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Wegdromen in Haiku House

Het eiland Saba is groen, veilig en kent amper criminaliteit. Bovendien is het klimaat na het orkaanseizoen uiterst prettig. De zon schijnt elke dag. Het is een prima
plek om te overwinteren. Investeerder
raakte 18 jaar geleden verliefd
op Saba en besloot met een paar vrienden een groot deel van Troy Hill, een 580 hoge
berg, te kopen en daar bijzondere villa’s te ontwikkelen.
Zij willen op percelen
met een oppervlakte van
tussen de 2500 en 5000 m2
exclusieve villa’s bouwen
die geheel in de natuur opgaan. Met zijn zakenvrien,
den
en
bouwden zij alvast
het prachtige Haiku House
dat op 380 meter hoogte ligt.
Het is echt een plek om weg
te dromen. Het werd zelfs al
bezocht door
en
die er even uitrustten,
toen zij Saba aandeden.
De door
ontworpen en door
ingerichte houten
villa is orkaanbestendig en
telt een zwembad en terrassen die schitterend uitkijken over de Caribische Zee.
Volgens Hompes is de luxe
resortketen Banyan Tree
erg geïnteresseerd om boven op Troy Hill een hotel
in het groen te bouwen.
Het was overigens de Amsterdamse restaurateur
van Pasta è Basta, tevens oprichter van het
befaamde Prinsengrachtconcert, die de investeerders tijdens een zeiltocht op
Saba wees. Hij hoopt via
zijn contacten bij de Koninklijke Marine er volgend
jaar concerten te kunnen geven met de marinierskapel. Een
mooie gelegenheid
daarvoor zou bij voorbeeld het bezoek van
aan
Saba zijn eind volgend
jaar. De Sabanen verheugen zich er nu al
op.

De Saba Bank tussen de bovenwindse eilanden Sint Eustatius en Saba is tot
blijdschap van de bevolking door staatssecretaris
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen tot beschermd natuurgebied.

meren alleen maar in Nederland”, lacht het tweetal. Ook
de vlakke belasting van 30,4
procent maakte voor hen Saba aantrekkelijk.

■ Het echtpaar Len en Sip
Swierstra met investeerder
Marcel Hompes (r.) voor het
hooggelegen prachtige Haiku
House op Troy Hill.

■ Restaurateur/concertorganisator Hans Duif bij het
zwembad van Haiku House
met op de achtergrond het
laaggelegen dorpje
The Bottom.

Het is voor tankers, cruiseschepen en andere grote
vrachtschepen voortaan ver-

■ Staatssecretaris
Henk
Bleker
…beschermd
natuurgebied…

Er is te weinig zon
onder het nieuws.

GERD DE LEY

Saba: Trots op groene rots

Het is bijna te komisch om waar te zijn. Na met een gecharterd vliegtuigje een dag het mondaine Franse eiland St.
Barth te hebben bezocht, bleek bij terugkeer
niemand meer op de kleine luchthaven van Saba aanwezig te zijn. Piloot
van
Windward Express Airways besluit toch de
spectaculaire landing op de slechts 400 meter
lange landingsbaan in te zetten.
Vlak voordat de baan in de
woeste baren van de azuurblauwe Caribische Zee overgaat, stopt het vliegtuigje.
Halley laat zijn vier passagiers uitstappen en vertrekt

Prachtig gelegen
, voormalig hoofdingenieur
bij Eurocontrol in
Brussel, en zijn vrouw
wonen een groot
deel van het jaar op Saba.
Hun ook al prachtig
gelegen huis op Troy
Hill ligt iets onder dat
van Haiku House.
„Als de bladeren
vallen, wil je het tuinonderhoud in ons huis
in het Brabantse Putte niet meer doen.
Dan wordt het tijd om
naar Saba te vertrekken. We keren pas weer terug als de blaadjes aan de
bomen komen. Wij overzo-

Saba Bank nu beschermd

■ Eigenaar Wim Schutten van
Juliana’s Hotel.

■ Standbeeld van de Venezolaanse vrijheidsstrijder Simon
Bolivar die in 1816 even op
Saba woonde.

meteen weer,
want hij wil voor
donker op Sint
Maarten zijn.
Het duurt een
■ Stephan
half uur, voordat Molenover de steile
kamp (l.)
weg van Hells
en eigeGate lachende
naar Bernt
hulptroepen ar- Groenenriveren, maar zij dijk van
blijken geen
ecolodge
sleutels te hebRendezben. Ook de ma- Vous en
rechaussee, aan- restaurant
gekomen met
Rainforest.
zwaailicht, kan
niets uitrichten.
Wel worden alvast onze paspoorten gestempeld door het
tien centimeter geopende
luik. Welkom terug op Saba,
door de Engels sprekende lokalen ook wel The Unspoiled
Queen genoemd.
En mooi is Saba. Dat blijkt,
als we na een uur eindelijk
worden bevrijd. Het eiland
telt supersteile wegen, vriendelijke groen wit beschilderde huisjes, honderden los
rondlopende geiten en overal
groetende mensen. De ook
Nederlands sprekende gezaghebber
en
gedeputeerde (wethouder)
ontvangen me
hartelijk.
Ze benadrukken dat Saba
puur dient te blijven. „Wij

■ Gezaghebber Jonathan
Johnson (l.) en gedeputeerde
Chris Johnson voor het gemeentehuis van Saba in The
Bottom.

■ Piloot
Aramis Halley
van Windward
Express Airways.
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gaan voor kwaliteit en niet
kwantiteit”, klinkt het. Sinds
Saba op 10 oktober net als
Sint Eustatius en Bonaire een
gemeente van Nederland is
geworden, bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit
vier landen: Aruba, Curacao,
Nederland en Sint Maarten.

De circa 2000 inwoners van
Saba, onder wie 500 studenten van het American Medical College, zijn blij met de
nieuwe constitutionele situatie. Zo zal alleen al aan gezondheidszorg 40 miljoen euro extra worden gegeven aan

de BES-eilanden door ons
land.
Door betere voorzieningen
gaan ook de belastingen omhoog. En dat stuit een veertigtal ondernemers tegen de
borst. Zij komen bij mijn bezoek verontwaardigd verhaal
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boden om in
het aangewezen gebied voor
anker te gaan.
De regeling
ging vorige
week in. De Saba Bank is een
uniek en belangrijk natuurgebied.
Niet alleen vanwege de unieke
biodiversiteit,
maar de Saba
Bank is het op
drie na grootste
groeiende
onderwater ■ Michael en Tricia Chamma van restaurant
koraaleiBrigadoon tonen een grote gevangen kreeft
land in de
van de Saba Bank.
wereld.
De rijke biodiversiteit
vormt een natuurlijke
hulpbron voor de gehele
regio voor nieuwe aanwas van vis-, kreeft- en
schelpenpopulaties en
koralen.
De uitgestrekte koraalriffen, visgronden en
wiervelden op de bank
zijn kwetsbaar voor
schade, met name door
schurende ankers van
grote schepen. Maar ook
afvalwater en verfwerkzaamheden aan voor anker liggende schepen
vormen een gevaar.
■ Directeur
Hidde
Verbeke en
zijn verloofde, tevens
plaatsvervanger Claire
Nuyens van
het luxe hotel Queen’s
Gardens. Inzet: eigenaar
Herman
Henken.
halen op het gemeentehuis
annex rechtszaal. Het is de
eerste demonstratie sinds
1973!
Het jaarlijks door 28.000
toeristen bezochte Saba is een
groen juweel. De nieuwe status van gemeente roept ook
verwarring op. Mag de Russische miljardair

nu wel of niet zonder
visum het eiland betreden als
hij landt of met een van zijn
superjachten komt?
Het is een vraag die nu
oogluikend met ’ja’ wordt
beantwoord. Zijn dollars zijn
immers voor een financieel
armlastig eiland niet te versmaden.

