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Gastcolumn

Kampioenen
Door Mike Eman

Minister-president
Mike G. Eman heeft zich sinds
zijn aantreden in 2009 een
hartstochtelijk pleitbezorger
getoond van het versterken
van de koninkrijksbanden.
‘De nadruk moet niet liggen op
wat ons verdeelt, maar op wat
ons bindt’, is zijn adagium.
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Weinig Nederlanders zijn zich er bewust van dat het Koninkrijk der
Nederlanden uit vier gelijkwaardige landen bestaat: Curaçao, Sint
Maarten, Aruba en ja, ook Nederland. En onder degenen die het wel
weten, zijn velen sceptisch over het nut van de relatie met de landen in
het Caribische deel van het koninkrijk. Hoe anders was dat in de 17e en
de 18e eeuw, de tijd van de West-Indische Compagnie. Toen benutten
Hollandse kooplieden de destijds nog op koloniale leest geschoeide
banden maximaal door de eilanden als springplank te gebruiken voor
het drijven van handel met de Amerika’s. Helaas zaten ze in de verkeerde
business, maar ze hadden wel heel goed door welke meerwaarde het
koninkrijk hen bood.
De tijden zijn - gelukkig maar - veranderd: de bevolkingen van Curaçao,
Sint Maarten en Aruba hebben er inmiddels uit vrije wil en in volle
overtuiging voor gekozen het koninkrijk trouw te blijven. Hoewel de
perceptie hardnekkig is dat er vanuit Den Haag bakken met belastinggeld naar de Cariben worden gestuurd, is de tijd dat Nederland de
eilanden begrotingssteun verleende definitief voorbij. Ook van een afhankelijkheidsrelatie is geen sprake meer. Wat echter niet is veranderd, is de
strategische ligging van onze landen. Sterker nog, gezien de gunstige
economische ontwikkelingen in Latijns-Amerika is onze functie als ‘hub’
voor Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in Brazilië, Colombia
of Panama alleen maar in betekenis toegenomen.
De meerwaarde die Curaçao, Sint Maarten en Aruba als koninkrijkspartners Nederland en Nederlandse ondernemers te bieden hebben, is een
van de gespreksonderwerpen tijdens de Koninkrijksconferentie die begin
april in Oranjestad wordt gehouden. Dit topoverleg van de vier regeringen
wordt als het aan mij - als gastheer - ligt het begin van een koninkrijknieuwe-stijl dat gestoeld is op strategisch partnerschap. De uitdaging is
het antwoord te vinden op de vraag: hoe kunnen wij elkaar door het
bundelen van onze krachten versterken zodat onze eeuwenoude band
meer oplevert dan de som der (koninkrijks)delen?
Wij hoeven de meerwaarde van het koninkrijk uiteraard niet te beperken
tot het samen de boer opgaan om nieuwe afzetmarkten voor ons
bedrijfsleven aan te boren.
Ook op terreinen als onderwijs, innovatie, gezondheidszorg, energie,
milieu, cultuur en sport kunnen wij, zo is mijn overtuiging, veel meer aan
elkaar hebben. Dat daar mooie dingen uit voort kunnen komen, heeft het
‘Nederlands’ honkbalteam bewezen. Dat werd wereldkampioen dankzij
goed samenspel van spelers die uit alle hoeken van het koninkrijk
afkomstig waren, met verschillende achtergronden en uiteenlopende
kwaliteiten.
Samen sterker mag dan een versleten cliché zijn, het is wel een waarheid
als een koe.
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Pareltje
van het
koninkrijk
‘Het is onvoorstelbaar hoe ontzettend veel er
gebeurt’, concludeert econoom Willem Vermeend
na een weekje Aruba. ‘Ongelooflijk. Ik ben echt
onder de indruk.’
Prof.dr. Vermeend, internationaal internetonder
nemer en bijzonder hoogleraar Economics and
Internetbusiness, was van 1994 tot 2000 staats
secretaris van Financiën en daarna twee jaar
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Daarvoor was hij tien jaar lid van de Tweede
Kamerfractie van de PvdA. Met het Caribische
deel van het koninkrijk maakte hij veel eerder
kennis toen hij eind jaren ‘70 naar Curaçao werd
uitgezonden om de Nederlandse Antillen te helpen
bij het maken van wetten.
De cultuur kende hij al een beetje uit de tijd dat hij
docent was aan de Universiteit van Leiden: ‘Ik gaf
college en Henny Eman, de latere premier van Aruba
en broer van huidig premier Mike Eman, studeerde
aan onze faculteit. Hij had ook een café, de Bonte
Koe, waar het altijd supergezellig was.’
In de jaren dat hij op Curaçao werkzaam was, kwam
hij Henny opnieuw tegen. ‘Ik kan mij nog goed
herinneren dat hij samen met Betico Croes regelmatig
op zondag naar Curaçao kwam, voorafgaand aan de
vergadering van het parlement van de Nederlandse
Antillen. Ik heb toen regelmatig met ze gesproken
over hoe Aruba zich wat wetgeving betreft kon
voorbereiden op de status aparte die in 1986 zou
ingaan. Voor veel mensen op het eiland waren ze
water en vuur. Het waren natuurlijk ook politieke
tegenstanders, maar als wij met zijn drieën om tafel
zaten, was duidelijk dat zij beiden het beste voor
hadden met Aruba. In de jaren rond de status aparte
ben ik vaak op Aruba geweest. Daar heb ik zowel
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Betico als Henny regelmatig gesproken.’
Ten tijde van de latere kabinetten Kok I en II is
Vermeend ook nog een aantal keren op werkbezoek
geweest, vaststellend dat Aruba zich goed ontwikkelde nadat het autonoom land in het koninkrijk was
geworden.
Behalve hoogleraar is Vermeend ook ondernemer,
investeerder en expert op het gebied van 3D-printing.
Het plan om in samenwerking met de Universiteit van
Aruba een 3D-kenniscentrum in Oranjestad te stichten, bracht hem vorige maand terug in Oranjestad.
‘Wij onderzoeken de mogelijkheid om 3D-printshops
te openen met een heleboel verwante activiteiten
eromheen zoals het aanbieden van opleidingen.
Daarom is de universiteit er bij betrokken.’ Vermeend
zegt heel erg gecharmeerd te zijn van het gatewayconcept van Aruba. ‘Het eiland is de ideale
springplank voor Nederlandse en Europese bedrijven
naar Latijns-Amerika. Het succes van de TNO-vestiging is een goed voorbeeld. Het is van groot belang
ook andere toonaangevende bedrijven zoals Shell en
Philips te overtuigen om Aruba als showcase te
gebruiken.’
Vermeend heeft zich in de week dat hij in Oranjestad
was niet de tijd gegund om van zon, zee en strand te
genieten. ‘Ik heb met heel veel mensen gesproken.
Ook met de minister-president. Wat is die man
ontzettend geliefd bij de bevolking! Hij is, heb ik
gezien, een oprecht sociaal bewogen mens. Hij heeft
de juiste filosofie en is enorm gedreven. Hij heeft
goede mensen om zich heen verzameld. Creatief en
betrokken. Het is mij sowieso opgevallen hoe positief
de stemming op het eiland is en hoe hard er overal
gewerkt wordt. Ik heb met de ministers De Meza van
Economische Zaken en Yrausquin van Financiën
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gesproken, maar bijvoorbeeld ook met directeur
Croes van het telecombedrijf Setar dat bezig is 4G uit
te rollen. Stadsarchitect Raffy Kock heeft me de
binnenstad laten zien die na de opknapbeurt een voor
de regio ongekende allure heeft gekregen.’
Is er geen ‘maar’? ‘Die is er zeker. Net als de rest van
de wereld heeft Aruba last van de crisis. Mike Eman
heeft er voor gekozen in te zetten op economische
groei. Ik ben het met hem eens. De staatsschuld
moet zeker omlaag, maar niet ten koste van economische groei en werkgelegenheid. Extra economische
groei is de beste methode om de overheidsschuld te
verminderen. Het blijft natuurlijk wel zaak dat het
begrotingstekort wordt teruggedrongen. Vanuit
Nederland wordt gezegd dat Aruba vooral moet
bezuinigen. Maar bezuinigen zoals Nederland doet,
kun je niet zo maar toepassen op een eilandeconomie. Lagere overheidsuitgaven leiden vaak tot minder
werk bij het bedrijfsleven. Als je ambtenaren gaat

ontslaan, hebben die recht op een uitkering. Als ze
minder te besteden hebben, ontvang je als overheid
minder omzetbelasting en maken bedrijven minder
winst. Die gaan dan dus ook minder belasting betalen.
Dat schiet niet op. Een vacaturestop kan uiteraard
wel. Maar de beste manier om het begrotingstekort te
laten dalen, is het verhogen van de landsinkomsten.
De economie groeit met drie tot vier procent, dat zit
dus wel goed. Wat ook helpt, is als de inning van
belastingen wordt verbeterd. Daarmee kan de opbrengst voor de schatkist worden vergroot. Het zou
ook goed zijn als Nederland bereid is om te helpen bij
de herfinanciering van de Arubaanse overheidsschuld
zodat er tegen een lagere rente kan worden geleend.
Dat kan op jaarbasis tientallen miljoenen schelen,
zonder dat het Nederland een cent kost.’
Vermeend is optimistisch over de toekomst van
Aruba. ’Ik ben enthousiast. Aruba is bezig zich tot het
pareltje van het koninkrijk te ontwikkelen.’
n

Internet-ondernemer en expert op het gebied van 3D-printing Willem Vermeend heeft plannen om samen met de Universiteit
van Aruba een 3D-kenniscentrum in Oranjestad op te zetten.
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Olympisch
Door de laatste dag op spectaculaire wijze alle drie
de wedstrijden te winnen, heeft het vijftienjarige
Arubaanse surftalent Mack van den Eerenbeemt in
Mexico tijdens de Noord-Amerikaanse Windsurf
Kampioenschappen de tweede Landen-plaats
binnengehaald. Hiermee heeft Aruba zich
gekwalificeerd voor de ‘Techno 293’ klasse bij de
Youth Olympic Games die in augustus in China
worden gehouden.
n

IOC-lid
De secretaris van de Ministerraad, Nicole Hoevertsz,
is tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji met
algemene stemmen herkozen als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Zelf nam ze in 1984 in Los
Angeles deel aan de Spelen op het onderdeel synchroonzwemmen. In 2006 trad ze toe tot het IOC. Ze
heeft zitting in de coördinatiecommissies voor de
Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en die van 2020 in
Tokyo. Sportnieuwswebsite Around The Rings heeft
Hoevertsz uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke vrouwen in de internationale sportwereld. 
n

Sexy bar
Het gerenommerde tijdschrift USA Travel Experience
Caribbean heeft de Blue Bar van het Renaissance
Aruba Resort & Casino verkozen tot de meest sexy
bar van het Caribisch gebied. De geheel gerestylde
bar verbindt de lobby van het vijfsterrenhotel met
het zwembadgedeelte op de eerste verdieping en
biedt uitzicht op de levendige boulevard en de
jachthaven.
n
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Ster voor ster
De Arubaanse honkballer Xander Bogaerts heeft
zijn eigen ster gekregen in de Paseo Herencia Mall.
Hij was er zelf bij toen het plakkaat werd onthuld
door minister van Volksgezondheid en Sport Alex
Schwengle. Bogaerts won onlangs met zijn Boston
Red Sox de World Series. ‘Xander verdient grote lof
voor wat hij al op jonge leeftijd heeft bereikt.
Hij staat met beide voeten stevig op de grond en heeft
een goede begeleider en coach in zijn moeder’, aldus
Schwengle. 
n

Droomvlucht
Luchtvaartmaatschappij Arke zal vanaf juli haar
nieuwste aanwinst, de Boeing 787 Dreamliner,
inzetten naar Aruba. De eerste commerciële vlucht
met een B787 vond plaats in oktober 2011. Inmiddels
zijn er al meer dan 1.000 van besteld. Zowel bemanningen als passagiers roemen het vliegtuig om zijn
vliegcomfort. De B787 is bovendien zo’n 20% zuiniger
dan zijn voorganger. TUI-dochter Arke streeft er naar
de eerste vlucht richting Dutch Caribbean op 3 juli uit
te voeren. 
n

Nog een ster
Meesterkok François Geurds baalde flink toen hij door
de rechter werd gedwongen de naam van zijn goedlopende restaurant Ivy in het Rotterdamse
Lloydskwartier te veranderen. Een Brits concern
claimde het gebruiksrecht van de merknaam. Het
verdriet om het naar zijn Arubaanse moeder Ivy
vernoemde etablissement om te dopen naar FG was
echter van korte duur dankzij de toekenning van een
tweede Michelinster.
n
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Binden, bouwen
en bestendigen
‘Wij staan aan de vooravond van een periode waarin wij nieuwe
economische voorspoed op een eerlijke manier delen met alle
burgers van ons land.’ Zo begon minister-president Mike Eman zijn
toelichting op het regeerprogramma dat de titel ‘Binden, bouwen en
bestendigen’ heeft meegekregen.
Met een nieuw, nog steviger
mandaat van de kiezers heeft het
kabinet Mike Eman II zich voorgenomen de in 2009 ingezette koers
te continueren. Een koers die het
eiland veilig langs de klippen van
de crisis heeft geloodst. De doelstellingen voor de komende vier
jaar komen er dan ook in grote
lijnen op neer dat het beleid van
het eerste kabinet Mike Eman
wordt voortgezet en uitgebouwd.
Duurzaamheid is daarbij het
sleutelwoord. ‘De economische
groei die in 2011
is ingezet, houdt
in deze kabinetsperiode
onverminderd aan
door onder meer
een beheerste
toename van het
toerisme en het
continueren van
het door de
overheid geïniti-

eerde investeringsprogramma in
stedelijke vernieuwing en wijkverbetering. Wij zoeken en vinden een
oplossing voor de uitdaging die
gerezen is in de olie- en raffinagesector. We zijn reeds begonnen met
het uitvoeren van een aantal grote
projecten die leiden tot het volledig
verduurzamen van onze energievoorziening. Ook bouwen we
verder aan de ontwikkeling van een
derde economische pijler, gericht
op het uitgroeien van Aruba tot een
toegangspoort naar Zuid-Amerika

en daaraan gekoppeld de vestiging
van buitenlandse bedrijven. Dit
alles in combinatie met duurzame
overheidsfinanciën en het blijven
stimuleren van economische groei’,
aldus Eman.
De cijfers laten zien dat de ambitieuze aanpak het eiland geen
windeieren heeft gelegd. Het Bruto
Binnenlands Product pluste in 2013
met 3,5 procent. Het toerisme
neemt toe met 6 procent per jaar
waarbij de opbrengst per hotelkamer in vier jaar tijd met 24 procent
is toegenomen. Belangrijke internationale bedrijven zijn teruggekeerd
naar Aruba en andere, zoals TNO,
hebben zich op Aruba gevestigd
om van hieruit de regio en Latijns-

Bijna alle ministers
waren aanwezig toen
premier Mike Eman
het regeerprogramma
aan Statenvoorzitter
Marisol Lopez-Tromp
aanbood.
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daagd actief te
participeren in innovatie en
zich te richten op kwaliteitsverbetering.
Samenwerking kan de
kwetsbaarheid van Aruba
in internationaal verband
verminderen.’
In de afgelopen vier jaar is
de basis gelegd om als
land verder te groeien naar
een kenniscentrum voor
de regio en Latijns-Amerika. ‘Wij zetten deze
ontwikkeling voort met een
groot aantal initiatieven’,
belooft Eman. Daarom
heeft zijn kabinet gekozen
voor de introductie van
een portefeuille Wetenschap & Innovatie. Het
ontwikkelen van een
Nationaal Innovatie
Eman: ‘Ook de komende
Beleidsplan voor Aruba
jaren investeren wij in de
staat hoog op de agenda.
verbetering van het welzijn
Dat moet de aanzet geven
van onze burgers. Bevoor het stimuleren van
scherming van de sociaal
innovatie, niet alleen in het
zwakkeren staat centraal.
Cocolishi, de onlangs geopende uitbreiding van het
bedrijfsleven, maar in alle
We gaan grote stappen
bestuurskantoor, staat symbool voor het nieuwe elan waarin
geledingen van de Arubaamaken op het gebied van
innovatie en duurzaamheid centraal staan.
nse samenleving. ‘Wij
het borgen van de sociale
moeten een klimaat scheppen dat
Onderwijs wordt betrokken in de
zekerheid, stedelijke vernieuwing
uitnodigt tot onderzoek en ontwikvorm van naschoolse activiteiten.
en wijkverbetering, pensioenen en
keling’, aldus de premier.
De overheid investeert waar nodig
gezondheidszorg, de openbare
Sinds 2009 heeft de regering er
ook in financiële zin om maatveiligheid, burgerparticipatie, het
eendrachtig met de sociale partschappelijke initiatieven kans van
onderwijs, de participatie van
ners en tal van maatschappelijke
slagen te geven.
vrouwen en de ontwikkeling van de
organisaties aan gewerkt om de
jeugd.’
uitdagingen van de crisis het hoofd
De relaties binnen het koninkrijk
te bieden. Ondanks dat er grote
worden eveneens in het regeer
De aan het begin van de vorige
vooruitgang is geboekt, is het werk
programma belicht. ‘Het deel
regeerperiode ingevoerde Sociale
nog niet af. De vooruitzichten voor
uitmaken van het koninkrijk biedt
Dialoog om draagvlak te creëren
de komende jaren zijn goed. ‘Het is
rechtszekerheid en stabiliteit, maar
voor het sociaaleconomisch beleid
nu aan ons om dat gunstige
ook strategisch partnerschap. We
wordt geprolongeerd. Burgers
perspectief om te zetten in duurgaan door met met uitbouwen en
worden meer bij de overheid
zame welvaart en welzijn. Daarvoor
bestendigen van de goede relatie
betrokken door het geven van
is de medewerking van elke
met Nederland en andere partners
voorlichting en bieden van inArubaan nodig. Samen kunnen wij
in het koninkrijk. Ditzelfde geldt
spraakmogelijkheden door het
niet alleen onze doelstellingen
voor de relatie met de Europese
organiseren van bijeenkomsten in
realiseren, maar ook de toekomst
Unie. Samenwerking binnen
de wijken. Er komen ook initiatievoor onze kinderen en kleinkindeEuropees verband verschaft Aruba
ven op het gebied van land- en
ren veilig stellen’, aldus
op veel gebieden benchmarks
tuinbouw, gekoppeld aan het
minister-president Mike Eman. n
waardoor ons land wordt uitgegebruik van duurzame energie.
Amerika te bestrijken. De
werkloosheid is afgenomen met 3 procent,
ondanks het feit dat de
raffinaderij
de activiteiten grotendeels
heeft afgebouwd. Het
verduurzamen van de
openbare financiën is
gericht op het bereiken
van een structureel
begrotingsevenwicht. In de
Arubaanse Staatsregeling
wordt dat als vereiste
verankerd door middel van
een ‘Balanced Budget
Rule’. Alle ministers van
het huidige kabinet hebben
zich hieraan met hun
handtekening gecommitteerd.
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energy independency
with a smart island
approach

TNO is supporting Aruba to become the first energy
independent island in the Caribbean. To achieve this,
TNO-Caribbean develops in 2014 together with (local)
companies and the government the Smart Community.
You can become a partner!
Go to TNO.Nl/CARIBBEAN for more information.

tno.nl/
cariBBean

Een maquette van de slimme wijk waarvoor belangstellenden

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was

in de rij staan.

een toost waard.

Slimme wijk

voor slimme bewoners
Wonen in een wijk die als het om elektriciteit en water gaat vrijwel
volledig zelfvoorzienend is en waar de nieuwste technologische
snufjes op het gebied van duurzaamheid worden toegepast: op
Aruba wordt in Kibaima zo’n wijk gebouwd onder de titel Smart
Community.
Na twee jaar voorbereiding is
onlangs de Samenwerkingsovereenkomst Smart Community
Aruba ondertekend. Een consortium van de overheid, FCCA,
Utilities Aruba NV, WEB Aruba NV,
NV ELMAR, SETAR NV en de
Arubaanse vestiging van TNO gaat
zich de komende vijf jaar richten
op het ontwikkelen, testen en
demonstreren van duurzame
oplossingen in een ‘live situatie’.
Smart Community Aruba wordt
een experimentele woonwijk van
twintig huizen met de focus op
duurzaam wonen. Belangrijkste
doel is door het opdoen van praktijkervaring kennis te ontwikkelen
met betrekking tot technologische
oplossingen en bedrijfsmodellen
die in een later stadium op heel
Aruba, maar ook elders in de
wereld kunnen worden toegepast.
A Pr i L
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De voornaamste onderzoeksgebieden zijn: energiebesparende
technologieën in de woningbouw,
decentrale opwekking van zonneen windenergie, integratie van
duurzame energie in intelligente
elektriciteitsnetwerken (zogenaamde smart grids), waterbehandeling
en -hergebruik en elektrisch
vervoer. Tevens zal er aandacht
zijn voor menselijke aspecten
zoals bewonersgedrag en gebruikersacceptatie van duurzame
technologie.
Smart Community Aruba biedt een
platform aan lokale en buitenlandse bedrijven alsmede onderzoeksinstellingen die hun specifieke
innovaties in een levensechte
omgeving willen (laten) testen.
Via een Open Innovatie Platform
kunnen zij gebruikmaken van de
onderzoeksfaciliteiten in de experi-

mentele wijk. Voor Aruba betekent
dit een belangrijke impuls voor de
verdere ontwikkeling van de
nieuwe economische pijler, die van
kenniscentrum op het gebied van
‘sustainable solutions’.
Het project begint met de bouw
van vijftien woningen. De tweede
fase van vijf huizen volgt later
zodat de eerste ervaringen verwerkt kunnen worden.
Woningbouwvereniging FCCA
selecteert de kandidaat-bewoners.
‘Wij worden overstelpt met aanvragen, maar gaan zorgvuldig te
werk. Toekomstige bewoners
moeten namelijk bereid zijn actief
te participeren in het project.
Van hen wordt verwacht dat zij
meewerken aan metingen en
allerlei tests. De voorkeur gaat
daarom uit naar bewoners die zich
volledig willen inzetten voor een
duurzame manier van leven’, aldus
directeur Peter van Poppel van
FCCA.
n
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Duurzaam
boeren
is ‘cool’
Bibliotheek-directeur Astrid Britten.

Duurzame voedselvoorziening. Daarover praten
duizenden Arubaanse leerlingen van het voortge
zet en het hoger onderwijs in de week van 7 april
tijdens de derde editie van het Green Education
Symposium. Het initiatief van de nationale biblio
theek draagt dit jaar de titel Green Food Supply.
Directeur Astrid Britten en medewerker Ronny Alders
werken hiervoor samen met het project Green’S’Cool.
Juliet Carvajal van het Bureau Innovatie is de drijvende kracht achter Green’S’Cool dat als doel heeft
jongeren te betrekken bij de duurzame ontwikkelingen
op het eiland. ‘Wij willen voorkomen dat er een gat
ontstaat tussen de volwassenen die heel hard werken
aan de duurzaamheid van Aruba en de jongeren. Dat
hebben we opgepakt door het thema duurzaamheid
in de vorm van aantrekkelijke projecten de scholen
in te brengen. Wubbo Ockels speelde daarin een
belangrijke rol’, aldus Carvajal.
Britten: ‘De bibliotheek bevordert de samenwerking
met organisaties die op hetzelfde terrein werken. Dan
creëer je synergie waardoor je meer kunt bereiken.’
Met de ervaring van de eerste twee edities is er voor
gekozen de leerlingen in kleinere groepen te verdelen
en meer interactief te laten werken. ‘Natuurlijk zijn er
ook nu weer sprekers die vertellen over voedsel en
alles wat ervoor nodig is om het op je bord te krijgen.
Maar wij gaan vooral manieren zoeken om de leerlingen actief mee te laten doen, bijvoorbeeld met hun
smartphones. Wij moeten het boeiend maken.’
Wat zeker interessant is, is de samenwerking met
Santa Rosa, de Dienst Landbouw, Visserij en Veeteelt.
‘Op dit moment wordt 95 procent van het voedsel
dat op Aruba wordt geconsumeerd geïmporteerd.
Met moderne methoden en technieken kan veel meer
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lokaal worden geproduceerd. De mensen van Santa
Rosa gaan buiten Cas di Cultura waar het symposium
plaatsvindt een presentatie verzorgen. We nodigen
ook de lokale voedselproducenten om te demonstreren wat zij doen’, licht Alders toe.
Het symposium is niet alleen informatief bedoeld,
maar moet de jongeren aan het denken zetten over
de toekomst. ‘Sommigen hebben wellicht interesse in
landbouw, maar denken dat dat in ons klimaat niet
kan. Het zou juist goed zijn als een paar jongeren
landbouwkunde gaan studeren en dan terugkomen
om hier de sector te helpen ontwikkelen’, aldus
Britten die benadrukt dat tijdens het symposium ook
gesproken wordt over gezondheid, koken, transport
en techniek. ‘Wij willen de landbouw weer cool
maken. Laten zien dat duurzaamheid een essentieel
onderdeel is van het leven. Je kunt niet leven zonder
voedsel, dus zo is de cirkel rond.’
n

Juliet Carvajal is de drijvende kracht achter het project
Green’S’Cool.
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Eén plus één is
Na het succes van de eerste Europe Meets the Americas-
conferentie vorig jaar mei was het duidelijk dat er een vervolg
zou komen.
Begin maart bevestigde minister
Mike de Meza van Economische
Zaken, Communicatie, Energie en
Milieu dat de conferentie inderdaad
wordt geprolongeerd en wel van 21
tot 26 oktober in het Renaissance
Aruba Conference Center. De
bewindsman maakte tevens
bekend dat EMA wordt samengevoegd met een ander beproefd
evenement: Green Aruba. Vandaar
de titel ‘Green Aruba, where Europe
meets the Americas.’
De combinatie is logisch. Beide
conferenties zijn immers bedoeld
om de positie van Aruba als Green
Gateway tussen Europa en LatijnsAmerika te versterken. Door de
samenvoeging wordt tevens een
voor de deelnemers interessante
brug geslagen tussen de wetenschap en het bedrijfsleven of
anders gezegd: kennis en praktijk
onder één dak. Dat Green Aruba
zich vooral richt op visie en innovaties en het accent bij EMA ligt op
het bevorderen van handelscontacten maakt de synergie compleet.
‘Wij hebben voor oktober gekozen
vanwege het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Aangezien
dat land een aantrekkelijke afzetmarkt is voor Nederlandse
bedrijven, is het belangrijk dat
potentiële handelspartners en
investeerders uit Brazilië net als bij
de eerste EMA ook nu weer aanwezig zijn’, aldus De Meza. ‘Deze twee
conferenties bieden de deelnemers
niet alleen een zeer interessant
programma, maar ook de gelegenAPr i L
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heid om op een directe manier
kennis te nemen van de ervaringen
van bedrijven die nu reeds succesvol zijn door Aruba als gateway te
benutten.’
De eerste ‘Europe Meets the
Americas’ onderstreepte met 743
deelnemers uit 24 landen hoe groot
de behoefte aan beide kanten van
de oceaan is aan een plek om
elkaar te kunnen ontmoeten. ‘Aruba
is de ideale springplank: ZuidAmerkaanse ondernemers staan
dichtbij huis al met één been in
Europa en Nederlandse bedrijven
hoeven het koninkrijk niet eens te
verlaten om nieuwe markten in
Latijns-Amerika te verkennen.’
De Meza benadrukt dat Aruba meer
te bieden heeft dan alleen een
gunstige ligging op een kruispunt
van handelsstromen. ‘Aruba biedt

meer
rechtszekerheid, stabiel bestuur,
een ondernemersvriendelijk klimaat,
een goede infrastructuur, aanwezigheid van professionele
dienstverleners en een aanbod van
goed opgeleid arbeidspotentieel
dat viertalig is en vertrouwd is met
de cultuur van zowel het Nederlands/Europese bedrijfsleven als
dat in Latijns-Amerika.’
Minister De Meza wil in dit stadium
nog geen namen prijs geven van
sprekers. ‘Men mag er op vertrouwen dat het programma ook nu
weer van een hoge internationale
kwaliteit zal zijn.’ Bij eerdere edities
spraken onder meer (toen nog)
prins Willem-Alexander, voormalig
vicepresident Al Gore en oud-
premier Jan Peter Balkenende. n
Voor meer informatie:
www.eumeetsamericas.com

Minister Mike de Meza: ‘Aruba heeft het Nederlandse
bedrijfsleven meer te bieden dan alleen een gunstige ligging.’
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Als warme broodjes
Minister-president Mike Eman kon
zich na de verschijning van het
boek ‘Visie, passie en lef’ waarin
hij openhartig vertelt over zijn
leven in en buiten de politiek
nergens vertonen of hij kreeg het
verzoek een zojuist aangeschaft
exemplaar te signeren. Zo
ontstond het idee om in de
boekwinkels op Aruba waar
‘Visie, passie en lef’ verkrijgbaar
is signeersessies te organiseren.
Het leverde lange rijen belang
stellenden op die geduldig
wachtten totdat zij aan de beurt
waren om hun exemplaar door de
premier van een persoonlijke
opdracht te laten voorzien.
De opbrengst van het boek, zo
heeft auteur René Zwart (parlementair verslaggever in Den Haag voor het Antilliaans
Dagblad) in samenspraak met Eman besloten, wordt
geschonken aan het kindertehuis Imeldahof. Vanwege
het goede doel hebben de verkooppunten op Aruba
afgezien van hun gebruikelijke verkoopcommissie.
Inmiddels heeft Imeldahof een eerste cheque
ontvangen.
‘Visie, passie en lef’ geeft antwoord op de vraag wat
Aruba slimmer doet dan Nederland. Waar het kabinet

Bestelwijze
‘Visie, passie en lef’
(160 pagina’s, hard cover) is in
Nederland te verkrijgen door
overmaking van E 15,00 naar reknr.
NL84 RABO 0361 5259 82
t.n.v. ADCaribbean BV onder
vermelding van naam en volledig
adres.
De prijs is inclusief verzendkosten.

Rutte heeft gekozen voor bezuinigingen en lastenverzwaringen,
investeert het kabinet Eman juist in
het aanjagen van de economie en
koopkrachtherstel. Met een
dalende werkloosheid en een
economische groei van ruim
3 procent rekent de voormalige kolonie sneller af met
de crisis dan het moederland.
De architect van wat de schrijver noemt ‘het wonder
Aruba’ is minister-president Mike Eman die met een
grote gedrevenheid werkt aan het realiseren van zijn
ambitie om van het eiland een vijfsterrensamenleving
te maken. Over het hoe en waarom komt de premier
uitvoerig aan het woord. Ook zijn opvoeding, schooltijd, inspiratiebronnen en de jaren in de
oppositie komen aan de orde. Verder
bevat het boek hoofdstukken over de
strijd van Aruba voor de status aparte,
de eerste bloeitijd na 1986, het verval
in de periode 2001-2009, het opmerkelijke herstel daarna en de verkiezingen
van 2013.

In de rij voor een door de premier getekend exemplaar van ‘Visie, passie en lef’.
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‘Het boek is vooral een ode aan de
Arubaanse bevolking die een enorme
veerkracht toont. Anders dan wij
Nederlanders zijn de Arubanen niet
gaan zitten somberen. Zij hebben,
onder aanvoering van hun premier,
eendrachtig de schouders onder het
herstelbeleid gezet’, aldus Zwart.  n
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Imeldahof

systeem om dat te realiseren, blijkt
echter te duur. Inmiddels hebben
we gekozen voor reverse osmosis
om het grijze water van de regen,
de douche en de keuken te reinigen
en te gebruiken voor de toiletten.
Verder willen we een moestuin
aanleggen. Dat is goedkoper,
maar ook goed voor de educatie
van de kinderen.’ Op het gebied
van bewustwording staat een
project met afvalscheiding op
De vijftig bewonertjes van het kindertehuis Imeldahof krijgen een
stapel. ‘Wij zijn verantwoordelijk
‘groene’ huisvesting. De gloeilampen zijn vervangen door LEDvoor de opvoeding van de kinderen
verlichting en energiezuinige inverter airco’s zorgen voor een
en willen hen meegeven dat
aangename temperatuur. Er worden nog veel meer duurzame
duurzaamheid belangrijk is’, aldus
plannen uitgebroed.
Hernandez. In
haar plannen
De kinderen die
past ook
in Imeldahof
elektrisch
wonen, zijn
transport.
geen wees
‘De kinderen
kinderen zoals
moeten naar
vaak wordt
school en naar
gedacht, maar
andere activiteiom uiteenloten worden
pende redenen
gebracht. Wij
door de rechter
zouden heel
uit huis gegraag deel
plaatst. Het
willen uitmaken
tehuis is in de
van een proefjaren vijftig
project om ze
opgericht door
met kleine
nonnen die de
elektrische
kinderen met
bussen te
veel warmte en
vervoeren, maar
liefde opvingen.
Waarnemend hoofd Natalia Hernandez van Imeldahof neemt de 25 gulden in ont
het is moeilijk
In de loop der
vangst die premier Eman heeft betaald als eerste koper van ‘Visie, passie en lef’.
om een gejaren zijn de
schikte partner te vinden.’
Werner Dijkhoff legt uit waarom
eisen aan deze zorg veranderd.
duurzaamheid essentieel is voor
Waarnemend hoofd Natalia
De ambitieuze plannen vergen een
de toekomst van het tehuis: ‘Het
Hernandez: ‘Het inzicht is gegroeid
flinke investering. ‘Wij hebben wat
subsidiegeld dat beschikbaar is,
dat deze kinderen een professiogeld overgehouden van de verbouwordt opgeslokt door de hoge
nele begeleiding bij emotionele
energie- en waterrekening.’
wing, maar zijn verder afhankelijk
problemen nodig hebben. Wij
Om kosten te besparen, worden er
van donaties. De overheidssubsidie
bieden een stabiele leefomgeving
daarom zonnepanelen en wind
gaat helemaal op aan zaken die de
waarin ze zich kunnen ontplooien.’
kinderen nodig hebben.’ Hernandez
molens geplaatst. Hernandez: ‘Wij
is dus blij dat minister-president
willen volledig zelfvoorzienend zijn
Nu de woonhuizen met financiële
Mike Eman en de auteur van het
in onze energie- en waterbehoefte.
steun van de Arubaanse regering
boek ‘Visie, passie en lef’, René
We hadden ook grondwater willen
zijn gerenoveerd, is het tijd voor de
Zwart, hebben besloten dat de
gebruiken om toiletten door te
volgende stap. Vorig jaar werd het
spoelen, de tuinen te verzorgen en
verkoopopbrengst aan Imeldahof
startschot gegeven voor het project
kleding en de vaat te wassen. Het
wordt geschonken.
‘Groen voor Leven’. Voorzitter
n

kleurt groen
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Een beetje meer ruimte,
veel meer comfort
Verbazingwekkend, wat extra beenruimte en
een verder verstelbare rugleuning doen
voor uw reis. Geniet van extra comfort
met Economy Comfort. Beschikbaar
op alle KLM-vluchten. Ga naar
klm.nl/economycomfort

Foto links: Premier Mike Eman en staatssecretaris Fred Teeven zijn optimistisch over een snelle invoering van een preclearanceservice voor vluchten van Aruba naar Europa. Links minister Benny Sevinger, rechts van de premier de Arubaanse
vertegenwoordiger in Brussel Cedrick Tilma en adviseur/oud-ambassadeur Bart von Bartheld. Foto rechts: Premier Eman
begroet Marten Dijkstra van de Schiphol Group (links) en Manuel van Lijf, Manager Product Innovation KLM.

Happy flow krijgt vorm
Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie en Veiligheid toonde zich eind vorig jaar optimistisch over een
snelle invoering van een preclearance-service voor
vluchten naar Europa die vanaf Aruba’s luchthaven
Reina Beatrix vertrekken. Hij krijgt gelijk: alles wijst
er op dat nog dit jaar een begin kan worden gemaakt
met het verleggen van de Schengengrens naar
Oranjestad.
Aruba heeft een jarenlange ervaring met de preclearance van vluchten naar de Verenigde Staten. Deze
worden na aankomst in Amerika afgehandeld als een
binnenlandse vlucht hetgeen reizigers veel ongemak
- zoals lange wachttijden voor de immigratie - bespaart. In samenwerking met de KLM en Schiphol
wordt op Aruba een proef voorbereid met een zogeheten happy flow-concept dat nog een paar stappen
verder gaat.
Marten Dijkstra en Guus Vlaming van de Schiphol
Group, Manuel van ‘t Lijf van de KLM en Kier-co
Gerritsen van het ministerie van V&J waren onlangs
op Aruba om met vertegenwoordigers van Reina
Beatrix en de Arubaanse regering de voortgang te
bespreken. ‘Aruba is op weg om het eerste land in
de wereld te worden met preclearance voor Europa.
Aan het einde van dit jaar wordt de eerste fase
zichtbaar op onze luchthaven’, aldus premier Eman.
‘Het is een mooi voorbeeld van de meerwaarde die
de koninkrijksband biedt. Wij ontwikkelen gezamenlijk
een innovatief systeem van controle en veiligheid dat
straks overal in de wereld kan worden toegepast.’
In de toekomst krijgen reizigers richting Europa op
het vliegveld van Aruba te maken met het happy
flow-concept waarbij slechts één controlepunt hoeft
te worden gepasseerd. Het proces van bagageafgifte,
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immigratie en boarden verloopt daarna volledig
geautomatiseerd. Volgens de Arubaanse vertegenwoordiger in Brussel, Cedrick Tilma, moeten nog wel
een aantal juridische aspecten worden geregeld. ‘Als
er prescreening komt op Aruba geeft die reizigers zonder aanvullende controles toegang tot Europa. Dat
moet dus met alle veiligheidswaarborgen worden omgeven alvorens de EU het licht definitief op groen zet.’
De preclearance-service is voor Aruba van belang
vanwege de ontwikkeling van het eiland tot gateway
tussen Europa en Latijns-Amerika. Vooral voor
zakelijke reizigers is het een groot pluspunt als ze na
hun intercontinentale vlucht op Schiphol zonder
verdere controles kunnen doorlopen.
n

Amerikanen blij met
preclearance
Nog dit jaar wordt de preclearance voor reizigers
naar de Amerika uitgebreid zodat ook bezoekers
die met privétoestellen reizen van deze service
gebruik kunnen maken. De consul-generaal van
de VS James Moore kwam persoonlijk naar Aruba
om het goede nieuws over te brengen. De uitbreiding getuigt van het vertrouwen dat de Nationale
Veiligheidsdienst van de USA heeft in de samenwerking met Aruba. Moore: ‘Wij zijn erg tevreden
over hoe het gaat op luchthaven Reina Beatrix.
Preclearance draagt bij aan de positieve ervaring
van de vele tienduizenden Amerikanen die jaarlijks
op uw mooie eiland vakantie vieren. Om die reden
hebben wij besloten het verzoek van Aruba te
honoreren om de dienstverlening uit te breiden.’
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Oud-directeur Wim Eggenkamp van Stadsherstel Amsterdam deelt zijn kennis graag met Aruba.

Stadsherstel

als investering

Met de oprichting van de organi
satie Renobacion Aruba is een
begin gemaakt met een veelom
vattend renovatieprogramma voor
gebouwen die interessant zijn
vanuit monumentaal, commercieel,
architectonisch of historisch
oogpunt. De overheid gaat samen
met partners uit de particuliere
sector investeren in het herstel van
markante panden in zowel Oranjestad als San Nicolas.
‘Wij nodigen potentiële investeerders uit om met ons mee te
bouwen aan een beter en mooier

18

Aruba. De economie is weer op
gang gebracht dus kunnen wij nu
ook aandacht besteden aan wat
ons nog meer te doen staat.
Nu de Mainstreet zo goed als klaar
is, gaan wij verder met het reno
veren van de binnenstad van
Oranjestad en ook van het centrum van San Nicolas. De tijd is
gekomen om vervallen gebouwen
onder handen te nemen. In de
Mainstreet wordt hier en daar al
een pand opgeknapt, maar om te
bereiken dat alles aan de beurt
komt, hebben we de private sector

nodig als mede-investeerder’,
aldus minister Benny Sevinger
van Infrastructuur en Integratie.
Projectleider Diego Frankel legt uit
hoe Renobacion Aruba te werk
gaat: ‘De organisatie werft fondsen
bij investeerders. Met dat geld
wordt een pand aangekocht en
opgeknapt waarna het op een
commerciële basis verhuurd wordt.
Zo verdienen de investeerders niet
alleen hun geld terug, maar maken
zij ook een mooi rendement.’ In de
organisatie kunnen naast de
overheid, institutionele beleggers,
ARUBA
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verzekeringsmaatschappijen en
banken ook particulieren deel
nemen. ‘Iedereen krijgt vijf procent
dividend op zijn inleg’, verzekert
Frankel.
De organisatie werkt naar het
succesvolle voorbeeld van Stadsherstel Amsterdam. Oud-directeur
Wim Eggenkamp deelt zijn kennis
van de vele jaren dat hij die organisatie leidde graag met Aruba. Het
gaat volgens hem om een duurzaam proces dat uiterst zorgvuldig
moet worden uitgevoerd. ‘Alles
moet kloppen. Dat begint er al mee
dat het pand de goede aankoopprijs moet hebben. Je moet een
geschikte architect en de juiste
aannemer selecteren. Je moet
verder met alle betrokkenen
duidelijke afspraken maken want
duur meerwerk of kostbare kosten
overschrijdingen kunnen niet worden
getolereerd. Voordat je een pand
onder handen neemt, moet je al
weten wie het gaat huren. Bij
voorkeur is er een ondertekend
huurcontract of tenminste een

letter of intent. Zo kun je maatwerk
leveren terwijl je bovendien financiële zekerheid hebt.’
Ook ten aanzien van de werkwijze
heeft Eggenkamp goede raad.
‘Begin voorzichtig en blijf voorzichtig. Koop niet teveel tegelijk aan
want dan zit al je geld vast in
gebouwen en heb je geen middelen
meer voor renovatiewerk. Als je een
pand kiest, bekijk dan de omgeving
en probeer de gebouwen ernaast te
bemachtigen. Clusteren is immers
veel efficiënter dan projecten die
ver uit elkaar liggen.’ Eggenkamp
adviseert ook om er voor te zorgen
dat als een bepaalde groep gebouwen wordt gerenoveerd gelijktijdig
de infrastructuur eromheen een
goede beurt krijgt. ‘Dan wordt het
een mooi geheel en is het ook echt
af.’
Veel oude gebouwen in de binnensteden waren oorspronkelijk
winkelpand terwijl de eigenaar met
zijn gezin op de bovenverdieping
woonde. De overheid wil graag dat

de panden hun oorspronkelijke
woonfunctie terugkrijgen.
‘Dat versterkt de leefbaarheid van
de stadscentra. Vooral in de
avonduren is het nu veel te stil. Als
er meer mensen wonen, gaan de
binnensteden weer leven en is het
voor anderen ook weer plezierig om
’s avonds in de stad uit te gaan’,
aldus minister Sevinger.
De Staten van Aruba hebben de
plannen goedgekeurd en er is, ingebracht door de regering, ook al een
eerste object: het voormalige
onderkomen van de Voogdijraad.
Na renovatie wordt het een kindermuseum. Banken en andere
investeerders worden uitgenodigd
om aandelen te verwerven in de te
vormen organisatie. ‘We hebben
6,5 miljoen florin nodig als solide
basis’, laat Frankel weten.
De financiële kant van het renovatieprogramma staat onder toezicht
van de Centrale Bank van Aruba.
De AIB Bank neemt het projectmanagement voorlopig voor zijn
rekening.
n

Projectleider Diego Frankel tijdens de presentatie van de plannen van Renobacion Aruba.
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Zuinig zijn op erfgoed
Oude, monumentale gebouwen renoveren en een tweede, derde of vierde leven gunnen. Het professioneel
conserveren van het cultureel erfgoed dat het eiland rijk is, valt onder het duurzaamheidsbeleid van de
regering. Meteen al na het aantreden van kabinet Mike Eman I werd een begin gemaakt met het in oude
glorie herstellen van in de decennia daarvoor verwaarloosde monumenten.
men vormen de drie organen de Monumentenzorg
van Aruba. De Monumentenraad, het adviesorgaan
van de Monumentenzorg, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister. Het
Monumentenbureau is een overheidsdienst belast
met alle algemene aangelegenheden van de monumenten en is tevens het technisch uitvoerend orgaan.
De Stichting Monumentenfonds is een zelfstandige
rechtspersoon waar het financieel beheer is ondergebracht.

Directeur Yvonne Webb van het Monumentenbureau.

De renovaties worden begeleid vanuit het Monumentenbureau. Dat maakt deel uit van het drieluik aan
organisaties dat in het leven is geroepen om de
Arubaanse monumenten te behouden. In december
1994 besloot de overheid de Monumentenraad in te
stellen. Kort hierna, op 1 januari 1996, werd het
Monumentenbureau Aruba ingesteld en op 17 juni
1996 volgde de Stichting Monumentenfonds. Teza-
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De afgelopen jaren zijn verschillende projecten
uitgevoerd zoals de voor het stadsbeeld zeer markante watertorens van Oranjestad en San Nicolas en
het gerechtsgebouw. Rond het bestuurskantoor staan
momenteel twee monumenten in de steigers, het
voormalige havenkantoor en het vroegere landskantorengebouw. Ook aan de opknapbeurt van de
ambtswoning van de gouverneur is begonnen, al is
dat volgens de officiële criteria geen monument.
‘Onder monumenten worden verstaan objecten die
tenminste vijftig jaar oud zijn en die van algemeen
belang worden geacht wegens hun schoonheid, hun
betekenis voor de wetenschap, de geschiedenis van
het land of hun volkenkundige waarde.’ Dat is de
formele definitie volgens de directeur van het Monumentenbureau, Yvonne Webb. Ze legt uit dat vanuit
het oogpunt van monumentenzorg niet alleen gebou-
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wen van belang zijn, maar ook hun
omgeving en de samenhang
daarmee. ‘Stads- en dorpsgezichten zijn groepen onroerende
goederen, waaronder ook begrepen worden bomen, wegen,
straten en pleinen die met één of
meer tot de groep behorende
monumenten bepalend zijn voor
het stadsbeeld en van algemeen
belang zijn wegens de schoonheid
of het karakter van het geheel.’
Webb heeft de handen vol aan de
verschillende projecten. ‘Restaureren is een specialisatie. Het is
niet te vergelijken met de reguliere
bouw en vergt veel vooronderzoek. Restaureren is namelijk het
terugbrengen van een gebouw in zijn originele staat
met gebruik van zoveel mogelijk van het originele
materiaal. Vaak is er in de loop van de tijd van alles
aan een pand vertimmerd. Het kost veel moeite om
uit te zoeken hoe het oorspronkelijk was. Tot nu toe
is dat steeds gelukt. Gaandeweg hebben wij een
archief van informatie en documenten opgebouwd.
Het beeld van vroeger wordt steeds duidelijker.’ Wat
het uiterlijk van historische panden betreft, is het
Monumentenbureau erg streng. Aan de richtlijnen
van het verdrag van Venetië van de International
Council on Monuments and Sites wordt niet getornd.
‘Dat wil niet zeggen dat je van binnen wel van alles
zou mogen slopen. Om een voorbeeld te noemen:
Arubaanse tegels zijn het beslist waard om te
behouden’, aldus Webb. Tijdens een inspectie op de
bouwplaatsen vertelt ze over de historie van het
voormalig landskantorengebouw in de Zoutman
straat. Daar werd op 10 september 1910 de eerste
steen gelegd. In het journaal van waarnemend
gezaghebber Hendrik Johannes Beaujon staat bij die
datum geschreven: ‘Heden is de eerste steen gelegd
van de in de Oranjestad gebouwd wordende nieuwe
kantoorlokalen. In den voorgevel heb ik ingemetseld
een verzegelde flesch inhoudende een korte oor
konde luidende als volgt: ......’ In het journaal zijn
vervolgens vijf regels opengelaten, maar nooit
ingevuld. ‘Wij zijn de fles jammergenoeg nog niet
tegengekomen,’ treurt Webb die overigens goed te
spreken is over de voortgang van de werkzaam
heden. Als het gebouw klaar is, wordt het in gebruik
genomen door een groep lokale handwerkslieden
die er originele ‘made in Aruba’ souvenirs gaan
produceren.
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Nog geen honderd meter verderop, pal naast het
bestuurskantoor, worden de dakplaten verwijderd van
het oude havenkantoor. Ook hier een tevreden Webb.
‘In het begin kwamen er allerlei verrassingen onder de
betimmering tevoorschijn waardoor de plannen
moesten worden aangepast, maar die fase hebben
wij nu achter de rug.’ Nog voor het einde van het jaar
kunnen de toekomstige gebruikers van beide monumenten hun nieuwe onderkomen betrekken.
Zo wordt stap voor stap het ene bouwkundige
pareltje na het andere in oude luister hersteld en
ontstaat een stadsgezicht waarin eigentijdse en
architectuur uit vervlogen tijden een constrastrijk,
maar toch ook harmonieus geheel vormen. Een
eenheid die bijdraagt aan de leefbaarheid van de
stedelijke gebieden voor de eigen bewoners, maar
gelijktijdig het toeristische product Aruba versterkt. n
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Fair play voor
ondernemers
Met de unanieme instemming van
de Staten voor ‘zijn’ ontwerpLandsverordening
Ketenaansprakelijkheid heeft
minister Juan David Yrausquin van
Financiën en Overheidsorganisatie
geregeld dat bonafide bedrijven
beter worden beschermd tegen
oneerlijke concurrentie van malafide ondernemers.
‘Wij mikken gericht op een aantal
risicosectoren. Niet dat daar
iedereen in de fout gaat, maar wel
omdat we zien dat het heel
makkelijk is om weg te komen met
het niet-nakomen van de wettelijke
verplichtingen’, aldus de bewindsman. De nieuwe regeling is
bedoeld om de inning van (directe)
belastingen en premies effectiever
te doen verlopen door de mogelijkheid bestuurders, aannemers en
inleners die in gebreke blijven
aansprakelijk te kunnen stellen.
‘Deze wet draagt bij aan eerlijke
concurrentie tussen bedrijven en
beschermt tevens werknemers en
de overheid tegen malafide
praktijken’, licht de bewindsman
toe. Volgens hem dient de wet
verschillende doelen. ‘Om te
beginnen is het van belang dat alle
bedrijven voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van
belastingen en premies. Dat is
belangrijk voor de landskas, maar
zeker ook voor bonafide bedrijven
die te lijden hebben van oneerlijke
concurrentie.’ Hoofdaannemers
zijn voortaan aansprakelijk voor de
afdracht van belastingen en
premies van de onderaannemers
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die zij inhuren. Wie mensen inhuurt
via een uitzendbureau dat niet aan
zijn wettelijke verplichtingen
voldoet, krijgt daarvan de rekening
gepresenteerd. Verder regelt de
wet ook dat directeuren van
malafide bedrijven persoonlijk aangepakt kunnen worden voor de
schulden die zij achterlaten na een
faillissement.
Yrausquin vindt het ook van
belang dat de wet bijdraagt aan de
bescherming van werknemers. ‘Er
zijn gevallen bekend van bedrijven
die failliet gingen en een achterstand hadden bij de afdracht van
belastingen en premies. Tot nu toe
was het zo dat de fiscus de
werknemers aansloeg voor de niet

afgedragen bedragen. In het
vervolg wordt de opdrachtgever
die het bedrijf had ingehuurd,
aangesproken.’
Als de wet het beoogde effect
sorteert, levert dat de overheid
mogelijk enkele tientallen miljoenen extra inkomsten op.
‘Ongeveer twintig procent van de
inkomsten van ons land komt
binnen als directe belastingen. In
landen om ons heen is dat 25
procent. Wij hebben ons als
regering tot taak gesteld om de
inkomsten vanuit de belastingen te
verhogen, Niet door degenen die
betalen zwaarder te belasten,
maar door degenen die niet
betalen aan te pakken.’ 
n

Minister Juan David Yrausquin van Financiën en Overheidsorganisatie maakt het
malafide ondernemers een stuk lastiger om hun wettelijke verplichtingen te ontlopen.
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Containerhaven
in 2016 gereed

Het wordt geen tweede Rotterdam, maar vanaf 2016 beschikt Aruba wel over de modernste
container-haven van de regio. Over twee jaar kunnen er drie grote containerschepen tegelijk afgehandeld
worden in de nieuwe haven te Barcadera. Ook is er dan plaats voor containeroverslag, een service waar
nu al veel vraag naar is.
Stuwadoorsbedrijf Astec is verantwoordelijk voor de
aanleg van een groot stuk van de bovengrondse
infrastructuur. Directeur Mike D’Lisle nodigde onlangs
minister van Economische Zaken, Communicatie,
Energie en Milieu Mike de Meza uit voor een rondgang over het terrein. Wijzend op een enorme
platbodem, volgestapeld met machines en materialen, bevestigde D’Lisle dat het werk kan beginnen
nu de noodzakelijke spullen binnen zijn. Hij doelt
daarmee op de fysieke uitbreiding van de aanlegsteigers waar nu nog de barkjes met groente uit
Venezuela en Colombia afmeren. ‘De werktekeningen
voor het miljoenenproject zijn bijna klaar, de schop
kan binnenkort de grond in.’
De verhuizing van de containerhaven van Oranjestad
naar Barcadera is om meerdere redenen noodzakelijk.
Door de fysieke begrenzing van het huidige terrein
dat wordt gedeeld met de cruiseschepen is er voor
beide partijen geen ruimte voor verdere expansie. De
komende jaren groeit de Arubaanse economie met
twee tot vier procent per jaar. Dat brengt meer invoer
met zich mee, maar er is nauwelijks ruimte voor meer
vrachtverwerking. Ook de cruisehaven ligt geregeld
helemaal vol. Er moeten zelfs aanvragen van cruiseschepen worden geweigerd.
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D’Lisle weet te vertellen dat al van verschillende
kanten belangstelling is getoond voor de mogelijkheid om containers op Aruba op te slaan in
afwachting van transport naar bestemmingen elders
in het Caribisch gebied. ‘Nu hebben we geen
capaciteit voor containeroverslag, maar over twee
jaar wel.’ Een activiteit die naadloos aansluit bij de
uitbouw van het eiland tot gateway tussen Europa
en Latijns-Amerika.
Met meer cruiseschepen, meer vrachtafhandeling en
containeroverslag wordt in de toekomst het geld
verdiend dat nodig is om de investering van 120
miljoen florin te verantwoorden. Overigens blijft een
groot deel van dat geld op Aruba want het leeuwendeel van de werkzaamheden wordt door lokale
bedrijven uitgevoerd onder leiding van buitenlandse
deskundigen.
Bij het project wordt uiteraard rekening gehouden
met het op duurzaamheid gerichte beleid van de
regering. Voor het opwekken van de benodigde
energie worden zonnepanelen geïnstalleerd.
Voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te voor
komen dat tijdens de bouwwerkzaamheden het
kwetsbare rifgebied voor de kust schade zou
kunnen oplopen.
n
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Green Corridor
meer dan asfalt
Een vierbaansweg die meer is dan de snelste
manier om van Oranjestad naar San Nicolas te
reizen. De Green Corridor is ook bedoeld om de
kwaliteit van het leefklimaat van de mensen die
langs het tracé wonen te verbeteren. De weg zelf
is slechts een onderdeel van een veel meer omvat
tend project dat verder bestaat uit fiets- en
voetpaden, parken, groenstroken, bruggen, roton
des en uitvalswegen.
Odinsa, een Colombiaans bedrijf dat gespecialiseerd is
in complexe infrastructurele projecten voor overheden,
is kort na de jaarwisseling begonnen met de eerste
fase. Die behelst de aanleg van een nieuwe weg die
de toekomstige containerhaven te Barcadera verbindt
met de hoofdweg tussen Oranjestad en San Nicolas.
Zo kunnen de grote trucks met containers straks rechtstreeks naar de snelweg rijden, zonder dwars door
woonwijken te denderen. Als dat stuk klaar is, gaat
deel twee van start: de aanleg van zeven kilometer
vierbaansweg tussen de luchthaven en Pos Chiquito
en de renovatie van de resterende 23 kilometer naar
San Nicolas.
Het gaat om het grootste infrastructurele project dat in
de laatste vijftig jaar op Aruba is uitgevoerd. Er hangt
een prijskaartje aan van 130 miljoen florin. Dat is veel
geld, maar volgens minister Benny Sevinger van
Infrastructuur een meer dan verantwoorde investering.
‘Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben zelf
onvoldoende ervaring met projecten van deze omvang
dus hebben we Nederland gevraagd ons te helpen. De
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Camiel
Eurlings wilde dat graag. Hij heeft ons deskundige
mensen geleend.’ Met de hulp uit Den Haag werd een
PPS-constructie uitgewerkt. Publiekprivate samenwerking heeft als groot voordeel dat niet de Arubaanse
overheid de verantwoordelijkheid draagt voor de
financiering, maar een consortium van bedrijven. De
overheid huurt als het ware de Green Corridor en
begint pas met betalen na de oplevering. In het
jaarbedrag dat twintig jaar lang moet worden afgedragen, is een vergoeding opgenomen voor het
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De Green Corridor betekent niet alleen een stimulans voor
Aruba’s tweede stad San Nicolas, maar verbetert ook het
leefklimaat voor de aanwonenden.

onderhoud; ook daarvoor blijft het consortium verantwoordelijk.
Het project brengt extra werkgelegenheid met zich
mee want de hoofdaannemer is verplicht om zo veel
mogelijk lokale bedrijven te betrekken bij de uitvoering.
Dat is vooral goed nieuws voor de vele bedrijfjes die
voorheen werkzaamheden voor de olieraffinaderij
verrichtten. De komende vier jaar kunnen ze dankzij de
Green Corridor opdrachten binnenhalen. Veel van die
kleine aannemers zijn gevestigd in San Nicolas. Voor
de economie van de tweede stad van Aruba is de
Green Corridor dan ook een grote stimulans. Overigens niet alleen nu, maar ook als het project is
voltooid. Door de betere verbinding zullen meer
mensen - ook toeristen - de oostpunt van het eiland
opzoeken en dat brengt extra bedrijvigheid met zich
mee.
De regering ziet ook kansen om profijt te trekken uit
de kennis die wordt opgedaan met het op een nieuwe
manier realiseren van complexe infrastructurele
werken. ‘Alle landen in het Caribisch gebied staan voor
dezelfde uitdagingen. Er is op alle eilanden grote
behoefte aan goede infrastructuur. Tegelijkertijd voelen
wij allemaal de gevolgen van de crisis. We hebben een
methodiek ontwikkeld om samen met de private sector
grote projecten organisatorisch en financieel haalbaar
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te maken. Een doordachte werkwijze, met checks and
balances. De kennis daarover is zeer waardevol voor
anderen in de Cariben’, aldus Sevinger.
Bij het ontwerp van de Green Corridor zijn de mensen
als uitgangspunt genomen. Waar huizen langs de
vierbaansweg staan, wordt een groenstrook aangelegd. Daarmee wordt niet alleen de weg aan het zicht
onttrokken, maar de bomen dempen tevens de
verkeersgeluiden. Een ander aspect is het vrijliggende
fietspad dat langs de volledige lengte van de weg
wordt aangelegd. Dat maakt het mogelijk dat kinderen
voortaan op de fiets naar school kunnen, volwassenen
niet voor ieder wissewasje in de auto hoeven stappen
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en leden van de wielervereniging veilig kunnen trainen.
Een ander belangrijk element is dat de mensen die in
de wijken langs de weg wonen goede infrastructuur
voor de deur krijgen. Geen stoffige zandwegen meer of
hobbelige asfaltstroken die steeds opnieuw vol gaten
zitten. ‘Ook de bewoners van zogeheten volkswijken
hebben recht op een fatsoenlijke woonomgeving. Met
dit project komen wij daaraan tegemoet. Terwijl wij in
de wijken bezig zijn alles op te knappen, zorgt dit
project ervoor dat deze verbonden worden met de
levensader van Aruba. Zo krijgt iedereen langs het
tracé een betere en snellere verbinding met de rest van
n
Aruba’, belooft minister Benny Sevinger.
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Onze man
in de VS

Waar liggen de kansen voor het bedrijfsleven?
‘Dat zijn er heel veel. Er gebeurt nu al veel. De grote
bedrijven doen het voortreffelijk in Amerika. Een bedrijf
als DSM breidt zich geweldig uit en hetzelfde geldt voor
Shell. Kun je je voorstellen dat bijna 700.000 banen in
Amerika afhankelijk zijn van handel en investeringen
tussen Nederland en de Verenigde Staten? We hopen
dat het Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership, het handelsakkoord tussen Europa en de
Verenigde Staten, voor een extra stimulans gaat
zorgen. Het ziet er goed voor de toekomst.’

Ambassadeur in de Verenigde Staten Rudolf Bekink.

De koninkrijksambassadeurs van het westelijk
halfrond zijn vorig jaar in het kader van de confe
rentie ‘Europe meets the Americas’ op de hoogte
gesteld van de ontwikkelingen op Aruba. Zij wilden
vooral weten hoe zij vanuit hun standplaats het
concept Gateway Aruba kunnen uitdragen.
Een van hen is Rudolf Bekink, onze man in de
Verenigde Staten. ‘Het is heerlijk in Washington.
Hiervoor heb ik 4 jaar in China gewoond, daarvoor
in België en in Zweden.’
Hoe staat de economie er voor in de VS?
‘Je hebt het gevoel dat er weer een dynamiek is. De
laatste tijd gaan de werkgelegenheidscijfers mooi
omhoog en de beurzen doen het uitstekend. Eigenlijk
best een goed plaatje.’
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Hoe staat het met de bekendheid van Aruba?
‘Goed. Aruba trekt veel toeristen uit Amerika. Vanuit
mijn regio is er een rechtstreekse verbinding. Mijn
vlucht naar hier zat helemaal vol terwijl het toch geen
vakantieseizoen is. Aruba staat aangeschreven als een
heel prettig vakantieoord. Uw dynamische ministerpresident zorgt er voor dat er naast het toerisme nog
meer gaat gebeuren. U hoeft niet te klagen over zoals
dat heet de branding van het merk Aruba in de VS. Je
moet daarbij ook bedenken dat ik op de ambassade
gezegend ben met een bijzonder actieve gevolmachtigde minister van Aruba, mevrouw Jocelyne Croes. Die
bestrijkt heel veel terreinen en spant zich buitengewoon
in om er voor te zorgen dat Aruba op een plezierige
wijze bekendheid wordt gegeven. Ze is daar goed in en
onderneemt van alles. We moeten ervoor zorgen dat de
rest van de ambassade haar daarin gaat steunen.’
Volgt u de ontwikkelingen op Aruba?
‘Natuurlijk en dat doe ik met veel plezier, vooral ook
omdat er op Aruba zo’n frisse wind waait op het
moment.’
Wat vindt u van het concept Gateway Aruba?
‘Dat lijkt me heel interessant. Ik denk dat het nog
interessanter is voor landen uit Latijns-Amerika dan de
VS want het zou een omweg zijn om vanuit Europa via
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Aruba met de VS handel te drijven. Je zou wel aan
Aruba kunnen denken als een gateway tussen de VS en
Latijns-Amerika. Het hangt een beetje ervan af welke
faciliteiten Aruba te bieden heeft. Maar ik denk dat er
meer is dan het gatewayconcept. Het is erg interessant
wat Aruba aan het doen is op het gebied van duurzaamheid, dat het in 2020 niet langer afhankelijk wil zijn
van fossiele energie. Aruba is nu al een geweldig
voorbeeld voor anderen en uit die voorsprong kan van
alles gaan gebeuren.’
Wat vindt u van de stelling van minister-president Mike
Eman dat de meerwaarde van het koninkrijk nog
onvoldoende wordt benut?
‘Ik was er bij de vorige ambassadeursconferentie niet
bij - toen zat ik nog in China - maar ik begrijp dat er
dankzij de werkkracht van uw onvermoeibare ministerpresident grote vorderingen zijn gemaakt. Ik deel zijn
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mening dat wij dankzij het feit dat wij een monarchie
zijn in het buitenland gemakkelijker binnenkomen dan
wanneer wij niet een koninkrijk zouden delen. De
buitenwereld vindt dat prachtig. Ik heb het gemerkt in
China, daar loopt men achter de monarch aan met
meer enthousiasme dan je kunt verwachten bij de
president van een republiek. Maar er zou best wat meer
aandacht vanuit Den Haag kunnen komen voor Aruba.
Ik zie in de VS veel mogelijkheden voor investeringen
op Aruba, maar dan moeten we daar wel duidelijke
afspraken over maken. Denk bijvoorbeeld aan the
Netherlands Foreign Investment Agency, het Nederlands agentschap voor het binnenhalen van
investeringen uit de Verenigde Staten. Dat werkt heel
erg targetgericht. Wij zouden afspraken moeten maken
wat het NFIA kan doen voor Aruba. Ik kan mij voorstellen dat die afspraken er komen, zeker na deze
n
geslaagde conferentie.’
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Luxe
condominiums
Blue Residences, het eerste luxe condominiumresort
van Aruba, heeft begin maart de deuren geopend. De
weelderig ingerichte appartementen bieden uitzicht op
Eagle Beach en de Caribische zee daarachter en zijn
van alle denkbare comfort voorzien. Het project omvat
drie gebouwen waarvan de eerste klaar is. De andere
twee volgen in de loop van dit jaar. Dan telt het complex 124 eenheden.
n

Strandbieb
Het Canadese echtpaar Petra en Frank Smith overwintert sinds 2007 op Aruba. Frank is gepensioneerd
politieagent die zich nu met timmeren bezighoudt.
Onlangs heeft hij een klein bibliotheekje in elkaar gezet
en onder de boom bij de ingang van Boca Catalina
geplaatst. De boeken zijn gratis mee te nemen, maar
men mag er ook boeken achterlaten. De formule blijkt
uitstekend te werken.
n

Gouverneur
goes green
Gouverneur Fredis Refunjol rijdt voortaan in een hybride
Lexus. Hij volgt daarmee de groene agenda van de
Arubaanse regering. Enkele ministers, onder wie
minister-president Mike Eman en minister van Economische Zaken, Energie, Communicatie en Milieu Mike de
Meza verplaatsen zich sinds vorig jaar al in een hybride
Toyota Camry. Directeur Martijn Boelen van het Kabinet
van de Gouverneur: ‘Fijn dat de gouverneur kan meedoen aan het streven naar een beter milieu terwijl hij
toch rijdt op een manier die bij zijn status past.’
n
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Secretaris George Croes
van de Anti-Money
Laundering/Counter
Finance of Terrorism
Strategy Group toont
trots de positieve
beoordeling van de
FATF.

FATF is tevreden
De Financial Action Task Force (FATF) is tevreden over
de maatregelen die de Arubaanse regering de afgelopen jaren heeft genomen in de strijd tegen witwassen
en de financiering van terrorisme. De FATF is een in
1989 opgerichte intergouvernementele organisatie die
zich richt op de internationale bestrijding van witwassen en sinds 2001 ook de bestrijding van terrorismefinanciering. De ruim 180 aangesloten landen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, zijn gebonden aan
in totaal 40 aanbevelingen. De FATF ziet toe op
verbetering van de nationale wettelijke systemen, de
rol van de financiële instellingen en het versterken van
de internationale samenwerking. Landen worden
regelmatig beoordeeld.
In 2009 was de FATF uiterst kritisch over Aruba. Het
land werd niet op de gevreesde zwarte lijst geplaatst,
maar kreeg wel een dik pakket met dwingende
aanbevelingen. Meteen na de regeringswisseling in
oktober 2009 liet het kabinet Mike Eman I een nationale risico-analyse uitvoeren om vervolgens een
speciale werkgroep in te stellen, de Anti-Money
Laundering/Counter Finance of Terrorism Strategy
Group. George Croes, directeur van Directie Wetgeving en Juridische Zaken, is secretaris: ‘Het was een
enorme klus. Wij hebben onze mouwen opgestroopt.
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Stap voor stap werden grote en kleine maatregelen
genomen. Veel daarvan hadden te maken met wet- en
regelgeving.’
De vorderingen werden nauwlettend door rapporteurs
van de FATF gevolgd. In februari heeft Aruba tijdens
een plenaire bijeenkomst van de FATF in Parijs laten
zien wat het land aan inspanningen heeft geleverd in de
strijd tegen witwassen en terrorisme-financiering. Begin
vorige maand kwam de FATF tot de conclusie dat
Aruba zijn zaakjes voldoende op orde heeft en dat extra
monitoring niet langer nodig is. ‘Zelfs grote landen
hebben moeite om te voldoen aan de richtlijnen van de
FATF dus wij mogen trots zijn op wat wij als klein eiland
in een paar jaar voor elkaar hebben gekregen’, aldus
minister-president Mike Eman. Hij erkent dat het lastig
is om de balans te vinden tussen de wens om voor
investeerders de rode loper uit te rollen en het opwerpen van barrières voor lieden die een gevaar vormen
voor de internationale rechtsorde. ‘Alertheid blijft
geboden. Het nieuws van de FATF bevestigt onze met
zorg opgebouwde reputatie in de wereld dat de
rechtsorde op Aruba afdoende is gewaarborgd en dat
wij een betrouwbare partner zijn. Bedrijven die zich in
het kader van Gateway Aruba op ons eiland willen
vestigen, geeft dat een veilig gevoel.’
n
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Afval bestaat niet
Aruba maakt met de productie van biogas een nieuwe stap op weg
naar een honderd procent duurzame energievoorziening. Het
initiatief is genomen door Ecological Technologies & Trading Free
Zone, zusterbedrijf van Ecotech dat gespecialiseerd is in wastemanagement. Het project is een voorbeeld van de bijdrage die de
private sector levert aan het realiseren van de groene ambities van
de Arubaanse regering.
Afval bestaat niet in de visie van
directeur Freddy Kelkboom. Het
aangevoerde huisvuil en bedrijfsafval duidt hij consequent aan als
materiaal. Die vormen de grondstof voor zijn bedrijfsvoering. Al
jaren wordt zo veel mogelijk
herbruikbaar materiaal uitgezocht
om vervolgens te worden ver-

kocht. Voor het restafval is nu ook
een oplossing: Ecological gaat er
biogas van produceren. Het gas
wordt afgenomen door Water- en
Energiebedrijf WEB dat het
gebruikt voor de productie van
elektriciteit. ‘Berekeningen wijzen
uit dat wij met de hoeveelheid
afval waar we op dit moment over
beschikken ongeveer tweeduizend
huishoudens van
stroom kunnen
voorzien. Zouden
we al het afval
van Aruba
verwerken, dan
praten we al
gauw over het
vijfvoudige
daarvan’, aldus
Kelkboom.

WEB-directeur Oslin Boekhoudt hielp een handje bij de start
van de aanleg van de biogasleiding.
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Eind december
werd symbolisch
het eerste stuk
van de 1.600
meter lange
pijplijn tussen
Ecological en
WEB in de grond
gelegd. ‘Ecotech
is al meer dan
tien jaar bezig
met recycling. Op
10 maart 2010
gingen we van
start met de
installatie die

volledig automatisch het meeste
herbruikbare materiaal scheidt.
Het is onze doelstelling om zo veel
mogelijk de opstapeling van afval
te voorkomen. Dumpen vinden wij
onwenselijk. We hadden alleen
nog geen oplossing voor het
laatste stuk van de keten, het
restafval. Met grote trots kan ik
zeggen dat we die nu hebben
gevonden,’ aldus Kelkboom.
Biogas uit afval is een duurzame
oplossing die een goede aanvulling vormt op zonne- en windenergie met als bijkomend voordeel
dat de productie niet afhankelijk is
van de weersomstandigheden.
Ook vanuit financieel oogpunt is
het initiatief de moeite waard.
WEB-directeur Oslin Boekhoudt:
‘Met de hoeveelheid biogas die we
in de eerste fase van dit project
verwachten, kunnen we misschien
een tot twee procent besparen op
het verbruik van reguliere brandstof. Dat lijkt weinig, maar op
jaarbasis praten we over miljoenen
florins.’ Kelkboom ziet nog meer
voordelen van het biogasproject.
‘Wij hebben de capaciteit om veel
meer te verwerken dan we nu
doen. In principe kunnen we al het
afval van Aruba aan. Daarmee
verdwijnt de noodzaak om te
storten wat voor de omwonenden
van vuilstortplaatsen een enorme
vooruitgang betekent. Op termijn
kunnen we zelfs nadenken over
het opruimen van de bestaande
dumpplaatsen.’
Ecological heeft in de loop der
jaren veel kennis vergaard over
afvalverwerking in kleine gemeenschappen. ‘Het is een problematiek waar alle eilanden in het
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Ook directeur Freddy Kelkboom van Ecological stak de handen uit de mouwen

gehele Caribische gebied mee
worstelen. Wij lopen voorop bij de
oplossing van die uitdaging’, stelt
Kelkboom. Zijn bedoeling is om de
opgedane knowhow niet voor
zichzelf te houden, maar die
beschikbaar te stellen aan anderen. Op die manier draagt het
bedrijf bij aan de ontwikkeling van
de kenniseconomie, een ander
speerpunt van de regering.

de asresten lijkt vooralsnog geen
andere oplossing dan zorgvuldig
opslaan in een goed afgesloten
reservoir, al heeft Kelkboom
opgevangen dat er een bedrijf
ergens in Azië bestaat dat er inkt
van maakt voor printers. ‘Dan

hebben we ons ultieme doel
bereikt en het bewijs geleverd dat
afval niet bestaat, maar dat
weggegooid materiaal op een
rendabele manier, zonder het
milieu te belasten, kan worden
verwerkt.’
n

Ondanks het recente succes is
Kelkboom nog niet helemaal
tevreden. ‘Er blijft na vergassing
nog een klein beetje materiaal
over. Voor het grootste deel een
soort as, maar er zit ook nog wat
metaal in zoals kleine stukjes goud
en aluminium uit computers. Dat
gaan we analyseren want natuurlijk moet ook dat er nog uit. Een
afnemer heb ik er al voor, maar de
meest geschikte apparatuur
moeten wij nog uitzoeken.’ Voor
APr i L
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar een beperkt
aantal tafeltjes beschikbaar in dit restaurant.
Bon Bini op Aruba. De ideale plek voor een verwenvakantie, waarbij ook je smaakpapillen niet worden vergeten.
Meer dan tweehonderd chefs staan klaar om je te betoveren met een keur aan gerechten. Of je nu zin hebt in
avant-gardistische sushi of in een traditionele Arubaanse stobá: we hebben altijd een tafeltje met uitzicht.
Ontsnap in alle exclusiviteit aan de massa. Kijk nu op aruba.com
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