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In het kort
• Ook in 2017 hebben zich in het projectgebied in Belize geen grote problemen
voorgedaan. Dit is dankzij de inspanningen van het hele team onder leiding van
Heron Moreno. Het planten van o.a. mahonie bomen gaat gestaag door.
• Er wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van de Northern Biological Corridor
die de drie beschermde gebieden met elkaar moet gaan verbinden.
• Wel wordt de natuur er nog steeds ernstig bedreigd, zowel op het land als in zee,
door het overmatig gebruik van pesticiden.
• In Burgers’’Zoo in Arnhem is de Mangrove dôme geopend. Het is een kopie van het
ecosysteem zoals dat in het projectgebied in Belize voorkomt.
• De uitbreiding van de Birders Lodge zal voor het komende toeristenseizoen gereed
zijn. Het door ITCF georganiseerde duurzaam toerisme zal verder worden uitgebreid.
• In Belize is voor Freshwater Creek FR een nieuwe strategie ontwikkeld, waarbij de
focus meer op duurzaam bosbeheer komt te liggen.
• In 2017 is een bedrag van € 350.000 overgemaakt c.q. gereserveerd voor het project
in Belize.
Behoud van de natuur in Belize, die ernstig wordt bedreigd
De natuur in het noorden Belize wordt van alle kanten bedreigd. Niet alleen op het land,
waar de Mennonieten nog steeds de voor natuur en milieu verderfelijke pesticiden
gebruiken, maar ook in zee waar het koraal in o.a. Bacalar Chico lijkt aangetast. De door
Melanie McField, bestuurslid van CSFI, genomen monsters wijzen uit dat er daar iets grondig
mis is. Dit laatste niet alleen door het gebruik van pesticiden in Belize, maar ook vanuit
Mexico worden de zee en lagunes verontreinigd door overmatig gebruik van deze middelen.
De watervogelstand is ernstig aangetast: o.a. lepelaars en reigers zijn nagenoeg verdwenen
uit het gebied. In dit verband zou er een Belizaans-Mexicaanse samenwerking op gang
moeten komen en zou er herhaald moeten worden wat we in Shipstern in 2015 hebben
gedaan, n.l. het nemen en analyseren van sediment- koraal- en watermonsters op het
voorkomen van pesticiden, met name neonicotinoiden.
Om het wild vrij baan te geven in de drie beschermde gebieden, wordt er hard gewerkt aan
het tot stand komen van de Northern Biological Corridor, die de gebieden met elkaar moet
gaan verbinden.
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Burgers’Mangrove geopend
Burgers’ Mangrove is op 12 juli officieel geopend door Hon. Dr. Omar Figueroa, Minister of
State in the Ministry of Agriculture, Fisheries, Forestry, Environment and Sustainable
development and Climate Change. Ook Heron Moreno, onze project Director uit Shipstern,
was aanwezig. Na een aantal speeches en het ten gehore brengen van delen uit de
Mangrove musical in het Auditorium, werd in de dôme de opening verricht door de
Belizaanse minister, middels het loslaten van een aantal vlinders. Na afloop was er een
besloten diner in het Safari restaurant waar de minister ook bij aanzat.
Constanze Mager vertelt ons dat de reacties van het publiek zeer positief zijn. De vegetatie
groeit snel, de vissen planten zich al voort en het aantal vogelsoorten is toegenomen van 3
naar 5. Er zijn al grote aantallen vlinders aanwezig, die soms mee naar buiten glippen. Daar
zijn maatregelen tegen genomen.
De informatie over Belize bij de ingang van de dôme krijgt nog niet voldoende aandacht,
maar daar wordt aan gewerkt.
Alleen voor de mangrove worden momenteel 44 vrijwilligers opgeleid, waarvan een aantal
ook mee gaat naar Belize. Zo
Duurzaam toerisme verder uitgebouwd in Belize
In 2016 is CSFI in Shipstern gestart met het ontvangen van ecotoeristen. Ook daarvoor was
het al mogelijk om daar een bezoekje te brengen, maar pas met de nieuwe “Birderslodge”,
met vier mooie dubbele kamers met badkamer kan echt worden tegemoet gekomen aan de
wensen van toeristen die wat langer in het hoofdkwartier van het project willen verblijven.
Na Papiliorama in Zwitserland, stimuleert ook Burgers’ Zoo nu het ecotoerisme naar het
Belize project. Daarbij wordt wat verder gekeken naar het project alleen, want Belize heeft
nog zoveel meer intereressants te bieden. Daarom is er een 15-daagse rondreis voor
ecotoeristen samengesteld die een aantal bijzondere hoogtepunten en in Centraal- en
Noord-Belize aandoen. Deze eerste reis met 9 deelnemers, die zeer geslaagd genoemd mag
worden, vond in het voorjaar van 2017 plaats.
In het voorjaar van 2018 zullen twee door Constanze Mager (ITCF-NL en Burgers’ Zoo)
georganiseerde reizen naar Shipstern plaats vinden. Beide reizen waren als snel volgeboekt.
Bezoekerscentrum en vlindertuin in Shipstern heropend
De infrastructuur van het hoofdkwartier in Shipstern is de afgelopen maanden aanzienlijk
verbeterd. Het bezoekerscentrum is geheel vernieuwd, waarbij de buitenmuur op passende
wijze is beschilderd door een uit een naburig dorp afkomstige kunstenaar, Chuy. Ook de
vlindertuin is geheel opnieuw opgebouwd en is daarbij ook veel groter geworden. De
bezoekers kunnen hier kennis maken met inheemse nachtvlinders, zoals de malachietvlinder
die ook in Burgers’ Mangrove te zien is.
Zoals reeds genoemd wordt de logeeraccomodatie voor toeristen zo snel mogelijk
uitgebreid.
Diverse aspecten van duurzaamheid spelen uiteraard ook een belangrijke rol in Shipstern. Zo
is er een composteerstation ingericht, waar organisch materiaal tot humus wordt verwerkt.
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Ook is er een schuur voor multifunctioneel gebruik gebouwd door de medewerkers
opgetrokken uit 100% hergebruikt materiaal.
Nieuwe strategie voor Freshwater Creek FR

Voor Freshwater Creek FR wordt een nieuwe strategie ontwikkeld om het bos rendabel te maken. Bij
de nieuwe strategie komt de focus minder op forestry te liggen, maar meer op duurzaam bosbeheer
(sustainable forestry). Gestreefd wordt naar co-management periodes van 15-20 jaar in plaats van de
huidige 5 jaar. Er zal veel aandacht worden besteed aan training. In dit kader wordt er gesproken met
de Hoja Verde Stichting in Zwitserland (in de tussentijd is een grant van USD 137.000,- goedgekeurd).
Freshwater Creek FR is minder geschikt voor algemeen toerisme, wel voor birding, alsook in de
toekomst voor het zien van de nu bedreigde Whitelipped Peccaries. Voorgesteld wordt in FWC een
pilotproject op te zetten voor deze soort. Er is momenteel een groep van 70 – 100 exemplaren
aanwezig.
Vrienden van Belize
Constanze Mager deelt mee dat “Vrienden van Belize” in februari 2016 is opgericht en dat het ledental
gestaag groeit. In juni vond er een rondleiding voor de Vrienden plaats in de in aanbouw zijnde
Mangrove dôme. Voor de kersdagen van dit jaar zal er weer een ontmoeting met de Vrienden van
Belize plaats vinden.
Voor “Vrienden van Belize” is speciaal een extra rekening geopend.
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