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Een dergelijke status krijg je 

 natuurlijk niet zomaar. Helaas 

moet je daarvoor met nog maar 

200 broedpaartjes zijn en 

mensen als Greg Peterson en 

zijn team van de Aruba Birdlife 

 Conservation achter je hebben. 

Zij hebben met man en macht 

campagne gevoerd om te voor-

komen dat de shocopopulatie 

door onder meer een invasieve 

exoot, de boa constrictor, volle-

dig gedecimeerd zou worden. 

Door het werk van Aruba Birdlife 

Conservation werd de shoco 

in 2012 uitgeroepen tot een 

nationaal symbool van Aruba 

en kreeg het een beschermde 

status. Ook het lot van de Aru-

baanse maisparkiet of prikichi 

kreeg, door een campagne van 

Peterson en zijn team, de nodige 

aandacht. De prikichi werd in 

2017 uitgeroepen tot nationale 

vogel.

Natuurschoon op de helling
De reisgids over het Aruba van de shoco en de 

prikichi zou waarschijnlijk vertellen dat het aan 

de noordoostkust van het eiland gelegen Arikok 

Nationale Park  twintig procent van de opper-

vlakte van het eiland beslaat.  De beschrijving 

zou je meenemen naar een natuurlijk oceaan-

bad beschut door steile rotsformaties, stranden 

die broedplaatsen zijn voor schildpadden en 

prachtig uitzichten vanaf de heuveltoppen van de 

Jamanota en Arikok. Voelt u de zachte, warme 

wind al? 

Alleen, zodra je buiten het park komt, verandert 

de zachte wind in de hete adem van opruk-

kende bouwprojecten. Neem het Isola d’oro, of 

‘gouden eiland’, gelegen bij Pos Chikito. Het 

gebiedje is populair bij duikers nieuwsgierig naar  

het koraalrif, zeeschildpadden en reuzenmanta’s. 

Een projectontwikkelaar wil er een hotel met 65 

kamers in de mangroves en op het koraal bou-

wen, geïnspireerd door een hotel op het water 

in Bora Bora in de Stille Oceaan. Hiervoor zal 

een deel van het koraal, dat wettelijke bescher-

ming geniet, beschadigd worden en zullen er 

passages door de mangroven worden gemaakt. 

Daarnaast stikt het in de mangroven van de mug-

gen waardoor - niet alleen voor de bouwvakkers 

nu maar ook voor de gasten van het hotel straks 

- regelmatig gif gespoten zal worden. Het effect 

daarvan blijft niet beperkt tot de fauna aan de 

oppervlakte van de mangroven maar belandt 

uiteraard ook in het water tussen de wortels, met 

ook impact op de fauna aldaar. Verschillende 

organisaties zijn fel tegen de bouw van dit hotel 

en zelfs 78% van de bevolking van Aruba wil 

een moratorium op de bouw van hotels. De poli-

tiek en de ontwikkelaars werken echter hard aan 

de komst van het hotel. 

Strijd om Arubaanse 
schoonheidSTEPHANIE PALSMA 
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M
et zijn geringe hoogte van slechts 25 centimeter mag de Arubaanse 

shoco, of holenuiltje, klein van stuk zijn, hij heeft zijn ‘eigen’ bankbiljetten, 

postzegels en zelfs een zilveren Augmented Reality munt.

Mangrove gebied.

Arubaanse Holenuil.

Arubaanse Maisparkiet.
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Volgens het Arubaanse Ruimtelijke Ontwikke-

lingsplan (ROP) mag er in dit beschermd gebied 

niet worden gebouwd. Illegale proefboringen 

werden stil gelegd nadat alerte vrijwilligers alarm 

sloegen. Helaas heeft de Minister van Toerisme, 

Dangui Oduber, gesteund door zijn collega van 

Infrastructuur, Otmar Oduber, publiekelijk aange-

kondigd voorstander te zijn van aanpassing van 

het ROP  zodat het hotel alsnog gebouwd kan 

worden. 

 

Tien rechtszaken
Met het succes in het verkrijgen van de status 

van nationaal symbool voor de shoco in hun ach-

terzak, diende de Aruba Birdlife Conservation 

in 2012 ook een voorstel in bij het Arubaanse 

 parlement, om zestien (inmiddels om technische 

redenen aangeduid als negentien) natuurgebie-

den beschermd te krijgen en onder het Arikok 

Nationale Park te plaatsten. In februari 2013 

werd dit voorstel overgenomen, als motie inge-

diend bij het parlement en door alle 21 Staten-

leden unaniem gesteund. Echter, het steunen van 

de motie was slechts een staaltje symboolpoli-

tiek. Nadat is gebleken dat de regering geen 

voornemens heeft om de zestien natuurgebieden 

daadwerkelijk te beschermen en bij het nationaal 

park onder te brengen, maar juist, het proces 

opzettelijk blijkt te vertragen, heeft de Aruba Bird-

life Conservation wederom actie ondernomen. 

In november 2016 werd een door 11000 men-

sen ondertekende petitie  aangeboden aan de 

 Minister President, de Statenvoorzitter en de Gou-

verneur om de zestien gebieden alsnog te be-

schermen. Ondanks openlijke steun van niemand 

minder dan prinses Beatrix, is tot nu toe slechts 

één van de zestien gebieden beschermd, de vele 

toezeggingen van de overheid ten spijt. Op het 

moment dat er toezeggingen worden gedaan 

als de petitie voor de draaiende camera’s in 

ontvangst wordt genomen, is zijn feitelijk al door 

de voormalige minister van infrastructuur grote 

stukken van de Bubali-wetlandgebieden weg-

gegeven aan projectontwikkelaars. Bubali is 

nota bene door Birdlife International uitgeroepen 

tot een van de vier Important Bird Areas van het 

eiland. Het is zelfs de nummer één ‘bird hot-spot’ 

van Aruba, met ruim 180 geregistreerde vogel-

soorten. Hierop heeft de Aruba Birdlife Conserva-

tion in 2016 een eerste rechtszaak aangespan-

nen om de regering te dwingen tot bescherming 

van de gebieden. Nog negen volgden waarvan 

de laatste afgelopen maand diende.  Zeven zijn 

er tot nu toe gewonnen. Bij het ter perse gaan 

van deze Argus waren de uitkomsten nog niet 

bekend. Hopelijk beslist de rechter ook over 

deze zaak positief.

Bubali Wetlands - Before.

Bubali Wetlands - After.

Meer informatie over het werk van Greg Peterson en de Aruba 

Birdlife Conservation op Facebook en in de uitgave: ‘Bird Wildlife 

of Aruba’ (Engels talig, 2017, 432 pagina’s, € 24,99). Het boek 

bevat naast vele prachtige foto’s een checklist van de op het eiland 

voorkomende vogel soorten. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt 

en telde in maart 2018 266 soorten. 


