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Water Circles 
is een project waarin het Openbaar 
Lichaam Bonaire (OLB), STINAPA, 
Water- en Energiebedrijf Bonaire, 
Fundashon Mariadal, Water Alliance 
en het Wereld Natuur Fonds (WWF-
NL) samenwerken om te zoeken 
naar deeloplossingen voor een van 
de belangrijkste stressfactoren voor 
koraalriffen, namelijk afvalwater.

Koraalriffen onder druk
Het koraalrif van Bonaire staat bekend 
als een van de beste koraalriffen 
van de Cariben. Maar ook hier staat 
het koraal onder druk (Wear & Vega 
Thurber, 2015; Debrot, 2018; Meesters, 
2019).  Zowel de weerbaarheid en de 
veerkracht (resilience) van het koraalrif 
ecosysteem bij Bonaire nemen af. 
In vergelijking met de 90er jaren is 
sprake van 30 – 90% achteruitgang van 
het rif, afhankelijk van de locatie en 
diepte. Steeds meer en steeds vaker 
vindt (blauw)algenbloei en

algenoverwoekering plaats, wat wijst 
op een faseovergang naar een door 
blauwalgen gedomineerd systeem1. 
Veel ondiepe gebieden aan de lijzijde 
(westkant) van Bonaire zijn reeds 
gedegradeerd.

Stressfactoren
Het koraal staat dus onder druk.  
Er kan daarbij onderscheid gemaakt 
worden in mondiale en lokale 
stressfactoren (Meesters et al., 2019). 
Mondiaal spelen zeespiegelstijging, 
temperatuurverhoging, verzuring en 
extremere weersomstandigheden door 
klimaatverandering een rol. Daarnaast 
nemen de verspreiding van ziektes en 
invasieve soorten, die van oorsprong 
niet thuishoren in de Cariben, toe door 
toenemende bewegingen van mensen 
en goederen. Een gezond koraalrif 
ecosysteem kan hiertegen bestand zijn, 
maar lokale stress factoren verzwakken 
het koraal. 

1 De Bakker et al. 2017
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Verontreiniging door directe lozing en indirect doorsijpelen van afvalwater via het grondwater. 
Dit leidt tot een toename van nutriënten en organische stoffen, waardoor de groei van bodem- en koraal 
bedekkende groene algen toeneemt, evenals de hoeveelheid plankton en zwevende deeltjes die het voor de 
koraalgroei noodzakelijke licht belemmeren.

Overbevissing
Dit zorgt voor veranderingen in de complexe interacties tussen organismen 
op het rif; soms positief, maar vaak negatief voor het koraal door de ermee 
gepaard gaande toename van algen.

Erosie
Sedimentatie van zand en toevoer van afvalwater met organische en toxische stoffen door 
overbegrazing, landdegradatie en snelle afvoer van overtollig water. Dit zorgt voor verdere 
dominantie van algen en blauwalgen op het koraalrif en verspreiding van bacteriële infecties.

Ziekten
Ziekten komen voor op regionale Caribische 
schaal, maar zijn ook vaak gerelateerd aan 
ziekteverwekkende bacteriën uit lokaal afvalwater.

Industrie en Toerisme
Door scheepvaart en zoutwinning worden veel extra 
organische stoffen en ziekteverwekkende bacteriën 
geproduceerd en op het rif geloosd. 

Lokale stress factoren
zijn bijvoorbeeld:



Van der Geest, M. & Mucher, S., in: Verweij, P., Cormont, A., Nel, J., de Rooij, 
B., Jones-Walters, L., Slijkerman, D., Soma, K., van Eupen, M., 2020, Bonaire – 
a nature inclusive vision, Wageningen Environmental Research, report 3023.  

Percentage koraalbedekking op de onderste 
terrasrifzone bij het lijwaartse rif van Bonaire, 
diepte 5-7 meter

Percentage koraalbedekking in de bovenste drop-off 
rifzone bij het lijwaartse rif van Bonaire, diepte 8-12m

Koraalbedekking (%) op 5-7m Koraalbedekking (%) op 8-12m



Nederland staat wereldwijd  
bekend om de expertise op het  
gebied van waterbeheer. 

Bonaire heeft tot op heden 
echter weinig toegang tot al die 
expertise. Dat komt mede door de 
staatkundige structuur van Bonaire 
als bijzondere gemeente van 
Nederland (Openbaar Lichaam) en 
het ontbreken van een directe band 
met waterschappen en provincies. 
Daarom is er een grote inhaalslag 
te maken met betrekking tot het 
toepassen van beproefde concepten 
op het gebied van waterbeheer en 
waterzuivering op Bonaire. Zo is op 
dit moment nog slechts 10% van de 
huishoudens op Bonaire aangesloten 
op centrale riolering en worden 

diverse huishoudelijke en industriële 
afvalwaterstromen ongezuiverd in de 
leefomgeving geloosd. 

De ongezuiverde lozing van afvalwater 
vormt een reële bedreiging voor de 
volksgezondheid van de inwoners en 
bezoekers van Bonaire. Het is tevens 
de grootste bedreiging voor ‘de Blauwe 
motor’ van de door toerisme gedreven 
economie: de koralen in het Bonaire 
National Marine Park. 

Met het project Water Circles beogen 
de partners een brug te slaan tussen 
de Nederlandse waterexperts en 
de uitdagingen waar Bonaire op dit 
moment voor staat op het gebied van 
de waterkwaliteit en het behoud van de 
koraalriffen.

Nederlandse expertise
waterbeheer toepassen op Bonaire
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Het Water en Energiebedrijf 
Bonaire (WEB) beheert twee 
waterzuiveringsinstallaties en een 
klein rioolstelsel, waarop slechts een 
klein deel (10%) van de bevolking is 
aangesloten. De Riool Water Zuivering 
Installatie (RWZI) voor het rioolwater 
heeft een ontwerpcapaciteit van 
1400 m3 per dag, waarvan momenteel 
700 m3 gebruikt wordt. 

Huishoudens die niet zijn aangesloten 
op de riolering hebben een beerput 
of septic tank. Deze beerputten en 
septic tanks zijn vaak lek, waardoor 
het afvalwater in de bodem loopt en 
uiteindelijk op het rif terecht komt. 

Slechts een deel van de septic tanks (± 
200m2) wordt regelmatig geleegd met 
pompwagens en het afvalwater

wordt naar de tijdelijke Afval Water 
Zuivering Installatie (AWZI) gebracht. 
Vaak wordt het afvalwater gebruikt 
voor het besproeien van tuinen, 
wat gezondheidsrisico’s met 
zich meebrengt. 

Beerputten en oude septic tanks 
moeten daarom op termijn volgens het 
Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP, 
zie kader) allemaal worden vervangen. 
Ook ligt er momenteel een concept 
verordening klaar die zorg draagt voor 
een algemeen verbod op gebruik van 
het afvalwater uit septic tanks voor 
irrigatiedoeleinden. 

Op Bonaire wordt maximaal 900 m3 

afvalwater per dag gezuiverd, dat is 
14% van de 5.400 m3 geproduceerd 
afvalwater van Bonaire. 

Afvalwaterverwerking Bonaire
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In 2019 is het Natuur- en Milieu 
Beleidsplan 2020-2030 (NMBP) 
opgesteld voor de BES-eilanden. 
Het doel van het NMBP is het 
herstel van koraalriffen en 
het voorkomen van verdere 
degradatie. Dit betekent dat 
verdere degradatie moet worden 
voorkomen door het wegnemen 
van stressfactoren op het 
koraal. Het beleidsplan voorziet 
in de doelmatige aanpak van 
de genoemde stressfactoren, 
waaronder onder andere een 
betere en bredere behandeling  
van afvalwater. 

De doelen van het NMBP zijn voor 
elk van de drie eilanden uitgewerkt 
in een uitvoeringsagenda.  De 
Nederlandse overheid en de lokale 
overheden van Saba, Sint Eustatius 
en Bonaire maken zich zo sterk 
voor behoud en herstel van het 
koraalrif ecosysteem. 

Onderhavig project draagt bij aan 
de uitvoeringsagenda van Bonaire, 
met name voor doelstelling ‘1.2.1: 
Adequate waste water treatment 
on Bonaire’. 

Natuur- en Milieu Beleidsplan
Bonaire wil toewerken naar een Blue Destination, een 
eiland waar natuur, cultuur en economische ontwikkeling 
hand in hand gaan, het toerisme floreert, en waar de 
natuur onder en boven water kan floreren.

Visie: Van afvalwater naar circulair water

Het doel van het Natuur- en Milieu Beleidsplan 2020-2030 
is het herstel van koraalriffen en het voorkomen van verdere 

degradatie. Dit betekent dat verdere degradatie moet worden 
voorkomen door het wegnemen van stressfactoren op het koraal. 



Project Water Circles

In het project Water Circles,  
werken het OLB, STINAPA, WEB, 
Fundashon Mariadal, Water Alliance 
en WWF-NL samen aan het zoeken 
naar deeloplossingen voor een van 
de belangrijkste stressfactoren voor 
koraalriffen, namelijk afvalwater.  
Met de eenvoudige gedachte hierachter 
dat afvalwater wat niet meer weglekt 
en wegspoelt, maar wordt behandeld 
voor hergebruik, niet meer op het rif 
terecht komt. Denk voor hergebruik 
aan spoelwater, waswater, toiletwater, 
irrigatiewater voor landbouw en 
tuinen, water voor herbebossing en 
zwemwater, en ecologisch gezond 
water als aanvulling in vijvers, 
spaarbekkens en grondwater.  Het 
project richt zich op het lokaal geschikt 
maken van afvalwater voor hergebruik. 
Hierbij is het doel het verbeteren van 
de kwaliteit van het afvalwater, daar 
waar men nog niet op het rioolsysteem 
is, of niet kan worden aangesloten. 

Dit 3-jarig project zet in op het opzetten 
van maximaal 5 demoprojecten voor 
decentrale afvalwaterzuivering waarbij 
gebruik gemaakt wordt van nieuwe, 
beproefde technologieën op het gebied 
van (ecologische) afvalwaterzuivering. 

De demo’s zijn een verkenning 
van de technische, ecologische en 
economische haalbaarheid van 
decentrale afvalwaterzuivering in 
de praktijk. Het is niet de bedoeling 
afvalwater om te zetten in drinkwater. 
De succesvolle demo’s kunnen 
vervolgens als voorbeeld dienen voor 
andere locaties op Bonaire en andere 
eilanden in het Nederlands Koninkrijk. 
Naast inzicht en monitoring van de 
best beschikbare technieken, zijn de 
volgende onderwerpen onderdeel 
van het project: economische 
kansen, scholing in deze sector, 
kennisontwikkeling en vergroten  
van waterbewustzijn. 

Het is belangrijk dat de oplossingen 
betaalbaar zijn; een te dure oplossing 
zal verdere implementatie en het doel 
van geen afvalwater op het koraal 
tegenwerken. Door de samenwerking 
in het project met WEB, de leverancier 
en de eigenaren van de demolocaties, 
verzekeren we dat het onderhoud en 
functioneren gewaarborgd zijn voor  
de middellange termijn (>5 jaar).

De demo’s laten ook zien in hoeverre 
de business case per demo positief is, 
oftewel wat de investeringsbehoefte  
is en hoe dat wordt terugverdiend.  
De business cases moeten positief  
zijn om overtuigend te zijn voor de 
verdere implementatie.



Criteria voor demo’s op locatie
Voor de keuze van geschikte demolocaties gebruikten we de volgende criteria:

Duidelijke directe of indirecte impact op het koraal; 

In staat om goede demo specificatie en programma 
van eisen op te stellen met Water Circles 

Wordt niet aangesloten op het riool; 

Verschillende schaalgroottes en locaties; 

Toepassingen voor waterhergebruik; 
 

Voorbeeldwerking, maatschappelijke rol; 

Duurzaamheid/enthousiasme bij de locatie 
(niet alleen financiële motivatie). 

Medefinanciering door eigenaren; 

Randvoorwaarden haalbaar 
(vergunning, wet- en regelgeving).



Fase 1: 
Verkenning 2021

Deze fase bestaat uit het opstarten 
van het projectteam, het voorstel 
schrijven en het vinden van geschikte 
demolocaties voor decentrale 
afvalwaterzuivering.  Inmiddels 
hebben bijna 30 bedrijven, 
organisaties en huizenbezitters 
op Bonaire aangegeven interesse 
te hebben om mee te werken aan 
het project.

Fase 2: 
Marktconsultatie en 
implementatie 5 
demolocaties 2021-2024

Installeren en monitoren van 
maximaal 5 pilots/demo’s voor lokale 
waterbehandeling en hergebruik.  
Waar mogelijk, representeren de 
demo’s de meest voorkomende 
situaties op Bonaire. 

Door middel van een marktconsultatie 
onder bedrijven en op basis van het 
programma van eisen voor de locatie, 
halen we de watertechnologieën 
voor deze demo’s naar Bonaire. De 
prestaties van de systemen worden 
gedurende de eerste 3 jaar gemonitord 
en getest.

Tijdens het gehele project komen 
communicatie, opleiding en 
kennisagenda aan de orde. Zo zal 
op Bonaire gestart worden met het 
opleiden van technici op MBO-niveau 
door het aanbieden van een module 
waterzuivering tijdens de studie.

Fase 3: 
2024-2030

Monitoren van de kwaliteit van het 
afvalwater op locatie en de positieve 
invloed van de vermindering van het 
afvalwater op het koraalrif.

Op basis van de demo’s worden 
business cases (value cases) opgesteld 
voor voorkomende situaties op 
Bonaire en aanbevelingen gegeven 
voor oplossingen binnen een 
afvalwaterstrategie tot 2030. Na 
vaststelling van de afvalwaterstrategie 
door het OLB en de Nederlandse 
overheid en de beschikbare financiën, 
kan verdere uitrol van de technologieën 
in de betreffende situaties volgen. De 
uitrol over Bonaire en andere eilanden 
in het Koninkrijk behoort echter niet 
tot dit project. Wel geeft het handvaten 
voor oplossingen en implementatie van 
de best beschikbare technieken.

Het project kent 3 fasen



Dit project wordt uitgevoerd door 
het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) 
in samenwerking met het Openbaar 
Lichaam Bonaire (OLB), STINAPA, Water 
en Energiebedrijf Bonaire (WEB), Water 
Alliance en Fundashon Mariadal. Er is 
een projectteam opgezet dat regelmatig 
bij elkaar komt om de voortgang te 
bespreken. WWF-NL in samenwerking 
met OLB zijn de  penvoerder; samen 
met STINAPA zijn zij verantwoordelijk 
voor de communicatie richting het 
bredere publiek. WWF-NL levert de 
projectleider. Water Alliance is adviseur 
voor de demo’s en kan Nederlandse 
watertechnologiebedrijven 
verbinden aan de gespecificeerde 
vraagstukken van de demoprojecten 
middels marktconsultatie. 
Fundashon Mariadal kijkt samen 
met CIV Water naar de inbedding 
van een opleidingsprogramma 

watertechnologie op Bonaire op 
MBO-niveau. WEB analyseert en 
inventariseert de mogelijkheden voor 
afvalwaterzuivering.  STINAPA i.s.m. 
OLB draagt zorg voor de advisering van 
het aanpassen van de huidige wet- en 
regelgeving en hebben een adviserende 
rol. Daarnaast zorgen zij voor de uitrol 
van communicatie.

Naast het projectteam wordt 
een stuurgroep opgesteld met 
vertegenwoordigers uit de 
deelnemende organisaties. Daarnaast 
is het raadzaam om gedurende het 
project een klankbordteam in te 
richten. Zij kunnen de rol van jury in 
de ‘challenge’ en de rol van raad van 
advies vervullen. Zij stellen criteria  
voor de ‘challenge’ vast, beoordelen  
de inzendingen en geven advies over 
het project.

Projectorganisatie



Plan Water Circles

Visie 
Van afvalwater naar 

circulair water. 

Strategie/werkwijze
De doelen worden bereikt door: 

1.
Uiteenzetten van een marktconsultatie bij 

watertechnologiebedrijven om reeds bewezen (decentrale) 
afvalwaterzuiveringstechnieken naar Bonaire te halen

2.
Samen met lokale partners en eigenaren een

selectie te maken van mogelijke demolocaties;

3.
Samen te werken aan monitoring, 

communicatie, opzetten van opleidingen (MBO) 
en het opstellen van een kennisagenda.

Doel
In 2024 decentrale 

afvalwaterzuiveringsoplossingen 
met hergebruik van het behandelde 

water op vijf demolocaties op 
Bonaire realiseren. 

In 2030 wordt er geen
afvalwater meer geloosd in

het Marine Park.

Beoogde resultaten
• Op demolocaties laten zien dat er decentrale 

oplossingen bestaan die de stress factor van lozing 
van afvalwater op het rif kunnen reduceren met 
hergebruik van het behandelde water. 

• Het in kaart brengen van de randvoorwaarden 
voor decentrale afvalwaterzuivering en de 
mogelijkheden voor verdere uitrol presenteren. 

• Breder draagvlak bij overheid, ondernemers 
en publiek voor het belang van schoon water  
voor het koraal. 

• (Afval) Waterbewustzijn vergroten op Bonaire.



Partners

Het Bestuurscollege zorgt voor het dagelijks 
bestuur van Bonaire en wordt voorgezeten 
door de gezaghebber van Bonaire. Zij bereiden 
eilandsraadsbesluiten voor en voeren die uit. De 
ambtelijke organisatie, onder leiding van de eiland 
secretaris, is verdeeld in vier directies. Samen 
vormen zij het directieteam. De belangrijkste 
taak van de organisatie is om besluiten van de 
eilandsraad en het bestuurscollege voor te bereiden 
en uit te voeren. Bij het Openbaar Lichaam Bonaire 
werken rond de 340 medewerkers.

Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA 
Bonaire) is een niet-gouvernementele stichting 
zonder winstoogmerk die in opdracht van het 
eilandbestuur de twee natuurparken van Bonaire 
beheert: het Bonaire National Marine Park (BNMP) 
en het Washington Slagbaai National Park (WSNP).

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) is 
opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar 
Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is 
WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare 
en betaalbare levering van drinkwater en 
elektriciteit aan ruim 17.000 huishoudens, bedrijven 
en organisaties op Bonaire.

Sinds maart 2013 is onze dienstverlening uitgebreid 
met de inzameling en zuivering van afvalwater, en 
het beheer van de Waste Water Treatment (WWTP) 
en de levering van irrigatiewater.

Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband 
tussen de overheid, kennisinstellingen én het 
bedrijfsleven. De nadruk ligt op het bedrijfsleven in 
de innovatieve en duurzame watertechnologie die 
wereldwijd ingezet kan worden. Samen met Wetsus, 
het CEW en CIV Water vormen Water Alliance een 
innovatieketen voor de watertechnologie op de 
WaterCampus in Leeuwarden.

Fundashon Mariadal is de grootste instelling voor 
de gezondheidszorg op Bonaire. Zij ziet het als 
haar taak om het welzijn op Bonaire continu te 
garanderen en ervoor te zorgen dat haar personeel 
in staat is over de benodigde kennis, vaardigheden 
en middelen die hiervoor vereist zijn, te beschikken. 
Internationale normen voor gezondheidszorg, 
aangepast aan de situatie van Bonaire, staan voorop 
en zullen de richting bepalen.

WWF-NL is onderdeel van het internationale 
WWF en de afgelopen decennia uitgegroeid tot 
een wereldwijd netwerk van natuurbeschermers, 
lokale bevolking, regeringen, het bedrijfsleven, 
donateurs en vrijwilligers. Mensen met dezelfde 
passie voor de natuur en de wilskracht om deze 
te beschermen. Onze missie is even uitdagend als 
helder: werken aan een wereld waarin de mens 
leeft in harmonie met de natuur. Een vitale en 
veerkrachtige natuur, die we vol trots kunnen 
doorgeven aan de generaties na ons.
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