International Tropical Conservation Fund (ITCF)
JAARVERSLAG 2019
In het kort







Voor de aankoop van de 2.700 hectare in Warree Bight staan nu niets meer in de
weg, waarbij e.e.a. alleen nog moet worden geformaliseerd.
Het blijkt dat de destijds aangekochte drone operationeel is en deze wordt nu actief
in het veld ingezet. Een tweede is aangekocht.
De tweede lodge is nu klaar en operationeel en voorlopig is er voldoende
accommodatie voor de toeristen n.l. 16 bedden.
Er worden verdere verontrustende berichten ontvangen over de verontreiniging met
pesticiden van de wateren rond Shipstern.
De toeristische activiteiten in Belize zijn tot nu toe zeer succesvol en dragen al
behoorlijk bij aan het dekken van de lokale kosten.
Het aantal Vrienden van Belize blijft stabiel, net iets boven de 100. Twee maal per
jaar verschijnt er een nieuwsbrief en zijn er bijeenkomsten.

1. Aankoop oostelijk deel van Warree Bight
In 2018 is de Biological Corridor tot stand gekomen die de drie beschermde natuurgebieden,
Shipstern Conservation Area, Honeycamp National park en Freswater Creek Forest Reserve,
met elkaar verbindt. In 2019 was er ook groot nieuws n.l. dat voor de aankoop van de 2.700
hectare in het oostelijk deel van Warree Bight nu niets meer in de weg staat en waarbij dit
alleen nog moet worden geformaliseerd.
De regering van Belize heeft de opname van Warree Bight in de trust inmiddels
goedgekeurd.
Na toevoeging van de 2700 hectare in het oostelijk deel van Warree Bight, zal het project
gebied ca. 43.000 hectare groot zijn!
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2. Verdere ontwikkelingen in Belize
Alex van Hooff en Constanze Mager brachten in 2019 een bezoek aan Belize en hebben
verslag gedaan van hun ervaringen.






Het blijkt dat de destijds aangekochte drone operationeel is en deze wordt nu
actief in het veld ingezet. Op het wenslijstje stond een tweede drone. Een van de
toeristengroepen die recentelijk een bezoek aan Belize bracht, heeft het project
een tweede drone van hetzelfde merk en type aangeboden. Dit gebaar wordt
zeer op prijs gesteld.
De tweede lodge is nu klaar en operationeel en voorlopig is er voldoende
accommodatie voor de toeristen n.l. 16 bedden. Er is in Shipstern echter grote
behoefte aan accommodatie voor de medewerkers en het idee is om de fondsen
die bestemd waren voor de derde lodge daarvoor aan te wenden. Er bestaat een
nieuwe eenvoudige accommodatie voor toeristen in Freshwater Creek, met vier
kamers en tot nu toe met één gezamenlijke douche. Een douche blok met
toiletten is onder constructie, voldoende voor 8-12 mensen.
Tellingen hebben uitgewezen dat er in het gebied van Freshwater Creek meer
mahoniebomen zijn dan eerder werd gedacht. Besloten is om meer andere
soorten te planten, zoals Ceiba, Santa Maria, Cerapote en andere
hardhoutsoorten.

3. Schade aan de natuur door neonicotinoiden
Er worden verdere verontrustende berichten ontvangen over de verontreiniging met
pesticiden van grond en water in Shipstern en omgeving. De resultaten van de analyse van
de in 2016 genomen sedimentmonsters in het gebied zijn in maart jl. gepubliceerd in een
tijdschrift “Environmental Science and Pollution Reserch” onder de titel: “A survey and risk
assessment of neonicotinoids in water, soil and sediments of Belize”. De verantwoordelijke
minister is inmiddels van het verschijnen op de hoogte gebracht.
4. Duurzaam toerisme
Bestuurslid Constanze Mager, verantwoordelijk voor educatie en toerisme, steekt veel tijd in
de toerisme activiteiten in Belize. Deze vormen nu al een welkome aanvulling op het dekken
van de lokale kosten.
Zij heeft de hele maand maart 2019 in Belize doorgebracht en heeft daar 3-4 groepen
begeleid, waarbij een vierde groep door haar Educatie-collega en een gids werd begeleid. In
totaal hebben 43 gasten via Burgers’ Zoo het project bezocht.
Helaas zijn behalve onze groepen en 1-2 groepen vanuit Papiliorama/Zwitserland, nog steeds
weinig andere groepen die het project langer dan 1-2 dagen bezoeken.
Naar verwachting zal het toerisme in de nabije toekomst verder toenemen en daarbij voor
verdere toename van de lokale inkomsten zorgen.
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In dit kader zal Constanze Mager proberen om een reis voor Duitstalige toeristen naar Belize
te organiseren.
Wat een impuls aan het toerisme zou kunnen geven is volgens Maarten Bijleveld het
verbeteren van de zichtbaarheid van de grotere diersoorten, zoals de poema en de Witlip
pekari.

5. Vrienden van Belize
Het aantal Vrienden van Belize blijft stabiel, net iets boven de 100. Twee maal per jaar
verschijnt er een nieuwsbrief en zijn er bijeenkomsten.
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