Saba en omringende zee
1. Gegevens gebied/indiener
1.2. Naam indiener of indienende organisatie
Saba Conservation Foundation (SCF)

3. Mede-indieners
3.1. Zijn er anderen dan contactpersoon die deze aanvraag mede indienen?
Ja
3.1.1. Vul hier de organisaties en contactpersonen in.
Openbaar Lichaam Saba (OLS)
Saba Tourism Bureau
Saba Archaeological Center - SABARC

4. Kerngegevens inzending
4.1. Criterium 1: De inzending heeft betrekking op een samenhangend gebied waarbinnen
natuurgebieden van (inter)nationale waarde zijn gelegen. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Het eiland Saba met de hoogste berg van het Koninkrijk, Mt. Scenery, natuurpark op het
land, uitgebreid netwerk van wandelpaden, omgeven door de kleurrijke sponzen en koralen
en mysterieuze onderwater “pinnacles” van het Saba Mariene Park, met de unieke,
uitgestrekte Sababank nabij en dat alles gelegen binnen het Yarari Walvissen- en
Haaienreservaat met bultrugwalvissen en tijgerhaaien, biedt een uniek en samenhangend
natuurgebied van eiland en zee, dat gemakkelijk als één geheel kan worden ervaren. Het
omvat het Nationaal Park Sababank en het Saba Nationaal Mariene Park, die beiden door
het regionale SPAW (Specially Protected Areas and Wildlife) Protocol worden erkend als
beschermde gebieden van regionaal belang. De Sababank is ook erkend als een bijzonder
kwetsbaar zeegebied (PSSA) door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en als
Ecologisch of Biologisch Significant Gebied (EBSA) door het Biodiversiteitsverdrag (CBD). In
het kader van deze aanmelding zullen Mt. Scenery en de noordelijke delen van het eiland
worden ontwikkeld tot nieuw Nationaal Park en zullen op de Sababank afmeerboeien
geplaatst worden voor een grotere toegankelijkheid voor duikers. Al deze beschermde
gebieden worden beheerd door de Saba Conservation Foundation in nauwe samenwerking
met het Openbaar Lichaam Saba (de ‘gemeente’) en het ministerie van EZ. Deze aanbieding
zal de mogelijkheden verbeteren om dit geheel van natuurgebieden te ervaren en zal het
eiland Saba helpen zich te profileren als een unieke gecombineerde natuurervaring op het
land en in zee, waarbij het zich in de marketing zal positioneren als een Nederlands
Nationaal Park.
4.2. Criterium 2: De inzending gaat in op (de ontwikkeling van) de unieke (potentiële)
belevingsmogelijkheden, die passen bij de draagkracht van het gebied. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Saba zal investeren in verschillende gebieden, met het doel om beter onderhouden en
toegankelijker attracties te bieden voor toeristen met allerlei interesses. Deze investeringen
omvatten onder meer het aanleggen van jachtligplaatsen, waaronder ook twee voor
megajachten, die hier eerder nooit konden komen, een koraalrestauratie project waar
duiktoeristen in kunnen meehelpen, historische wandelingen door Windwardside,
verbetering van wandelpaden en wandelroutes om vogels te bekijken.
Het koraalrestauratie project wordt gecoördineerd door de Saba Conservation Foundation
en heeft al geleid tot acht koraal ‘kweekbomen’. Het programma voor vogelaars is een
nieuw project van de Saba Conservation Foundation. De eerste route zal in september dit
jaar uitgestippeld worden. De historische wandelingen zullen in combinatie met het nieuwe
‘Heritage Center’, gelegen in Windwardside worden georganiseerd. Deze wandelingen
zullen onder meer rondleidingen door het museum, wandelingen langs een laan met
traditionele Sabaanse architectuur en rondleidingen door onze historische kerken en

begraafplaatsen omvatten en eindigen in het Heritage Center. Saba is ook een aantal van
haar belangrijkste wandelpaden aan het verbeteren. Het gaat om een algehele restauratie
en verbetering van de Crispeen route, het maken van twee uitkijkplatforms bereikbaar via
houten wandelpaden op de top van Mt. Scenery en een verbetering van de Mary's Point
Trail. De investering in meer jachtligplaatsen en verbetering van bestaande ligplaatsen is
een nieuw project. Dit project zal meer faciliteiten bieden voor zeilers en het eiland
aantrekkelijker voor hen maken, en daarmee de toeristische sector versterken. Op de Saba
Bank zal een vaste ligplaats de gelegenheid geven om vanuit een ‘haaienkooi’ van nabij
haaien te ervaren en er zijn verder nog een aantal nieuwe ligplaatsen gepland om het
duiken op de Saba Bank te vergemakkelijken.
4.3. Criterium 3: Voor de inzending is draagvlak van, en de samenwerking tussen partijen
geborgd, en er is zicht op haalbaarheid en uitvoering. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
De drie belangrijkste betrokkenen bij dit project zijn:
— het eilandsbestuur van Saba (OLS), dat in haar sociaal-economisch ontwikkelingsplan
(t/m 2020) stelt dat de economische ontwikkeling moet plaatsvinden met inachtneming
van duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.
— De Saba Conservation Foundation (SCF), een non-gouvernementele organisatie die in
1987 werd opgericht met als missie het behoud en het beheer van Saba's natuurlijke en
culturele erfgoed. Overtuigd dat duurzaam gebruik van de rijke en vrijwel ongerepte natuur
van Saba de eilandeconomie zal versterken, voert de SCF met mandaat van het OLS het
natuurbeheer op het eiland uit.
— Het Saba Archeologisch Centrum (SABARC) streeft naar integratie van archeologisch
werk met gemeenschapsprojecten. Ze zijn erin geslaagd met hun conserveringsactiviteiten
jongeren aan te trekken en op te leiden en tegelijkertijd de trots in het lokale historisch
erfgoed te bevorderen.
Het eilandsbestuur van Saba (OLS), de Saba Conservation Foundation (SCF) en het Saba
Archeologisch Centrum (SABARC) werken nauw samen. OLS heeft het SCF sinds de
oprichting in 1987, aangewezen als handhaver en uitvoerder van de regelgeving inzake
zowel in zee als op het land. Het OLS heeft verder SABARC geholpen om zich te vestigen op
Saba en werkt uitsluitend met SABARC bij het behoud van de historische plekken op het
eiland. Ook subsidieert het OLS beide organisaties jaarlijks om hen te helpen hun taken uit
te voeren. Verder heeft het Nederlandse ministerie van Economische Zaken haar
deskundigheid op verschillende terreinen toegezegd ter ondersteuning van de plannen in
deze aanbieding.
De hierboven genoemde drie belangrijkste stakeholders hebben voor deze aanbieding een
memorandum van samenwerking opgesteld, waarin ze o.a. afspreken om “regelmatig bijeen
te komen om de voortgang van de ontwikkelingsplannen te bewaken, te overleggen of er
eventueel aanpassingen nodig zijn en om een samenhangende strategie binnen de plannen
te behouden”.

4.4. Criterium 4: De inzending draagt bij aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling.
Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Als onderdeel van de sociaaleconomische ontwikkeling van Saba is ter stimulering van het
toerisme een Toerisme Actieplan 2016-2018 opgesteld, dat deels zal worden gefinancierd
in het kader van de economische ontwikkelingsfondsen. In dit Toerismeplan worden de
strategie, de bbelangrijkste faciliteiten en noodzakelijke marketing uiteengezet, die
nagestreefd zullen worden ter vervulling van dit plan. Hierin zitten o.a. investeringen in
nieuwe en verbeterde ligplaatsen, verbeteringen aan het havengebied, een gestructureerde
historische wandelroute met een kaart waarop de historische hoogtepunten van het dorp
staan aangegeven, nieuwe marketing materialen zoals brochures voor dag-trippers en een
promo-video waarin wordt uitgelegd hoe uniek Saba is. Verkiezing als ‘mooiste
natuurgebied van Nederland’ zal daarmee in belangrijke mate bijdragen aan de realisatie
van het Toerismeplan.
Er is daarnaast een natuurontwikkelingsplan, te financieren uit de Natuurgelden voor
Caribisch Nederland, wat investeringen omvat zoals de renovatie/verbetering van de
Crispeen trail, een botanische tuin aansluitend op het museumterrein, verbeterde toegang
en bewegwijzering voor het historisch erfgoed “Mary’s Point” en twee houten wandelpaden
naar uitkijkpunten op de top van Mt. Scenery uitziend over “The Bottom” en “Zion’s Hill”.
De voorgenomen activiteiten in het kader van de aanbieding van Saba als ‘mooiste
natuurgebied’ passen in deze plannen en versterken ze.
4.5. Criterium 5: De inzending voorziet in een adequate governance. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
De indiener van dit bidbook, de Saba Conservation Foundation is al sinds 1987 operationeel
als organisatie. In de loop van de tijd zijn de verantwoordelijkheden uitgebreid en is de SCF
gegroeid als organisatie. De SCF heeft een onafhankelijk bestuur, bestaande uit leden van de
lokale gemeenschap en heeft zeven voltijdse werknemers. De organisatie is opgezet om een
aantal functies te kunnen vervullen, waaronder het beheer van het Saba Nationaal Mariene
Park, het Saba wandelpaden-netwerk, het Saba Trail en Informatiecentrum en het Nationaal
Park Saba Bank.
De SCF produceert jaarlijkse begrotingen, jaarverslagen en een jaarlijkse gecertificeerde
audit voor haar stakeholders. Het bestuur komt regelmatig bijeen en de notulen worden
verspreid onder haar leden.
Zoals aangegeven, heeft het OLS de SCF sinds haar oprichting in 1987 aangewezen om de
regelgeving inzake natuurbescherming in zee zowel als op het land uit te voeren. Het SCF
heeft daarnaast een overeenkomst met het Ministerie van Economische Zaken ter
financiering van de Saba Bank Unit voor het beheer van de Sababank, waarover jaarlijks
technisch en financieel gerapporteerd wordt aan het ministerie. Verder is de SCF één van
de oprichters van de “Dutch Caribbean Nature Alliance” (DCNA) en zit in het dagelijks
bestuur van DCNA.

Er is verder een Memorandum van Samenwerking met de partners in dit bidbook die
voorziet in regelmatige rapportage over de vorderingen, verantwoording en overleg.
4.6. Criterium 6: De inzending levert een substantiële bijdrage aan de te ontwikkelen
merkstrategie voor de Nederlandse Nationale Parken. Beschrijf welke activiteiten u
onderneemt om te voldoen aan dit criterium.
Met Mt. Scenery als hoogste punt op 877 m en het enige nevelwoud in het Koninkrijk; met
de unieke ‘pinnacles’ in het Nationaal Mariene Park en het mysterieuze Nationaal Park Saba
Bank zo groot als de provincie Groningen, vormt Saba een icoon van Nederland. Door het
imago van Saba als Nederlands Nationaal Park te benadrukken in de marketing, kan een
unieke bijdrage geleverd worden aan de merkstrategie van de Nederlandse Nationale
Parken. Voor deze marketing zal een logo en specifieke branding worden ontwikkeld die
aansluiten op de Nederlandse Nationaal Park merkstrategie zodat deze meegenomen kan
worden in ons algemene toeristische marketing beleid en toegevoegd aan onze marketing
materialen, waaronder diverse kaarten, folders voor wandel- en historische routes,
brochures voor dagjesmensen, voorgenomen brochures voor jachten en een vogelboek die
we zullen distribueren of verkopen. Aangezien Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten
de belangrijkste markten zijn voor het Sabaanse toerisme, zal deze de ‘branding’ zeker ook
deze landen bereiken.
De ‘branding’ kan ook worden opgenomen in de sleutellocaties zoals onze Trail Shop, die
zich zou kunnen ontwikkelen tot een bezoekerscentrum, het Mariene Park kantoor in de
haven en het Saba Toerisme Bureau. Door het toepassen van de ‘branding’ op deze locaties
met het meeste toeristische verkeer, zal de zichtbaarheid van het merk ‘Nederlands
Nationaal Park’ toenemen en ten goede komen aan de Nationale Parken zowel in het
Caribisch gebied als in Europees Nederland. Het merk kan ook worden opgenomen in de
driemaandelijkse nieuwsbrief die het Toerisme Bureau gaat ontwikkelen om uit te sturen
aan haar database van toerisme contacten, evenals in de nieuwsbrief van de Saba
Conservation Foundation. Het logo en de status als Nederlands Nationaal Park zou een vast
onderdeel van de nieuwsbrief zijn, terwijl updates van de afzonderlijke parken in de
betreffende nieuwsbrieven zou worden ingebracht.
4.7. Beschrijf welke kosten met de hierboven genoemde activiteiten samenhangen en
specificeer die.
Item Estimated Cost
4.2 Historische wandelroute
Brochure ontwerp & drukken $4.000
4.2 Historische wandelroute informatieborden
$500
4.2 Vogelaarsbrochure ontwerp & drukken $4.000
4.2 Vogelaars informatieborden: $500 x 7 locaties
$3.500
4.2 Vogelaars informatieborden ontwerp
$1.000
4.4 installatie ligplaatsen, 2 afmeerboeien x $6000
$12.000
4.4 onderhoud afmeerboeien, 2 jaar $8.000
4.4 promotie Videos $5.000

4.4 informatieborden voor 3 plekken $3.000
4.6 Aanpassing Trail Shop als Bezoekerscentrum
$20.000
4.6 Aanpassing verschillende Websites
$5.000
4.6 Ontwerp SABARC Website $6.000
4.6 informatieborden op verschillende sleutel-locaties
$15.000
4.6 herdrukken van eilandkaarten - 6000
$2.800
4.6 Aanpassen en drukken SCF Brochures
$3.600
4.6 Vertalen en drukken van Nederlandse Brochures $10.000
4.6 Reiskosten voor Presentatie in Nederland $4.000
Totaal $107.400
€95.500

5. Samenvatting
Geef een samenvatting van uw inzending.
De drie belangrijkste betrokkenen bij dit project, het Openbaar Lichaam Saba (OLS), de Saba
Conservation Foundation (SCF) en het Saba Archeologisch Centrum (SABARC), werken
samen in deze aanbieding voor “het mooiste natuurgebied van Nederland”. Het betreft bij
deze aanbieding het hele eiland, met Mt. Scenery, het hoogste punt van het Koninkrijk,
regenwoud, nevelwoud en uitgebreid padennetwerk; het Saba Nationale Mariene Park, met
daarin de wereldberoemde “pinnacles”, het Nationaal Park Saba Bank met zijn unieke
biodiversiteit, en het alles omringende Yarari Walvissen- en Haaienreservaat. Het Nationaal
Park Saba Bank en de Saba Nationaal Mariene Park worden beiden erkend door het SPAW
Protocol als beschermde gebieden van regionaal belang.
Op dit moment heeft Saba verschillende projecten aan de gang ter versterking van het
eiland en voor het behoud van cultureel, historisch en natuurlijk erfgoed. Deze projecten
zijn onder meer de verbetering van de Mt. Scenery trail en het installeren van houten
wandelpaden leidend naar twee observatieplekken met uitzicht op ‘Hell’s Gate’ en ‘The
Bottom’, evenals de restauratie van de Crispeen trail en verbetering van het wandelpad
naar ‘Mary’s Point’. Er is ook een plan om Saba's huidige ligplaatsen systeem voor jachten te
verbeteren, naast het installeren van nieuwe ligplaatsen. Dit heeft een hoge prioriteit om de
aantrekkingskracht voor jachten te verbeteren. Een algemene verbetering van de haven van
Fort Bay ligt ook in de planning en zal een meer gastvrije omgeving bieden voor
aankomende en vertrekkende gasten. De Saba Conservation Foundation heeft een
koraalkwekerij opgezet, die al acht ‘kweekbomen’ heeft, wat in de komende maanden nog
zal worden uitgebreid tot tien kweekbomen. Andere voorgenomen projecten betreffen
plannen voor historische wandelingen, een vogelaarsroute en een botanische tuin die
aansluit op het Harry L. Johnson museum en de Trail Shop in Windwardside. Deze projecten
geven duidelijk blijk van de toewijding van Saba en bovengenoemde betrokkenen aan het
versterken van wat het eiland te bieden heeft, met behoud van zijn natuurlijke charme en
cultuur en de gelegenheid biedend om meer te leren over het historisch en cultureel
erfgoed.
Dit ‘bidbook’ voor de status van “mooiste natuurgebied van Nederland” en als Nederlands
Nationaal Park, zal indien het wordt verkozen een belangrijke bijdrage leveren om
projecten die reeds aan de gang zijn of gepland waren, uit te breiden of te versterken om zo
de belevingsmogelijkheid en toegankelijkheid van de natuur te vergroten. Het bidbook
omvat onder meer bewegwijzering en marketing voor de nieuwe vogelaarsroute, de
historische wandelroutes door de verschillende dorpen en de drie locaties die worden
verbeterd en meer toegankelijk gemaakt: ‘Mary’s Point’, de Crispeen Trail en de top van Mt.
Scenery. Ook opgenomen in dit bidbook is het plaatsen van twee nieuwe ligplaatsen op de
Saba Bank en het bijbehorend onderhoud van deze ligplaatsen voor een periode van twee
jaar. Om de status van Saba, indien geselecteerd als het mooiste natuurgebied en als
Nederlands Nationaal Park, adequaat te adverteren zullen significante aanpassingen

worden gemaakt in de marketing van het eiland. Daar hoort ook bij het actualiseren en
herdruk van bestaande materialen, zoals de eilandkaarten, de brochures van de Saba
Conservation Foundation en de websites van de verschillende betrokken organisaties. Het
Saba Archeologisch Centrum heeft momenteel geen website, en het is belangrijk dat een
dergelijke vitale organisatie goed zichtbaar is. Een deel van de fondsen zal daarom worden
besteed aan het creëren van een website voor het Saba Archeologisch Centrum, waarin ook
de merkstrategie van de Nederlandse Nationale Parken opgenomen zal worden. Deze
merkstrategie zal ook duidelijk worden getoond op de belangrijkste plekken van het eiland,
om maximale exposure te garanderen. Het gaat dan om het Juancho E. Yrausquin Vliegveld,
Het Saba Toeristen Bureau, de Fort Bay haven, het Historisch Erfgoed Centrum, het Saba
Mariene Park kantoor en plaquettes op de museumterreinen, in de parken en op de
belangrijkste wandelroutes.

6. Overige
6.1. Bent u bereid opgedane kennis en ervaring te delen en beschikbaar te stellen aan alle
Nationale Parken en andere inzenders en deel te nemen aan een de te ontwikkelen
Community of Practice ?
Ja
Licht eventueel toe.
Saba is bereid iemand naar Nederland te laten reizen om deel te nemen in dit overleg met
andere Nationale Parken en inzenders .
Saba is ook graag bereid om zo’n bijeenkomst op Saba te ontvangen.
6.2. Is over deze inzending contact geweest met betrokken provincie(s)?
Nee
Beschrijf het resultaat
niet van toepassing voor Caribisch Nederland

Bijlagen
Upload eventuele bijlage(n) (maximaal 10)
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/sababankebsa.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/sabahistorybrochure.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/sabaislandmap.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/sabamou_ols-scf-sabarc.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/sabanature-diving-anchoringbrochures.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/scfarticlesofincorporation.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/scffinancialstatement2014.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/shc_posters.pdf
 http://www.nationaleparkenwereldklasse.nl/wp-content/uploads/ninjaforms/tcbbrochurelowres12092016.pdf
7.1. Indien van toepassing: geef aan welke bijlage(n) u meestuurt en waar dat bij hoort
(afbeeldingen, kaarten)
4.1
— SababankEBSA.pdf - Beschrijving Sababank als Ecologisch of Biologisch
Significant Gebied (EBSA) van de
Convention on Biological Diversity (CBD)
4.1 & 4.6 — Saba History Brochure.pdf - SCF Brochure over Historie van Saba
4.1 & 4.6 — Saba Island Map.pdf - Brochure Island Map van SCF
4.3
— SabaMoU_OLS-SCF-SABARC.pdf - MoU voor dit bidbook tussen Openbaar
lichaam Saba,
Saba Conservation Foundation en Saba Archaeological Center
4.1 & 4.6 — Saba Nature-Diving-Anchoring brochure pdf - SCF Brochures over natuur op
Saba, duiken and
ankeren (voor jachten)
4.5
— SCF Articles of Incorporation.pdf - Statuten van SCF
4.5
— SCF Financial Statement 2014.pdf - Financieel jaarverslag SCF 2014
4.6
— SHC_posters.pdf - Saba Heritage Center posters over archeologie en historie op
het eiland
4.6
— TCB Brochure Low Res 12092016.pd - Brochure van het Saba Toerisme Bureau

7.2. Beschikt u over beeldmateriaal van uw gebied, wat eventueel gebruikt kan worden bij de
publieksjurering?
Ja

