 
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De  missie  van  DCNA  is  om  beheersorganisaties  voor  beschermde 

gebieden,  evenals  andere  natuurbeschermingsorganisaties  in  de 

Nederlandse Cariben te ondersteunen.  

 

Projectdoelstellingen 
Het project kent drie doelstellingen: 

1. De  oprichting  van  het  Caribbean  Nature  Service  Center  met 

adequate personele en fysieke middelen  

Helaas is de renovatie van de huidige infrastructuur die dateert uit 

1955 hard nodig om de kwaliteit van CARMABI’s activiteiten ook in de 

toekomst voort te zetten. De muren van het gebouw verkeren nog in 

relatief  goede  staat.  De  muren  zijn  namelijk  gemaakt  van  gestort 

beton  met  bewapening.  Al  het  overige  verkeert  echter  in  slechte 

staat. Het dak  lekt en  is aangetast door witte mieren  (termieten) en 

moet  vervangen  worden.  De  kozijnen  zijn  verrot.  De 

elektriciteitsbekabeling  is  totaal  verouderd  en  verkeerd  in  slechte 

staat. Een  jaar geleden  is door kortsluiting een brand uitgebroken  in 

de bibliotheek die gelukkig  tijdig  is geblust door het  toen aanwezige 

personeel.  Een  informatienetwerk  ontbreekt.  De  telefooncentrale 

werkt de helft van de tijd niet. Dit  is ook het geval met het  internet. 

Het  gebouw  is  decennialang  niet  geverfd.  Een  grondige  renovatie  is 

daarom  van  groot  belang  om  de  huidige  werkzaamheden  te 

continueren  en  als  huisvesting  voor  het  Caribbean  Nature  Service 

Center. Ook de  inrichting van het gebouw is niet meer van deze tijd. 

De  kosten  voor  de  renovatie  zijn  onderdeel  van  dit  project  en  zijn 

gespecificeerd in bijlage 3. De inrichting van het nieuw gerenoveerde 

gebouw  is  eveneens  onderdeel  van  dit  project  en  gespecificeerd  in 

bijlage 4. 

Het  Caribbean  Nature  Service  Center  (CSNC)  wordt  de  schakel 

tussen het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt in het Science 

Center  en  de  maatschappij  waarbij  we  met  maatschappij  bedoelen 

Curaçao,  de  eilanden  van  de  Nederlandse  Antillen  en  Aruba  en  het 

Caribische gebied  in  zijn  totaliteit. Omdat namelijk  in veel delen van 

..... De biodiversiteit op de eilanden 
van de Nederlandse Antillen is 

enorm hoog voor hun in verhouding  
geringe oppervlak .... 
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het  Caribische  gebied  de  koraalriffen  zijn  verdwenen  of  beschadigd, 

en het onderzoek bij Carmabi sterk focussend op koraalrifrestauratie, 

is  het belangrijk dat  een  feedback plaatsvindt  van de  resultaten  van 

het onderzoek naar de maatschappij. Omdat Carmabi op dit moment 

niet beschikt over de financiële middelen voor de bekostiging van de 

personele  invulling  van  het  CNSC  worden  middels  dit 

financieringsverzoek middelen  aangevraagd  voor de  financiering  van 

een  coördinator  voor  een  periode  van  twee  jaar.  De  overige  kosten 

voor het operationeel maken van het CNSC zijn eveneens onderdeel 

van  dit  project  en  opgenomen  in  de  begroting.  Het  CNSC  wordt 

gehuisvest in het nieuw gerenoveerde gebouw.  

2. Het  beter  beschikbaar  maken  van  reeds  op  CARMABI  aanwezige 

wetenschappelijke  informatie  in  voor  verschillende doelgroepen  te 

ontwerpen informatie‐ en educatiepakketten  

  Voor  het  CNSC  zal  reeds  op  CARMABI  aanwezige 

(wetenschappelijke)  informatie beschikbaar worden gemaakt  in voor 

verschillende  doelgroepen  ontworpen  informatie‐  en 

educatiepakketten,  i.e.,  gebruiksvriendelijke  presentatievormen. 

Hiervoor  staat  de wetenschappelijke  afdeling  en  de  afdeling  Natuur 

en Milieu Educatie (NME) van CARMABI ten dienst.  

Veel  informatie  is  reeds  beschikbaar  in  CARMABI’s  bibliotheek. 

Door  het  digitaliseren  van  de  wetenschappelijke  boeken  en 

tijdschriften in deze bibliotheek worden deze ontsloten en kunnen ter 

beschikking worden gesteld aan eerder genoemde doelgroepen. Door 

dergelijke informatie samen te vatten in een ‘niet‐wetenschappelijke’ 

vorm, zal de distributie van bestaande en nieuwe informatie met het 

publiek en beleidsmakers op alle eilanden efficiënter verlopen. Verder 

zal  ook  een  website  moeten  worden  opgezet  voor 

informatieverstrekking  en  de  intake  van  de  onderzoeksvragen.  De 

bestaande Carmabi website kan hiertoe worden uitgebreid. De kosten 

van de digitalisering en de uitbreiding van de website zijn onderdeel 

van  dit  project  en  opgenomen  in  de  begroting.  Tevens  is  externe 

expertise begroot voor het strategisch ontwerp van de digitalisering. 

3. Gebruikmakend  van  moderne  communicatie‐  en  informatie 

methodieken  wordt  het  bewustzijn  m.b.t.  de  natuur  en  het 

duurzaam  gebruik  ervan  beter  bekend  gemaakt    bij  alle  relevante 

doelgroepen volgens het principe van de wetenschapswinkel 

Het CNSC krijgt de  taak om de  resultaten van wetenschappelijke 

informatie  voor  een  groot  en  gevarieerd  publiek  toegankelijk  te maken. 

Inzicht  in de samenstelling van de uiteenlopende doelgroepen naar haar 

kenmerken,  omvang  en  locatie  is  hierbij  erg  belangrijk.  Een 

communicatieplan  zal worden ontworpen waarbij met de diversiteit  aan 

doelgroepen  rekening  is  gehouden.  De  doelgroepen  zijn  ondermeer  het 

bredere  publiek,  beleidsmakers  en  non‐profit  organisaties.  Het  contact 

..... Middels opvallende akties zoals de Clearwater Challenge 
3 waarbij van St. Maarten naar Curaçao werd gekajakt, 
wordt aandacht gevraagd voor de eilandelijke natuur .... 
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met  de  doelgroepen  zal  bestaan  uit  voorlichting  aan  de  doelgroepen  in 

zijn  algemeenheid  en  het  beantwoorden  van  onderzoeksvragen. 

Voorlichting aan de doelgroepen is in principe gratis voor de ontvangende 

partij en voor rekening van Carmabi. Carmabi kan hiervoor wel sponsoren 

zoeken. De beantwoording van onderzoeksvragen kan zijn in de vorm van 

een  eenvoudig  antwoord  per  e‐mail,  een  onderzoeksverslag  of  een 

wetenschappelijke  publicatie.  De  CNSC  coördinator  is  verantwoordelijk 

voor de beantwoording. De coördinator kan de vragen zelf beantwoorden 

of  doorgeven  aan  lokale  experts  binnen  of  buiten  Carmabi. 

 

Carmabi  heeft  verder  een Memory  of Understanding  afgesloten met  de 

Universiteit van de Nederlandse Antillen. Deze MoU heeft betrekking op 

het  raakvlak  tussen  enerzijds  de  economische,  juridische  en  sociale 

problematiek en anderzijds de natuur en milieu problematiek. Binnen de 

kaders van deze MoU kunnen ook UNA studenten worden ingezet voor de 

beantwoording  van  onderzoeksvragen.  De  betaling  van  het  werk  zal 

geschieden naar draagkracht van de  indiener. Ten einde een goede start 

te  maken  en  een  grotere  bekendheid  te  creëren  zal  Carmabi  in  2013 

gastheer zijn van het tweejaarlijkse congres van de Association of Marine 

Laboratories of the Caribbean (AMLC). 

 

 

..... Carmabi maakt tegenwoordig gebruik van 
de mogelijkheden van het internet voor de 

verspreiding van informatie .... 
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Resultaten en Activiteiten 
De resultaten en activiteiten die hieronder beschreven worden sluiten 

aan op de strategieën verwoord in het DCNA visie document, maar volgen 

de structuur van de resultaten uit de vorige paragraaf. 

Activiteiten  bij  projectdoelstelling  1:    Oprichting  van  het  Caribbean 

Nature Service Center met adequate personele en fysieke middelen. 

1.a  Gerenoveerd gebouw 
1.a.1   Aanbesteding bestek en tekeningen renovatie bestaande gebouw 
1.a.2   Maken van bestek en tekeningen 
1.a.3   Aanbesteding directievoerder renovatie bestaande gebouw 
1.a.4   Directievoering 
1.a.5  Aanbesteding uitvoering renovatie bestaande gebouw 
1.a.6   Renovatie bestaande gebouw 
1.a.7   Aanbesteding inrichting  
1.a.8   Inrichting 
 
1.b    Caribbean Nature Service Center opgezet en coördinator 

aangetrokken 
1.b.1   Aantrekken CNSC Coördinator 
1.b.1   Inrichting Wetenschapswinkel 
1.b.2   Start werkzaamheden wetenschapswinkel 
 

 

Activiteiten bij  projectdoelstelling 2: Het beter beschikbaar maken van 

reeds  op  CARMABI  aanwezige  wetenschappelijke  informatie  in  voor 

verschillende  doelgroepen  te  ontwerpen  informatie‐  en 

educatiepakketten 

 

 
 
2.a  Informatie‐ en educatiepakketten gereed 
2.a.1  Resultaten  van  wetenschappelijk  onderzoek  verwerken  ten 

behoeve van      communicatie naar onderscheiden doelgroepen 
 
2.b.  Website gereed 
 
2.c  Digitalisering Bibliotheek gereed 
2.c.1  Strategisch  ontwerp  (inclusief  tariefstelling)  en  start  van  de 

digitalisering  van  bibliotheek  (full  text  search  –  OCR) 

 
 
2.d  Catalogi gereed 

..... Kinderen stellen vragen aan wetenschappers 
van Carmabi. De gesprekken worden 

opgenomen en later op TV uitgezonden .... 
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2.d.1  Completering  van  catalogi  en  revisie  van  zoekkenmerken  (indien 
nodig ook aanpassing of uitbreiding van de zoekkenmerken) over 
voltooide en lopende onderzoeken 

 
2.e  Evaluatieprotocollen gereed 
2.e.1  Inventarisatie stand van zaken en voortgang van voorbereiding, 

behandeling en                 inwerkingtreding beleidsvoorstellen over 
bescherming biodiversiteit voor de gehele Cariben  

 

 

Activiteiten  bij  projectdoelstelling  3:  Gebruikmakend  van  moderne 

communicatie‐ en informatie methodieken wordt het bewustzijn m.b.t. 

de natuur en het duurzaam gebruik ervan beter bekend gemaakt  bij alle 

relevante doelgroepen volgens het principe van de wetenschapswinkel 

 

3.a  Communicatieplan gereed 
3.a.1  Actualisering van CARMABI’s communicatiestrategie (o.a. door 

toevoeging van ‘sociale media’, zoals LinkedIn, Facebook, Hyves, 
Twitter, YouTube, et cetera) 

3.a.2  Uitwerking  van  communicatieplan  met  daarin  de  uit  te  voeren 
activiteiten voor de komende 1 en 2 jaar) 

 

3.b  Voorlichtingscampagnes ontworpen en in uitvoering (Alle 
doelgroepen) 

3.b.1   Uitwerking  van  nieuwe  berichten  en  nieuwsbijdragen  voor  alle 
communicatiekanalen. De onderwerpen weerspiegelen een goede 
balans  van  alle  ingrediënten  van  de  biodiversiteit  die  onder  de 
aandacht  van  de  doelgroepen  moet  worden  gebracht.  Daarbij 
wordt  noodzakelijkerwijs  veel  aandacht  besteed  aan  de 

actualiteit, die direct en nauwkeurig wordt gevolgd en waar nodig 
ook aangespoord. 

 
3.c  Onderzoeksvragen afgehandeld 
3.c.1  Intake onderzoeksvragen middels de website 
3.c.2  Onderzoek 
3.c.3  Beantwoording onderzoeksvraag

 
 
3.e  Succesvol AMLC Congres 2013 
3.e.1  Samenstellen programma 
3.e.2  Logistiek (locatie, catering, vervoer etc.) 
3.e.3  Deelname aan AMLC Congres 2011 in Costa Rica 2 personen 
 
3.f.  Continue evaluatie 

..... Er wordt met andere organisaties 
samengewerkt om eventuele 

natuurrampen te bestrijden .... 
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3.f.1  Analyse  van  response per doelgroep,  thema,  inhoud,  frequentie, 
etc. 

3.f.2  Meting  van  het  effectieve  bereik  van  communicatie  activiteiten 
onder doelgroepen 

3.f.3  Trekken  van  conclusies  als  inbreng  voor  verbetering 
communicatiebeleid 

 

De activiteiten bij elk van de deelresultaten zijn beknopt omschreven. 

Onmiddellijk na de goedkeuring van dit projectvoorstel  zal dit  leiden  tot 

de uitwerking van een gedetailleerd werkplan voor de gehele looptijd van 

het  project,  dat  vooralsnog  is  vastgesteld  op  24  maanden  met  een 

uitlooptijd  van  6  maanden  voor  de  integratie  van  de  activiteiten  in  de 

reguliere werkzaamheden van DCNA en CARMABI.  In dit werkplan wordt 

ook  de  toewijzing  van  taken,  de  begroting  en  de  tijdsplanning 

opgenomen. In hoofdstuk 5 van dit projectvoorstel worden de hoofdlijnen 

hiervan al geschetst. 

 

4.  Aannames en risico’s 

Aannames hebben betrekking op externe factoren en gebeurtenissen, 

die  de  voortgang  en/of  het  succes  van  het  project  zouden  kunnen 

beïnvloeden, maar  waarop  de  bij  het  project  betrokken  instanties  geen 

directe  invloed  kunnen  uitoefenen.  Een  aantal  daarvan  zijn  in  het 

voorgaande al aan de orde gekomen, maar niet specifiek als een aanname 

of risico geïdentificeerd.  

Aannames  
Bij  de  ontwikkelingsdoelstelling  Dit  project  wordt  uitgevoerd  na  de 

realisatie  van  de  staatkundige  hervormingen.  De  zes  eilanden  in  de 

Nederlandse  Cariben  zullen  bezig  zijn  met  de  invulling  van  hun  nieuwe 

status  en  de  verplichtingen  die  hieruit  voortvloeien.  Voor  de  nieuwe 

landen Curaçao en Sint Maarten betekent dit onder andere de opstelling 

van Nationale Ontwikkelingsplannen. Daarbij wordt aangenomen, dat de 

bescherming  van  de  biodiversiteit  en  het  stimuleren  van  het  duurzame 

beheer van de natuurlijke hulpbronnen als belangrijk aandachtsgebied zal 

worden opgenomen, gezien de betekenis die deze  thema’s hebben voor 

de economie van deze eilanden (i.e., middels toerisme). 

Voor  de  BES  eilanden  begint  een  proces  van  aanpassing  aan  de 

milieunormen  en  richtlijnen  die  gelden  voor  Nederland,  evenals  de 

controle op de naleving en handhaving daarvan. Aangenomen wordt, dat 

deze nieuwe omgeving voor de Nederlandse Ministeries aanleiding is om 

de voor de Caribische omgeving specifieke  regelgeving samen te stellen. 

De  waarschijnlijkheid,  dat  aan  deze  aannames  zal  worden  voldaan  is 

vooral op de korte en middenlange termijn vrij groot.  

Bij  de  projectdoelstellingen  Aangenomen  wordt,  dat  de  toegang  tot 

financiering  van  wetenschappelijk  onderzoek  mogelijk  blijft.  De 

waarschijnlijkheid  hiervan  is  groot,  omdat  de  reputatie  en  de 

betrokkenheid  van  CARMABI  in  de  sector  groot  is.  Aangenomen  wordt 
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ook, dat de wetenschappelijke kennis die wordt bewaard in de CARMABI 

bibliotheek  gevrijwaard  blijft  van  onherstelbare  schade  en  effectief 

vertaald  kan  worden  naar  beleid.  Ondanks  de  inzet  van  hoogwaardige 

expertise  blijft  het  project  afhankelijk  van  de  response  van  de 

doelgroepen  in het grote  ‘publiek’. Het Caribbean Nature Service Center 

ontwikkelt zich tot een dynamisch centrum met een sterk groeiende vraag 

naar  informatie  en  advies.  De  waarschijnlijkheid  hiervan  neemt  toe 

naarmate  dit  initiatief  door  alle  relevante  betrokken  actief  wordt 

ondersteund. 

Bij  de  resultaten Aangenomen wordt dat de voorlichtingscampagne van 

Carmabi  zal  leiden  tot  de  juiste  beleidsbeslissingen.  Ook  wordt 

aangenomen  dat  voldoende  vraag  bestaat  voor  de  indiening  van 

onderzoeksvragen. 

Bij  de  activiteiten Wat  betreft  de  uitvoering  van  de  activiteiten  wordt 

aangenomen,  dat  deze  volgens  planning  kunnen  worden  uitgevoerd. 

Hetzelfde  geldt  voor  de  verwerking  en  de  analyse  van  de  response. 

Aangenomen wordt, dat het onthaal vanuit de wetenschappelijke wereld 

positief zal zijn. Dat blijkt nu al uit de reacties van bezoekende academici 

aan CARMABI.  
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5. Uitvoering 

In een groot gedeelte van de benodigde middelen voor dit project kan 

worden  voorzien door  de huidige CARMABI organisatie.  Bij  de DCNA  zal 

een  persoon  worden  aangetrokken  die  de  controle  op  het  project  zal 

uitoefenen. Binnen Carmabi zal een coördinator voor dit project worden 

benoemd  wat  betreft  de  renovatie.  De  nog  aan  te  trekken  CNSC 

coördinator  zal  nauw worden  betrokken  bij  de  opzet  van  het  CNSC.  De 

CNSC  coördinator  zal  ook  de  contacten  onderhouden  met  de  afdeling 

Wetenschappelijk Onderzoek en NME. De completering catalogi en revisie 

zoekkenmerken  wordt  uitgevoerd  door  een  medewerker/documentalist 

met  een  bibliotheekopleiding  die  zal  worden  aangetrokken  via  het  IVB 

traject.  De  aan  te  nemen  persoon  is  ook  verantwoordelijk  voor  de 

digitalisering. 

Relevante organisatie structuren 
Het  Caribbean Nature  Service  Center  (CNSC) wordt  uitgevoerd  door 

CARMABI op Curaçao als  lid  van DCNA, omdat de meeste voorzieningen 

daar al aanwezig  zijn.  Schematisch kunnen de  institutionele  lijnen  in het 

voorgestelde project als volgt worden weergegeven: 

 

DCNA  als  partnerorganisatie  van  de Nationale  Postcodeloterij wordt 

de formele begunstigde van dit project ‘Caribbean Nature Service Center’. 

DCNA  draagt  vervolgens  de  uitvoering  van  dit  project  over  aan  de 

Stichting CARMABI. 

Alle DCNA deelnemers kunnen gebruik maken van de diensten van dit 

Centrum  met  de  opzet  om  via  de  bewoners  en  bezoekers  van  de 

afzonderlijke  eilanden  optimaal  bij  te  dragen  aan  de  doelstellingen  en 

..... Koraalriffen worden wel eens de 
“regenwouden van de zee” genoemd. 

Zij worden echter gevormd door 
dieren en niet door planten .... 
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resultaten  van  dit  project  en  daarmee  die  van  DCNA.  Als 

projectuitvoerder  verzorgt  CARMABI  de  financiële  en  inhoudelijke 

verslaglegging  met  een  nadruk  op  behaalde  resultaten.  Deze 

verslaglegging  wordt  via  DCNA  aangeboden  aan  de  Nationale 

Postcodeloterij  als  vertegenwoordiger  van  alle  deelnemers  aan  de 

postcodeloterij in het Nederlandse publiek. 

 

 

In  2009  is  een  nieuwe  organisatiestructuur  voor  CARMABI  vastgesteld 

door  bestuur,  management  en  staf.  Het  Science  Center  is  door  het 

mariene en  terrestrische onderzoek belast met kennisproductie. Natuur, 

Milieu en Educatie (NME) is belast met de ‘gebruiksvriendelijke vertaling’ 

van  wetenschappelijke  informatie  voor  uiteenlopende  doelgroepen.  De 

afdeling Consultancy zal worden opgenomen in het CNSC en wordt belast 

met  de  verspreiding  van  ‘kennis’  naar  beleidsmakers  en  publiek.  Bij  het 

realiseren  van  het  CNSC  zullen  de  operationele  activiteiten  van  de 

bibliotheek  bij  dit  Centrum  worden  ondergebracht  in  verband  met  het 

digitaliseringproces. Fysiek blijft de bibliotheek in het nieuwe gebouw van 

het  Science  Center  en  wordt  het  CNSC  gehuisvest  in  de  ruimte,  waarin 

zich nu het laboratorium bevindt. 

Procedures 
CARMABI  opereert  in  overeenstemming  met  de  regels  van  de 

comptabiliteitswet  van  de  Nederlandse  Antillen  en  de  procedureregels 

van USONA. Enkele kenmerken zijn: 

• Alle  uit  te  voeren  activiteiten  worden  gespecificeerd  in  een  door 

CARMABI  voor  te  bereiden  werkplan  voor  de  totale  duur  van  het 

project.  Voor  het  eerste  jaar  van  uitvoering  behoren  hiertoe  in  de 

bijlagen  bij  het  werkplan  ook  de  concepten  voor  de 

functieomschrijving van de CSNC coördinator, de Terms of Reference 

voor de aan te trekken externe expertise en het Programma van Eisen 

voor de renovatie van de huisvesting.  

• Voor  overige  procedures  wordt  verwezen  naar  de  huishoudelijke 

reglementen  van  CARMABI.  Daar  waar  de  procedureregels  en  de 

huishoudelijke  reglementen  niet  in  voorzien,  worden  voorstellen 

daartoe  gedaan  aan  het  bestuur  van  CARMABI.  Principes  van 
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transparantie,  ‘goed  koopmanschap’  en  efficiëntie  staan  daarbij 

voorop. 

• Bovendien verklaart CARMABI haar bereidheid om de procedures uit 

te  voeren die  van  toepassing  zijn  voor de  financiering  van projecten 

met  gelden  van  de  Nationale  Postcodeloterij.  Deze  kunnen  in  de 

aanloopperiode  naar  de  goedkeuring  van  de  financiering  en  de 

uitvoering van het project nader worden bijgesteld en uitgewerkt.  

• Bij alle uitingen die in het kader van dit project worden gedaan wordt 

zichtbaarheid  gegeven  aan  de  Postcodeloterij,  DCNA  en  CARMABI. 

Het  betreft  uitingen  op  schrijft,  in  beeld  en  geluid,  digitaal  en  op 

infrastructurele  werken,  dat  dit  project  is mogelijk  gemaakt met  de 

financiële bijdrage van de Postcodeloterij. 

Tijdsplanning  
Voor  dit  project  wordt  een  looptijd  voorgesteld  van  24  maanden, 

aangevuld met een periode van 6 maanden voor acties die nodig kunnen 

zijn voor de afronding van activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan de 

afloop  van  resterende  financiële  verplichtingen,  externe 

accountantscontroles en mogelijke vertragingen bij de realisering van de 

renovatie.  Na  de  periode  van  24  maanden  is  het  CNSC  volledig 

operationeel en bied haar diensten aan alle doelgroepen. De tijdsplanning 

is hiernaast grafisch weergegeven. 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8 
1.a. Gerenoveerd Gebouw                 
1.b. CNSC gereed                 
2.a. Informatie Pakketten                  
2.b. Website                  
2.c. Digitalisering                  
2.d Catalogi                 
2.e. Evaluatieprotocollen                 
3.a. Communicatieplan                 
3.b. Voorlichtingscampagne                 
3.c. Onderzoeksvragen                 
3.d. AMLC Congress                 
3.e. Continue Evaluatie                 
 

Geraamde investeringskosten en financieringsplan  
De totale kosten van het project bedragen ANG 3.807.000 oftewel bijna € 

1.7  miljoen.  Voor  een  specificatie  van  de  geschatte  kosten  wordt 

verwezen naar bijlage 3. De voorziene renovatiewerkzaamheden bestaan 

onder  andere  uit  een  vernieuwing  van  het  dak  (het  dak  van  de  vleugel 

daterend uit 1955  is aangetast door betonrot en het dak van de vleugel  

uit 1967 is aangetast door witte mieren en slijtage), de vervanging van de 

elektrische  installatie,  de  aanleg  van  een  datanetwerk  en  installatie  van 

een telefooncentrale, de aanleg van een alarmsysteem en de vervanging 

van de kozijnen en verfwerk. Verder dienen het natte laboratorium en het 

pomphuis/duikhok  in  zijn  geheel  te  worden  vervangen.  De  totale 

renovatiekosten  zijn  geraamd  op  ANG  1.860.000.  De  inrichting  van  het 

gebouw is geraamd op ANG 161.500. 
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De kosten van de CNSC coördinator zijn geraamd op ANG 140.000 per 

jaar.  Voor twee jaar bedragen de kosten ANG 280.000. De bibliothecaris 

die  ook  betrokken  is  bij  de  CNSC  werkzaamheden  wordt  gefinancierd 

middels  een  ander  financieringsverzoek  dat  bij  de  USONA  zal  worden 

ingediend. De overige operationele kosten zijn geraamd op ANG 108.000 

en bestaan uit  de kosten voor apparatuur, onderhouden van de website, 

communicatie  en  public  relations,  kantoorbenodigdheden,  aanschaf  van 

boeken  en  tijdschriften.  Het  inhuren  van  externe  expertise  voor  het 

strategisch ontwerp voor digitalisering, marktonderzoek en een eventuele 

aanpassing  van  de  communicatiestrategie  zijn  geraamd  op  30 

consultancydagen voor een totaal van ANG 40,500. Voor een uitbreiding 

van de Carmabi website met het deel voor de wetenschapswinkel is ANG 

100.000 geraamd. 

 

De  kosten  voor  het  AMLC  congres  in  2013  zijn  geraamde  op  ANG 

150.000. Deze kosten bestaan uit kosten voor de locatie van het congres, 

de  moderator,  een  diner,  de  logistiek  incluis  een  eilandstour  en  voor 

promotiematerialen.  Tevens  zijn  opgenomen  de  kosten  voor  deelname 

aan  het  AMLC  congres  in  Costa  Rica  in  2011  voor  2  personen.  De 

reiskosten  naar  Curaçao  en  de  hotelkosten  zijn  voor  rekening  van  de 

deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... Een gezond rif of bos biedt een 
leefgebied voor een grote varieteit 

aan kleinere organismen .... 
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Begroting   ANG 

CSNC (gedurende 2 jaar) 
Personeelskosten Coördinator 
Overige operationele kosten 
Externe Expertise (inclusief strategie 
digitalisering) 
Website CSNC 
 
Subtotaal 
 
Kosten renovatie huisvesting en inrichting 
Renovatie bestaande gebouw 
Inrichting 
 
Subtotaal 
 
AMLC Congres 
Organisatie AMLC congres 2013 op Curaçao 
 
Digitalisering 
Digitalisering 
 
Accountantscontrole 
Externe accountantscontrole 
 
Advies 
Projectadviseur DCNA 
 
TOTAAL in ANG 
TOTAAL in Euro (Koers 2.3) 
 
Aanvraag bijdrage Postcodeloterij 

 
280.000 
108.000 
  40.500 
 
100.000 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
528.500 
 
 
1.860.000 
161.500 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
2.021.500 
 
 
150.000 
 
 
800.000 
 
 
27.000 
 
 
280.000 
 
3.807.000 
€ 1.655.217 
 
€ 1.655.217 

Relevante maatregelen 
Initiatieven of beslissingen die CARMABI zal nemen vóór de start van het 

project  Om  een  vlotte  start  van  de  activiteiten  mogelijk  te  maken  zal 

CARMABI  alvast  werken  aan  de  uitwerking  van  het  gedetailleerde 

werkplan, de functiebeschrijvingen voor het aan te trekken personeel van 

het  Caribbean  Nature  Service  Centre,  De  Terms  of  Reference  voor  de 

benodigde externe expertise, de aanpassingen aan de Operations Manual, 

en  het  Programma  van  Eisen  voor  de  Renovatie  en  Inrichting  van  de 

huisvesting van het CSNC. 

 

..... Als studenten op 
Carmabi verblijven 

worden hen ook 
aspecten van de lokale 

cultuur bijgebracht 
zoals een demonstratie 

van Curaçaose 
muzieksoorten.... 
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6. Duurzaamheid 

Het Caribbean Nature Science Center wordt opgezet met het doel om 

permanent bij  te dragen aan de DCNA doelstelling van bescherming van 

de  biodiversiteit  en  het  duurzame  beheer  van  natuurparken  in  de 

Nederlandse  Cariben  en  de  rest  van  het  Caribische  gebied.  Dit 

projectvoorstel  is  vooral  ingegeven  om  de  oprichting  ervan  mogelijk  te 

maken  en  in  het  benodigde  startkapitaal  te  voorzien.

 

Institutionele  en  management  capaciteit  is  al  voorhanden  binnen  de 

organisaties van DCNA en CARMABI. Het oprichten van het CNSC binnen 

deze  bestaande  organisaties  betekent  een  relatief  geringe  uitbreiding, 

waarbij optimaal  gebruik  kan worden gemaakt  van de hier al  aanwezige 

expertise.  

Het  voorkomen  van  schade  aan  de  natuur  is  een  belangrijke 

economische  factor  die  grote  invloed  kan  hebben  op  de  toestroom  van 

toeristen.  Immers met  duurzaam  natuurbeheer  blijven  de  eilanden  hun 

aantrekkingskracht  behouden. Omdat  het  toerisme  een  van  de  grootste 

bijdragen  levert  aan  het  Bruto  Nationaal  Product  (17,2%  in  2007)  heeft 

een vermindering van de toeristenstroom vanwege onherstelbare schade 

aan vooral het koraalrif en andere systemen een blijvend negatief effect 

op de economie van de eilanden. Wellicht op de lange termijn kunnen de 

resultaten  van  het  wetenschappelijk  onderzoek  in  combinatie  met  een 

adequaat  beleid  en  een  gewenst  gedrag  van  de  bevolking  en  bezoekers 

van  de  eilanden  leiden  tot  een  verbetering  van  de  biodiversiteit  in  de 

Nederlandse Cariben.  

..... De combinatie van ongerepte 
natuur en uniek historisch erfgoed 
maakt de Antillen bijzonder binnen 

het Caraibisch gebied .... 
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7. Monitoring en evaluatie 

Zoals  in  de  vorige  hoofdstukken  al  gesignaleerd  en  in  de  vorige 

paragraaf  bevestigd  vereist  dit  project  een  intensieve  en  dynamische 

monitoring  van  de  geplande  en  bereikte  resultaten,  inclusief 

verslaglegging  hierover  aan  de  besturen  van  CARMABI  en  aan  de 

Postcodeloterij.   Een nieuw aan te trekken medewerker van de DCNA zal 

het  project monitoren. De  kosten hiervan  zijn  onderdeel  van dit  project 

en opgenomen in de begroting. 

 

Ook  is  gesignaleerd,  dat  de  uitkomsten  van  deze  monitoring 

aanleiding  kan  geven  tot  bijstellingen  van  de  overeengekomen  planning 

indien  de  omstandigheden  daar  aanleiding  toe  geven,  en  eveneens met 

inachtneming van vooraf bepaalde toleranties. In dit opzicht mag worden 

geconcludeerd  dat  dit  project  het  onderwerp  is  van  een  permanente 

interne evaluatie. 

Deze  permanente  planning  en  monitoring  campagne  kan  ook 

aanleiding  geven  tot  de  oproep  van  specifieke  externe  evaluaties  of 

adviezen  als  een  onderdeel  van  het  planningproces  en  de  uitvoering. 

Hierin  is  in  de  opzet  van  het  project  al  voorzien met  het  inroepen  van 

externe  expertise  voor  het  strategische  ontwerp  van  het  digitalisering 

project.  Er  is  voorzien  in  een  externe  accountantscontrole  naar  de 

rechtmatigheid en de doelmatigheid van de bestedingen die in het kader 

van  dit  project  worden  gerealiseerd.  De  kosten  van  de  accountant  zijn 

onderdeel van dit project en opgenomen in de begroting. 

Periodieke rapporten met de responsinformatie van de verschillende 

doelgroepen moeten worden opgemaakt  voor  adequate monitoring  van 

de  voortgang  en  de  (tussentijdse)  resultaten  van  het  project.  Deze 

rapporten  geven  een  beoordeling  van  mogelijke  knelpunten  en 

voorstellen om deze  knelpunten aan  te pakken. Hierbij  kunnen  zich ook 

situaties  voordoen  die  beter  uitpakken  dan  voorzien.  In  deze  gevallen 

moet worden nagegaan, of de oorzaken hiervan eenmalig of  structureel 

zijn.  Indien  wordt  onderkend,  dat  resultaten  structureel  beter  zijn  dan 

verwacht,  is  het  van  belang  om  de  planning  hierop  aan  te  passen  op 

dezelfde wijze als gebeurt bij de aanpak van de knelpunten. 

Een  volledige  versie  van  deze  rapportages wordt  om de  3 maanden 

aangeboden  aan  het  bestuur  van  CARMABI.  Een  geconsolideerde 

weergave  van  deze  interne  verslaglegging  wordt  aangeboden  aan  de 

Postcodeloterij.  Ten  behoeve  van  de  deelnemers  van  de  Postcodeloterij 

zal ook een ‘publieksversie’ van de voortgangsverslagen worden gemaakt 

en  digitaal  worden  gepubliceerd,  zodat  men  permanent  kennis  kunnen 

nemen  van  de  stand  van  zaken  betreffende  de  bescherming  van  de 
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biodiversiteit  in  de  Nederlandse  Cariben  en  over  het  duurzaam  beheer 

van de natuurlijke hulpbronnen. 

 

Bijlages



  

31 
 

Bijlage 1: Media 

CARMABI  zal  aan  de  Nationale  Postcodeloterij  bestaand  beeldmateriaal,  dat  door  CARMABI  is  geproduceerd,  ter  beschikking  stellen.  De  Nationale 
Postcodeloterij kan dit beeldmateriaal aanwenden voor marketingactiviteiten die betrekking hebben op dit project. Het beeldmateriaal bestaat uit foto’s en 
films. Carmabi heeft een archief van in eigen beheer geproduceerde videoproducties: 
 
Video’s 
 
Natuurvideo’s 
• Parke nashonal Oostpunt; di kon no?, 1994 (een documentaire over het gebied Oostpunt; koraalriffen, zeegrasvelden en mangroven; 15 minuten, 

papiamentu). 
• Nos tortuganan di laman, 1994 (een documentaire over zeeschildpadden en hun nestgedrag op Curaçao; 30 minuten, papiamentu). 
• Pechi Portuges, 1999 (een documentaire over het gevreesde “portugeese oorlogschip” (een giftige hydroide); 6 minuten, papiamentu). 
• Korsou, djis un pida baranka?, 1999 (een documentaire over de omgang met de natuur door de eeuwen heen, met speciale aandacht voor het instituut 

Carmabi, geproduceerd in het kader van de viering van 500 jaar geschreven geschiedenis in 1999; 55 minutes, papiamentu). 
• Edwin Link na Antias, 2000 (documentaire over deepzee‐onderzoek in de kustwateren van Curacao; 10 minuten, papiamentu). 
• Grandesa di nos Naturalesa: Nos Refnan, 2000 (een documentaire over koraalriffen en de voortplanting van koraal (spawning); 15 minuten, papiamentu). 
• Grandesa di nos Naturalesa: Raton di Anochi, 2003 (een documentaire over de vleermuizen van Curaçao; 17 minuten, papiamentu). 
 
Savonet Video’s 

Tevens zijn recentelijk een 17‐tal videoproducties samengesteld die deel uitmaken van de museale implementatie van Museum Savonet (n.b. deze 
producties vormen onderdeel van de museumcollectie en kunnen niet afzonderlijk worden ingezet voor andere doeleinden): 
• Plantanan medisinal – medicinale planten 
• Kushina – de keuken 
• De indiaanse erfenis 
• Savonet 1660 – 1863 
• Savonet 1863 – 1965 
• Mueble di Shon – de meubels van de Shon 
• Arkitektura kas di kunuku – Architectuur van het knoekhuis 
• Bida di Obrero – het leven van de arbeiders 
• De shons van Savonet 1815 – 1965 



  

32 
 

• Fiesta di Pueblo – volksfeesten 
• Architectuur van Landhuis Savonet 
• Nasementu – geboorte 
• Matrimonio – het huwelijk 
• Morto – de dood 
• Santeria  
• Yaya – het kindermeisje 
• Trahamentu di Sombre – hoedenvlechten 

In voorbereiding voor het natuurgedeelte van het museum: 
• De geologische ontstaansgeschiedenis van Curacao 
• Natuur in zee 
• Natuur in de kustzone 
• Natuur op het land 
• Natuur in de lucht 
• De mens als soort. 

 
Foto’s 
Carmabi heeft de beschikking over een aanzienlijk foto‐archief over tal van natuurgeorienteerde onderwerpen. Enkele foto’s uit dit archief zijn opgenomen 
in dit financieringsverzoek 

 
Websites: 
• www.carmabi.org (portal) 
• www.christoffelpark.org 
• www.savonetmuseum.org 
• www.researchstationcarmabi.org 
• www.carmabi‐educatie.org (in voorbereiding) 
• www.curacaomarinepark.org (in voorbereiding) 
• www.curacaomarinepark.org/ 
 
Facebook: 
• www.facebook.com/pages/curacao‐dutch‐caribbean/christoffelpark‐curacao/107419611605 
• www.facebook.com/pages/curacao‐dutch‐antilles/savonet‐museum‐curacao/293567448545?rev=ts 
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In het kader van het financieringsverzoek bestaat de mogelijkheid om een Carmabi Documentaire te maken over  de “before and after” situatie rondom 
het gebouw te Piscadera en een overzicht van de werkzaamheden van de organisatie. De opname en montage van een dergelijke documentaire kan 
Carmabi in eigen beheer doen (de organisatie heeft de beschikking over een video‐studio). De concrete inhoud kan t.z.t. in samenspraak met de 
Postcodeloterij worden bepaald om optimaal aan te sluiten op de mediacampagne. De Savonet Video’s kunnen niet worden gebruikt buiten het museum 
omdat zij deel uitmaken van de museale collectie. In de Carmabi Documentaire kan wel materiaal uit de Savonet video’s gebruikt worden. 
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Bijlage 2: Foto’s overzicht huidige infrastructuur 
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Bijlage 3: Kosten renovatie 
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Bijlage 4: Kosten inrichting 
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Bijlage 5: Beschikbare Achtergrondinformatie 

 

 

Bij de samenstelling van dit programmavoorstel zijn de volgende documenten geconsulteerd: 

• Multi Year Plan 2007 – 2012 DCNA, January 2008 

• Annual report DCNA 2007 and 2008 

• Operations Manual DCNA, Mei 2007 

• Annual Report CARMABI 2007, 2008 and 2009 

• Projectdossier CARMABI Kenniscentrum, SEI E13, oktober 2008 

• Projectdossier Beheer Onderwaterpark en Bezoekerscentrum voor Curaçao, SEI E14, juni 2007 

• Organizational Strengthening CARMABI, financing proposal, April 2010 

• Nota Uitwerking van de nieuwe ambtelijk bestuurlijke organisatie van het land Curaçao, maart 2009 

• Concept Natuurplan van Curaçao, 2001/2003/2008 

• Nature & Environment Policy Plan 2004 – 2007, Environmental Department, Ministry of Public Health & Social Development 

• Evaluation Report, Nature & Environment Policy Plan 2004 – 2007, DHV, 2008 

• Management and protection of coral  reefs  in the Wider Caribbean, Future of Reefs  in a Changing Environment: an ecosystem approach to managing 

Caribbean coral reefs in the face of climate change (FORCE), Grant agreement no. 244161 Annex 1 Description of Work, Seventh Framework Programme 

Theme Environment, November 2009 

 

 

 


