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NATIONALE MARINE PARKEN

Schatten van Onze Eilanden 

Een beschermd gebied is een plaats 
met ‘speciale bescherming en regels’. 
Deze speciale bescherming is vanwege 
de speciale betekenis van de natuur. 
Er zijn vele soorten beschermde gebieden 
en één van deze is een marine beschermd 
gebied en deze kunnen voorkomen in 
gebieden als zeeën, oceanen of meren. 

Weet je wat de term   
beschermde gebieden 

Op deze eilanden, hebben we veel verschillende natuursoorten, van kleurrijke ri�en tot lagunes en landgebieden zoals speciale 
tropische regenwouden.  

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba,
St. Eustatius en St. Maarten zijn 

de 6 eilanden die samen het

Voor de meeste van deze 
plekken wordt gezorgd en 
ze zijn ‘beschermde gebieden’.

Nederlands caribish gebied vormen.

De zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied 
hebben vele verschillende nationale marine parken 

en hun namen staan hieronder. Weet jij de naam van het 
Marine Park of beschermd gebied op jouw eiland?

Aruba: Aruba National Marine Park

Bonaire: Bonaire National Marine Park

Curacao: Curacao Underwater Park

Saba: Saba National Marine Park

St. Eustatius: St. Eustatius National Marine Park

St. Maarten: Man of War Shoal National Park

Wees Veilig! 

REspecteer 

de natuur
Raak de levende natuur niet aan 

en maak alleen maar foto’s

Zorg er altijd voor dat je zeker 

bent dat je alle voorraad bij je 

hebt tijdens je bezoek en blijf in 

de aangewezen parkgebieden, 

afwijken van de aangegeven 

plekken is niet toegestaan!
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3 Alles wat naar het park wOrdt gebracht dient weer uit het park meegenOmen te wOrden! 
Laat je afval niet achter... gooi die weg in de daarvoor bedoelde afvalbakken. 

3 gOuden regels
VAN GOED GEDRAG IN  
EEN NATIONAAL PARK

betekent? 



De geluiden van de bultrug 
walvis kunnen variëren van 
hoge toon fluitgeluiden tot 
lage rollende gorgelgeluiden. 
Deze geluiden kunnen ver 
weg reizen in de oceaan om 
andere walvissen te vinden 
of om moeder walvissen 
met hun kalveren te 
laten praten.

kan je ‘zingen’ als de
bultrug walvis?

De oceaan kan erg lawaaierig zijn. 

Stel je voor in een kamer te zijn met 

duizenden mensen die verschillende 

liedjes zingen en dat er anderen zijn 

die op potten en pannen slaan. 

Erg luidruchtig, toch? 

Marine zoogdieren reizen overal 

door de Nederlands Caribische 
wateren en ze praten met elkaar 

door verschillende geluiden te maken.  

De bultrug walvis is één 
van die zoogdieren! 

Deze vogel heeft speciale 
kenmerken zoals een 
lange snavel met een 
buidel dat lijkt op een 
emmer. Tijdens het 
duiken gebruiken bruine 
pelikanen hun snavel om 
voedsel (vis) uit de zee 
te scheppen! 

In deze buidels kan 
veel water gaan! 
Kan jij raden hoeveel 
liter water er in een 
Pelikaanbuidel kan?

Voltooi de route door 
het doolhof om het juiste 
antwoord te vinden!

kan jij geluiden maken als de bultrug walvis?

11
liter

18
gallons

27
liter

HOeveel literwater past er in de snavel buidel van een pelikaan? 

Leuke weetjes!
Er zijn onderwatermicrofoons 

om dierengeluiden op te 
nemen bij de Saba Bank 

Bruine Pelikanen vinden 
makkelijker voedsel in de 

buurt van havens en de kust!

Zweven boven de Zee als een PELikaanHeb je deze vogel 
ooit midden op je 
eiland gezien? 

De bruine pelikaan is 
een veel voorkomende 
vriend van onze 
kusten en lagunes. 

Leuke weetjes!



Brandkoralen
koralen zijn ook
vrienden! 

Wist je dat koralen levende dieren zijn? 

De kleine bloempjes die je op een 

koraal ziet, heten poliepen. 

Dit is het levende deel van het koraal. 

Ze hebben monden en magen die 

lijken op die van mensen! 

Interessant, hè? Ze eten kleinere, 

drijvende wezens die ze vangen 

met hun tentakels. 

Koralen komen voor in tropische 

wateren over de hele wereld. 

Ongeveer 25% van het mariene 

leven wordt ondersteund door ri�en, 

die minder dan 1% van de oceaanbodem 

bedekken. Koralen dienen als een 

huis voor vissen en andere dieren. 

Koralen zijn ri�en die de 

kustgebieden ook tegen stormen 

beschermen door de kracht van 

de golven te verminderen. 

Koralen kunnen lijken op grote 

rotsen, maar met verschillende 

kleuren en weefselstructuren. 

Ze kunnen er ook uitzien 

als bomen, maar zijn heel zacht. 

Raak koralen nooit aan, want 

het zijn gevoelige dieren en 

als je ze aanraakt, kan je 

ze verwonden! 

Kei Koralen

Tak- en zuilkoralen

Bladkoralen

HALLO!
ik ben PEPE
de POLiep

Wat zijn koralen?

Quiz
tijd!

Waarom zijn koralen 
belangrijk voor 
het leven in zee?

Waarom zijn koralen belangrijk voor onze riffen?

Waarom mogen we koralen niet aanraken?



Tara de schildpad
heeft wat te roddelen!

Tara is geboren op een 

eiland in de Caraïbische Zee 

en is overal geweest...

   ... onderweg 
heeft ze veel 

verhalen verzameld. 

Kan jij de schildpadden benoemen?

Nu wil ze jou een van de vele 

verhalen vertellen die ze over 

schildpadden te weten is gekomen... 

en lekker rOddelen 
Over al die mythes!

Mensen dachten eerder dat 

baby zeeschildpadden gewoon 

in de oceaan ronddreven. 

Maar in werkelijkheid is 

gebleken dat het actieve 

zwemmers zijn!  

Als ze volwassen zijn, zwemmen 
ze dichter bij de stranden. Ze gaan 
daar naartoe om eten te zoeken of 
eieren te leggen. Zeeschildpadden 
eten algen en zeegras. Soms eten 
ze ook andere dieren zoals krabben 
of kwallen.

Nadat ze uit het ei zijn gekropen, 

en in de oceaan rondgezwommen 

hebben, verblijven ze in de oceaan 

enkele jaren om aan te sterken. MYTHE 
NAAR DE 
KNOPPEN! 

tara wil je iets leren
Over sOOrten schildpadden

.......................................

Groene
schildpad

Olijfbruin Schelp

Onderkant licht geel

1 paar grote schubben 
tussen de ogen

Karet 
schildpad

Meestal bruin, oranje, 
gele schelp

2 paar schubben 
tussen de ogen

Dikkop
schildpad

De kleur is roodbruin 
tot bruin

Brede kop

Lederschildpad
Harde rugschild 

ontbreekt
Leerachtige "schild" en heeft 7 ribbels

Zwart en witte vlekken

.......................................

.......................................

.......................................



Managementorganisaties 
van beschermde gebieden 

Gegevens over de schildpadden 
worden bijgehouden en er 
worden acties ondernomen 
om ervoor te zorgen dat de 
eieren veilig blijven tot de 

tijd dat ze uit moeten komen.

Jessica Berkel van STENAPA is 

bezig een nest van zeeschildpadden 

te controleren!

Enkele organisaties die 
met zeeschildpadden 

werken in de 
Nederlandse Cariben zijn;

..................... .......................................

ENORME ONTDEKKING  GROOTSTE EN DIEPSTE ONDERZEESE ZINKGATEN TER WERELD

Deskundigen uit Nederland 
aan boord van het schip Pelagia 
hebben in 2019 deze diepe 
formaties van zinkgaten ontdekt op 
de Sababank voor het eiland Saba. 

De grote boot liet apparatuur
en camera's naar een zeer grote 
diepte zakken en verzamelde 
veel informatie. 

Ze hebben een week lang het 
water en de zeebodem getest. 
Deze onderzoekers hebben de 
resultaten bestudeerd en grote 
ontdekkingen gedaan, zoals deze.

WIJ ONDERBREKEN VOOR EEN BELANGRIJKE MEDEDELING

Wat is de locatie 
van deze grote en 
diepe onderwater 

zinkgaten?

Hoe hebben de 
onderzoekers deze 

zinkgaten gevonden?

Schildpadden
 in

 de gaten houden
.. bijvoorbeeld CARMABI op Curacao, 

STENAPA op Statia & NFSXM op

St. Maarten, houden in de gaten 

wanneer de schildpadden aan land 

komen om hun eieren te leggen.

Een ijstijd is een periode 

wanneer dikke ijslagen 

die gletsjers heten grote 

gebieden van het land 
bedekken.

Op de Sababank, die enkele 
kilometers of mijlen ten zuiden 

van het eiland Saba ligt. 

De Sababank staat volledig 
onder water. Lang geleden lag de 
Sababank boven water. Tijdens de 

ijstijden zijn de grotten onder 
water gelopen en ingestort. 

Na de laatste ijstijd, zo'n 20.000 
jaar geleden, gingen ook deze 

zinkgaten onder water.



Een habitat is 
een plek waar 
een dier woont.

hersen
BOOSTER!

Er zijn verschillende soorten 
ecosystemen op onze eilanden, 
die verbonden zijn met onze marine 
parken. Deze omvatten zeegras-
velden of mangroven en hoewel 
ze verschillend zijn. Hebben ze 
toch één overeenkomst - het zijn 
belangrijke habitatten voor 
onze dieren. 

Deze grasvelden zijn onder water gekomen

lappen met gras die belangrijke plaatsen 

zijn voor voedsel en als kraamkamers 

van dieren. Dieren die hier thuishoren 

zijn vissen, waaronder zeepaardjes en 

pijlstaartroggen. Zeeschildpadden 

en kroonslakken leven hier ook! 

Op sommige eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten), zijn er ondiepe brakke wateren langs de kust en daar zijn er mangroves. Mangroven zijn bomen die in zout water kunnen leven en ze vormen een kraamkamer voor vele belangrijke vissen zoals de snapper en baby haaien. Sommige dieren leven onder water en andere leven in de bomen, zoals vogels en krabben. 

Zeegrasveld Mangrove 

Dit zijn de verschillen tussen

zeegrasvelden en mangroven. 

Mangrove 

Zeegrasveld

Vissen

Vleermuizen

Vogels

Krabben

Zeepaardjes

Baby haaien

Pijlstaart roggen

Kun je, nu je deze habitatten kent, het dier bij de juiste habitat plaatsen?
 

Trek een lijn van het dier 
naar de foto van 

de habitat. 

?
??



GETIJDE
wisselingen 

Aan de kust stijgt het water soms 

(hoog getijde/vloed) of het daalt 

(laag getijde/eb). Deze waterstroom 

wordt het getijde genoemd. Het water 

in de getijdepoelen is zout, omdat de 

zee ze met water vult en het zout 

achterblijft. Rotskusten hebben 

gaten en verschillende hobbels 

die het water opvangen.

Elke getijdenpoel heeft een 

ecosysteem van veel verschillende 

dieren en planten! Op de rotsachtige 

kusten van onze eilanden, zijn 

er getijdenpoelen. 

Kun je een 
getijdepOel 
Op je eiland 
identificeren?

Een getijdepoel op Saba

Getijdepoelen

Een ecosysteem is een 
gemeenschap of groep van 

levende organismen die in een 
specifieke omgeving leven en 
interactie hebben met elkaar.

Bij voorbeeld het kan zo klein 
zijn als je achtertuin of zo groot 

als de oceaan.

Een ander dier dat in getijdepoelen 
kan worden aangetro�en, is de chiton, 
een zeeschelpdier. Het heeft enige 
bescherming nodig tegen de golven 
die hard binnenkomen! Chitons hebben 
een uitwendig skelet van 8 overlappende 
platen, kun je ze tellen? Het lijkt een 
beetje op een pantser, vind je niet?  

Chitons zijn te vinden in getijdepoelen, 
omdat daar veel rotsen zijn waar ze zich 
aan vast kunnen houden en waar ze 
gemakkelijk aan voedsel kunnen komen. 
Ze eten graag algen en andere 
kleine deeltjes.Een chiton

A zee appel

Het woord "URCHIN" is een oud woord voor egel, dus in veel vreemde talen worden zee appels eigenlijk "zee-egels" genoemd. Ze voeden zich meestal met algen en kleine dieren. 

Wat is die puntige bal?
Een zee appel of zee-egel! 
Dit dier is slechts een 
van de vele soorten die 
in getijdepoelen leven. 
Dit dier is bolvormig en 
heeft veel stekels. 

Dieren die in 
getijdepoelen 
leven



MY BEACH
JOURNAL

Als je op het strand bent, 
kun je deze pagina gebruiken 
als het begin van een 
stranddagboek. 

Kun je dit soort dieren of 
voorwerpen op het 
strand vinden?

Strand speurtocht
Turf de punten naast elk item 

Vul de vakjes in met tekeningen of woorden

Mijn strand
dagboek

Ik zie

ik ruik ik voel

ik hoor

kleurplaat door lesley ferguson

Mijn strand
dagboek



Grappig 
Dierlijk Gedrag 

Deze slijmcocon dient als 

bescherming tegen kleine 

beestjes en bedekt de vis. 

Papegaaivissen besteden veel 

energie aan het maken van 

deze cocon vlak voor ze gaan 

slapen, dus als je ze 's nachts 

ziet, stoor ze dan niet aub!  

Shhhh. 

Papegaaivis cocon 

Littekens op dolfijnen 
Littekens op dolfijnen zijn aanwezig omdat dit een manier is om te communiceren met andere dolfijnen in hun groep. Dolfijnen kunnen agressie tonen en dit gebruiken om dominantie binnen de groep te krijgen.

groene murene:
Grote Enge Mond

Maak je 
geen zOrgen!  

Hun mond lijkt misschien 

eng met die scherpe tanden, 

maar wees niet bang, ze 

ademen gewoon door hun 

mond wijd open te houden.

AHH!

Inktvissen, Zeekatten en Octopussen 
Deze dieren met een zacht lichaam, veranderen van kleur om zich voor roofdieren te verbergen - en octopussen zijn daar heel goed in. Ze kunnen niet alleen hun kleur veranderen, maar ook de textuur van hun huid om zich aan te passen 

aan rotsen, koralen en andere voorwerpen in de buurt.

Hey! 
Dat is mijn golf!

AU!

en waarOm ze het dOen?!



KAN JE DE
 HAAI BENOEMEN?

WORD BANK
OOG

MOND 
SNUIT 

RUGVIN
BORSTVIN
STAARTVIN

HAAIenEXPEDITIE 2021

In augustus 2021, is een 

team wetenschappelijke 

onderzoekers op zoek 

gegaan naar zwangere 

Tijgerhaaien om meer 

te weten te komen over 

hun reispatronen en 

hun baby’s. 

Het team heeft 

satellietzenders aan 

hun rugvin vastgemaakt 

en heeft de dieren weer 

laten gaan. Zo kunnen 

we via de satelliet op 

de computer hun 

reisbewegingen 

volgen! 

Nu je iets meer weet over haaien, kan je zijn lichaamsdelen een naam geven?

De huid van een haai 

is bedekt met kleine 

tandjes. Deze zijn 

klein, vlijmscherp en 

beschermen het 

lichaam van een haai. 

Sommige haaien leggen 

eieren, terwijl andere 

baren baby's. 

Een zeemeerminnen 

tasje is de naam van 

een haaien eierzakje. 

De tand van een haai wordt meestal om de 8 dagen vervangen. Sommige haaiensoorten wisselen ongeveer             tanden af in hun leven, wat betekent dat zodra ze er een verliezen, ze deze vervangen. 

Haaien hebben 
verschillende soorten vinnen: 

een rugvin bovenop zijn 
lichaam, een borstvin achter 
zijn kop en een staartvin aan 
het uiteinde van zijn lichaam 

om in het water mee 
te sturen.

&sl
imme haaien

leuke weetjes

Haaien zijn er in vele soorten en 

maten. Er valt veel over ze te leren, 

over hoe ze eruitzien en over hoe hun 

lichaam werkt. Hier zijn wat leuke 

weetjes over slimme haaien…

Haaien hebben een 

skelet dat bestaat uit 

kraakbeen, net als het 

materiaal dat je oren 

vormt. 

Detail 

van de huid

Een
haaientand

30,000 



Identificatie van onze rif vissen 
in de Nederlandse Cariben!

WILDLIFE KAARTEN Wees een natuurwaarnemer

Ben je klaar om te observeren?

INVASIef!

GEVAARGE
VA

AR

KORAALDUIVEl

RODEKORAALBAARS
KONINGIN
ENGELVISblauwe

DOKTERSVIS

Zuidelijke 
PijlstaartrOg

TARPON

VERPLEEGSTER
HAAI

ZEE APPELGROENE
SCHILDPAD

Sergeant-
MajOOrFlamingOTONG 

SLAK

vierOgige 
kOraalvlinder 

ik zie ik zie, wat
jij niet ziet...

Ben je klaar om te snorkelen in het 
marine park van je eiland om je 
observatie vaardigheden in de natuur 
te verbeteren? Wat zie jij in de oceaan? 
Kun je het benoemen? Heb je je ooit 
afgevraagd waarom twee vissen er 
totaal verschillend uitzien met 
kleuren, vlekken en lijnen?

Om deze vragen te beantwoorden, 
moeten we de vaardigheid van de 
natuurobservatie beoefenen! 
 

Dit is wanneer wij als mensen onze 
menselijke basiszintuigen gebruiken 
om de natuur te observeren en het 
leuk te maken! 

Laten we nu onze ogen en oren openen, 
om te kijken, te luisteren en te leren over 
onze natuur in de Nederlandse Cariben. 

1

2

3

4

Als je op het strand 
bent en op het punt 
staat het Marine Park 
binnen te gaan, is het 
belangrijk dat je de 
3 gouden regels 
volgt

Zodra je in het water komt, 
wat zie je dan? Zie je een vis? 
Zie je een steen met veel verschillende 
kleuren met cirkels en draaikolken erop? 

OK..… als je het dier of de plant 
hebt gezien dat je wilt identificeren, 
zorg er dan voor dat je zijn 
eigenschappen onthoudt of beter nog... 
gebruik een onderwatercamera 
om een foto te nemen!

Ga het water in met 
een volwassene en 
zorg ervoor dat je je 
duikbril en snorkel bij je hebt! 

(zie pagina 2!)

Welke verschillen en overeenkomsten zie je?

Vraag een ouder of voogd om je te helpen een foto 
te maken van de vis, het koraal of de plant en om dan 
naar de website  observation.org te gaan of naar een 
van deze apps,  ObsMapp and iObs.  

Gebruik de volgende vragen om je te helpen een natuurwaarneming te doen. 

Hoe ziet de 
vis eruit? Heeft hij grote

of kleine schubben? Heeft hij grote 

of kleine ogen? Welke kleur 
hebben de 
schubben? 

Wil je je waarneming opsturen? Dat kan! 



VAN PLASTIC
FLES NAAR VIS

Handvaardigheid van 
meaningfulmama.com

PLASTIC
Vervuiling...
Verander je 
Afval in Schatten!
Wegwerpplastic voor eenmalig 
gebruik maakt meer dan 40% van 
al het plasticafval uit en het is een 
probleem, omdat het na 1 keer 
gebruiken wordt weggegooid! 
Elk jaar wordt afval dat op de grond 
ligt door de wind weggeblazen en 
komt het uiteindelijk in de 
oceaan terecht. 

Haal het deksel van een lege waterfles 
weg en druk de fles plat vanaf ongeveer 
het midden van de fles helemaal tot aan 
de bodem. Laat het voorste deel bol 
staan. Als dit toch plat wordt, kan je 
altijd je vinger in de mondopening van 
de fles steken en de zijkanten naar 
buiten duwen.

Plasticafval verschilt van afval 
zoals uw voedselresten - het 
ontbindt niet om in de natuur terug 
te gaan. Het blijft voor altijd in de 
oceaan. Dieren in de zee kunnen 
schade ondervinden van dit plastic, 
ze kunnen het voor voedsel aanzien 
en ook erin verstrikt raken.

JE HEBT
NODIG:

Waterfles

Schaar

Plakband

Groot plak oog

Kleurstiften 
of verf
Papieren bord 
om tafel te 
beschermen

Lijmbolletjes
of andere lijm

1

Knip de bodem van de fles ongeveer 
op een breedte van 2.5 centimeter 
af. Je kan dit op een rechte lijn doen 
of op een gebogen lijn om een 
interessant gevormde rugvin 
te maken.

2

Knip driehoekige inkepingen in de 
zijkant van de fles om de staartvin 
te onderscheiden van de rest van 
het vislichaam. 

3

Plak de uitgeknipte driehoeken af 
met doorzichtige plakband, zodat er 
geen gaten meer zichtbaar zijn. Dit 
zorgt voor een meer afgewerkte 
vorm en voegt een beschermlaag 
toe tegen de scherpe randen. Je kan 
de achterkant van de vis afplakken. 
De verf zal het plakband bedekken.

4

Gebruik verf of kleurstiften om een 
modelontwerp op je vis aan te brengen. 
Als je kleuren in lagen aanbrengt, laat 
de verf dan eerst drogen. De verf droogt 
vrij snel, dus er is geen grote wachttijd 
als je kleuren in lagen wilt aanbrengen. 
Als de vis droog is, plak dan een groot 
oog op de vis met een lijmbolletje.  

5



Tekenwedstrijd!
WAT BETEKENT DE OCEAAN VOOR JOU? 

Maak een tekening 
over de oceaan die je 
inspireert en krijg de 
kans om in het volgende 
Bionews Kids magazine 
te verschijnen!

De tekening moet 
beschrijven wat de 
oceaan voor jou 
betekent en hoe je de 
oceaan wil helpen.

Waar je jouw 
kunstwerk heen 
moet sturen:
Vraag een ouder of 
voogd om je tekening 
te scannen en op te 
laten sturen naar  
projects@dcnanature.org

Wees er zeker van om 
daarbij te vermelden je 
naam, leeftijd, eiland en 
telefoonnummer!

Als je hem niet kunt 
scannen, lever dan je 
tekening in bij de lokale 
parkorganisatie (kijk op 
de volgende pagina).

Thema: 
Waarom Ik Van de 
Oceaan Houd en Waarom 
Ik Hem Wil Beschermen!”

“
De activiteiten van DCNA 
worden genereus 
ondersteund door:

Schenk een donatie 
Ga naar

dcnanature.org/donate 

Kies de organisatie die 
u wilt ondersteunen

OVER DCNA
De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) 
is een regionaal netwerk van beschermde 
gebiedsorganisaties, opgericht in 2005 om 
de beheersorganisaties van beschermde 
gebieden (parken) in de Nederlandse Cariben 
te ondersteunen en bij te staan.

DCNA’S visie is om zich in te zetten voor de 
parken en te helpen bij het coördineren van 
activiteiten met andere partners om ervoor 
te zorgen dat organisaties die beschermde 
gebieden beheren over de instrumenten 
beschikken die nodig zijn om de bio-
diversiteit van de eilanden veilig te stellen 
en het duurzame beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen in heel de Nederlandse 
Cariben te bevorderen.

Rechtstreeks doneren 
naar de Natuureducatie 
Uw ondersteuning laat de educatie 
medewerkers bij de parken de atuureducatie 
aan de kinderen verbeteren en de toekomst 
van de natuur zeker stellen in de 
Nederlandse Cariben! Donaties als die 
van u kunnen rechtstreeks gaan naar de 
ondersteuning van de programma’s voor 
Junior Rangers op de eilanden.   

Lid organisaties van de DCNA

HEYvolwassenen



FOTOGRAFIE: 
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Illustratie en Ontwerp: Deviate Design 

BioNews is een maandelijks elektronisch 
nieuwsblad, gemaakt door de Dutch Caribbean 

Nature Alliance (DCNA), dat nieuws over de natuur 
dat plaats vindt op de zes eilanden van de 

Nederlandse Cariben, verspreidt. BioNews Kids heeft 
hetzelfde doel van het verspreiden van opwindende 

natuurverhalen die gericht zijn op de volgende 
generatie van verdedigers van het milieu.


