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Aruba heeft de ambitie om op korte termijn 40% van de energiebehoefte 
af te dekken met energie die op duurzame wijze wordt geproduceerd. 
Op de wat langere termijn is de ambitie om van Aruba een energieneu-
traal eiland te maken. Is dit nu het meedeinen op een wereldwijde hype 
waarbij alles wat ‘groen’ en ‘duurzaam’ is, wordt verheerlijkt? Of is hier 
sprake van de juiste strategische keuze voor een kleine eilandstaat? Een 
feit is dat de meeste studies die zich bezighouden met de trends en dri-
jvende krachten die onze toekomst bepalen, voorspellen dat er wereld-
wijd een enorm schaarsteprobleem op ons af komt. De wereldbevolking 
groeit immers exponentieel en de aardbol waarop wij leven wordt niet 
groter. In het jaar 2000 leefden er ongeveer 6 miljard mensen op aarde. 
In 2011 is dit aantal toegenomen tot 6,9 miljard en de voorspellingen 
zijn dat de wereldbevolking in 2050 zal zijn toegenomen tot 15 miljard. 
Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te voorzien dat dit zal leiden tot 
een grote schaarste aan grondstoffen, voedsel, water en energie. Het 
schaarste-effect wordt bovendien aangejaagd door de klimaatverander-
ing waardoor sommige delen van onze aarde te maken krijgen met grote 
wateroverlast en andere gebieden juist verdrogen en verdorren. Over-
stromingen, misoogsten en voedselschaarste zijn het gevolg. De kwalit-
eit van de leefomgeving in deze gebieden komt daardoor steeds verder 
onder druk te staan en dit zal op zijn beurt weer leiden tot ongecon-
troleerde immigratiestromen met alle problemen van dien. Waar we ook 
wonen, we zullen in de toekomst allemaal in meerdere of mindere mate 
geraakt worden door het schaarsteprobleem en de daaraan gekoppelde 
milieuproblematiek en druk op de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor 
Aruba als eilandnatie is de kwaliteit van de leefomgeving van extra groot 
belang. Immers als je dreigt te stikken in de vervuiling van het milieu, 
waar moet je dan als eilandbewoner naar toe? Hoewel het plaatje over 
onze mogelijke toekomst er niet goed uitziet, ben ik er van overtuigd dat 
het nog niet te laat is om het tij te keren. Immers, de mens is een uiterst 
adaptief en creatief wezen. We hebben de kennis en de technologie om 
de oplossingen te creëren die ons in staat stellen de uitdagingen aan te 
gaan. Er liggen ook nieuwe kansen. Er zal wereldwijd een groeiende be-
hoefte zijn aan innovatieve producten en diensten op het gebied van de 
duurzame productie van energie, schone lucht en water en efficiëntere 
voedselproductie. Of we de wijsheid hebben om te doen wat nodig is, 
blijft wat mij betreft echter een onzekere factor. Immers, technologie is 
slechts een deel van de oplossing, er is tegelijkertijd een sociale innova-
tie nodig en daar zit denk ik een pijnpunt. In ieder geval zal het duidelijk 
zijn dat de keus van Aruba om als eilandnatie ‘duurzame energie’ tot 
een speerpunt van beleid te maken geen modegril is maar een wijze en 
strategische keus. De beslissing van Aruba om in samenwerking met 
TNO een technologisch researchinstituut op het eiland te vestigen, is 
een duidelijk bewijs dat het kabinet Eman het niet bij mooie woorden laat 
maar ook de daad bij het woord voegt.

Modegril?
Door F.E. van Kappen

GASTCOLUMN

Generaal-majoor der mariniers (b.d.) Frank 
van Kappen maakt deel uit van de Eerste 
Kamerfractie van de VVD. Als lid van de 
Senaatscommissie voor Koninkrijksrelaties 
volgt hij de ontwikkelingen in het Caribische 
deel van het Koninkrijk op de voet.

Foto Suzanne Koelega
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Vrijwel geen land in de wereld dat door de aanhoudende crisis 
zijn economische groeicijfers niet naar beneden moet bijstellen. 
Eenzame uitzondering daarop vormt Aruba. De Centrale Bank 
stelde de prognoses onlangs ook bij maar dan wel naar boven. 
In plaats van 9,6% groei verwacht de bank dat de Arubaanse 
economie over heel 2011 met meer dan 10% toeneemt. Het is 
nog maar twee jaar geleden dat het kabinet Mike Eman bij zijn 
aantreden een bijna failliete boedel aantrof: Een gierende inflatie, 
een hoog opgelopen staatsschuld, toenemende werkloosheid, 
een sterk achtergebleven infrastructuur, verpauperde wijken, 
een bedrijfsleven dat nauwelijks investeerde en een ijzige relatie 
met Politiek Den Haag. Op 30 oktober heeft de ministersploeg 
van premier Eman (AVP) er de eerste helft van de regeertermijn 
opzitten. Tijd dus voor een tussenbalans. ,,Wij hebben de acht 
jaar dat wij in de oppositie zaten, niet lijdzaam afgewacht. Helaas 
had de toenmalige coalitie geen oor voor onze inbreng maar wij 
hebben ons intussen grondig voorbereid op het moment dat de 
kiezers ons het mandaat zouden geven het roer over te nemen. 
Toen het zo ver was, waren we er klaar voor. We hadden de 
plannen èn de mensen”, zo verklaart Eman de voortvarendheid 
waarmee zijn kabinet uit de startblokken is gekomen. Al heel 
snel werden de eerste successen binnengehaald: De KLM en 
Carnival Cruises keerden terug en Valero werd ervan overtuigd 
de raffinaderij te heropenen. ,,Herstel van de relaties met 
Nederland had topprioriteit. In onze visie kunnen de landen in 
het Koninkrijk veel aan elkaar hebben als we ons niet focussen 
op wat ons scheidt maar juist op waar wij elkaar versterken.” 
Aanvankelijk stuitte zijn pleidooi het Koninkrijk om te vormen tot 
een strategisch partnerschap op scepsis maar inmiddels is dat 
idee zowel door het Nederlandse kabinet als de Tweede Kamer 
omarmd. ,,Den Haag heeft weer vertrouwen in Aruba. Wij zijn het 

niet over alles eens maar dat hoeft ook niet, als je maar respectvol 
omgaat met elkaar. Belangrijk is dat we het er over eens zijn 
dat wij samen sterker staan in een op alle gebieden woelige 
wereld.” Al snel na haar aantreden presenteerde de regering 
een omvangrijk ombuigingsprogramma met bezuinigingen die 
relatief veel dieper ingrijpen dan de 18 miljard euro die Nederland 
bezuinigt. De beslissing om stevig te snijden in de salarissen en 
pensioenregeling van ministers en parlementariërs oogstte veel 
lof. ,,Om het land er bovenop te helpen, zijn we genoodzaakt 
offers te vragen van de bevolking. Ik vond dat wij onszelf dan niet 
moesten sparen. Het hele team stond daar achter. Tegelijkertijd 
hebben wij maatregelen afgekondigd om de situatie van mensen 
die door de enorme inflatie rond of zelfs onder de armoedegrens 
waren geraakt, te verlichten zoals een ‘reparatietoeslag’ en een 
extra vergoeding voor gezinnen met schoolgaande kinderen.” 
Om de koopkracht van iedereen en daarmee ook de lokale 
economie te stimuleren werd de omzetbelasting gehalveerd. 
Het effect is niet uitgebleven: De inflatie is gedaald van bijna 
10% naar rond de 3%. ,,Dit zijn vooral maatregelen waarmee 
wij rechtzetten wat er in het verleden is misgegaan. Voor de 
toekomst is het echter belangrijk het fundament onder onze 
samenleving te verstevigen. Daarvoor investeren we de komende 
jaren vele honderden miljoenen in het opknappen van wijken, 
het revitaliseren van San Nicolas, de restauratie van historische 
gebouwen en het aanpakken van de verkeersproblematiek. We 
maken daarmee ons eiland leefbaarder en jagen tegelijkertijd de 
economie aan met onder meer banengroei tot gevolg”, aldus 
Eman. Ook bij de ambitie van Aruba het duurzaamste land van de 
wereld te maken, snijdt het mes aan meerdere kanten. ,,Binnen 
tien jaar draaien we volledig op groene energie. Dat is niet 
alleen goed voor het milieu. Fossiele brandstoffen zullen steeds 

Premier Mike Eman heeft het roer stevig in handen: ,,Wij 
liggen op koers.”

Kabinet 
op koers
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duurder worden, door volledig op wind- en zonne-energie over te 
stappen, kunnen we de energiekosten voor burger en bedrijven 
beheersbaar houden. Van de expertise en ervaring die wij met 
groene energie opdoen, gaan we bovendien een exportproduct 
maken. Dat doen we samen met het gerenommeerde 
kennisinstituut TNO dat een living lab op Aruba gaat inrichten 
dat zeker de aandacht vanuit de hele wereld zal trekken.” Dit 
project is illustratief voor de manier van denken van dit kabinet. 
,,Ik geloof heilig in partnerschappen. Het is een waanidee 
te denken dat je, zeker als klein eiland, alles zelf zou moeten 
kunnen. Zou ons vliegveld tot de top van de wijde regio horen 
als wij niet een samenwerking met Schiphol waren aangegaan? 
Inzet bij dit soort  samenwerking is wel kennisoverdracht zodat 
onze eigen mensen het straks kunnen overnemen. Ik schaam 
mij er niet voor toe te geven niet alle wijsheid in pacht te hebben. 
Dat geldt ook voor het regeringsbeleid. Een van de eerste 
dingen die we hebben ingesteld is de sociale dialoog. Eigenlijk 
waren wij daar als partij al voor de verkiezingen mee begonnen 
door de vakbonden, de werkgeversorganisaties en andere 
maatschappelijke groeperingen te consulteren. Als regering is 

het je taak het algemeen belang te dienen, dat kun je alleen door 
alle verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. 
Aruba is geen bezit van de regering, Aruba is van ons allemaal. 
Daarom vind ik het ontzettend belangrijk vakbonden en het 
bedrijfsleven te betrekken bij ons sociaal-economisch beleid. 
En het werkt: De partners in de sociale dialoog hebben hun 
verantwoordelijkheid opgepakt met als resultaat dat er op veel 
terreinen sprake is van een historische doorbraak. Het meest 
trots ben ik op de invoering van een voor iedereen geldende 
pensioenvoorziening waardoor we een einde maken aan de 
schrijnende situatie van ouderen die geen geld hebben om 
boodschappen te doen of de elektriciteitsrekening te betalen. 
Wij maken mede door de wereldwijde crisis een lastige periode 
door maar Aruba is nog altijd een welvarend land. De kunst is 
die welvaart om te zetten in welzijn voor iedereen. Wij zijn van 
huis uit een solidaire maatschappij. Ik ben blij te zien hoe de 
solidariteit is teruggekeerd en dat pessimisme steeds meer 
plaatsmaakt voor optimisme. Wij zijn pas twee jaar onderweg. 
Wij komen van ver en zullen nog bergen werk moeten verzetten 
om Aruba crisis-proof te maken. Dat is mijn is missie.”

Het kabinet Mike Eman bij zijn aantreden in oktober 2009. Vlnr. Richard Visser (Volksgezondheid en Sport), Arthur Dowers (Justitie en 
Onderwijs), Benny Sevinger (Integratie, Infrastructuur en Milieu), Mike de Meza (Financiën, Communicatie en Nutsbedrijven), premier Mike 
Eman, Michelle Hooyboer-Winklaar (Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur), Otmar Oduber (Toerisme, Vervoer en Arbeid), Edwin 
Abath (gevolmachtigde minister) en Nicole Hoevertsz (secretaris van de ministerraad). 
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Overheidsinstanties en maatschappelijke groep-
eringen kwamen meteen in actie nadat een korte 
maar felle windhoos Noord trof. Er deden zich geen 
persoonlijke ongelukken voor maar in totaal liepen 
de huizen van 32 gezinnen, vier scholen en een kerk 
schade op. Vooral daken moesten het ontgelden. 
Samen met verzekeringsmaatschappijen heeft 
de overheid een analyse gemaakt om de schade 
zo snel mogelijk te repareren. Windhozen zijn op 
Aruba - dat buiten het orkaangebied ligt - een 
zeldzaamheid. 

Een grondige vernieuwing moet Aruba’s tweede 
stad San Nicolas een nieuw aanzicht geven. Het 
projectdossier is naar het Arubaanse ontwikkelingsfonds 
FDA voor goedkeuring en financiering waarna het 
werk kan starten. De watertoren te San Nicolas en 
de marktplaats erom heen worden opgeknapt alsook 
een aantal huizen in de Village. De infrastructuur 
zoals wegen en straatverlichting worden aangepakt. 
Er komen twee parken bij, een op de weg naar Esso 
Heights en de andere in de Pastoor Hendrikstraat 
waar ook het Carnavalsmuseum wordt gebouwd. De 
American Planners Association en de Universiteit van 
Pennsylvania hebben meegewerkt aan het project 
dat onderdeel is van het BoAruba-programma dat 
als doel heeft om de leefbaarheid op Aruba verder te 
verbeteren. San Nicolas is premier Mike Eman dierbaar, 
reden waarom hij er op 1 september ter gelegenheid 
van zijn 50ste verjaardag in bijzijn van echtgenote Doina 
een enorme taart aansneed.

Cruise-toeristen die Aruba bezoeken, kunnen in de nabije toekomst met één 
enkel ticket naar zes andere bestemmingen in het Caribisch gebied. Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Colombia, Venezuela, Trinidad & Tobago en Grenada 
tekenden onlangs een overeenkomst die dit zogenaamde ‘cruise en airline 
hopping’ mogelijk maakt. Het concept biedt passagiers de mogelijkheid hun 
cruise tijdelijk te onderbreken om langer op een bestemming te blijven en/of 
een tripje te maken naar andere deelnemende eilanden.

San Nicolas 

Snelle hulp 

Eiland-hoppen
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Op de eilandjes voor de Valero-raffinaderij in 
San Nicolas huist een omvangrijke en gezonde 
vogelpopulatie. Voor Adrian Delnevo, een 
vogelexpert uit Kansas, en de  bekende Arubaanse 
socioloog en natuurliefhebber/fotograaf Greg 
Peterson een reden om samen met leden van het 
kabinet Eman een kijkje te nemen. Niet minder dan 
tien vogelsoorten wonen heel dicht op elkaar op de 
kleine eilandjes en dat is uniek volgens Delnevo. 
Premier Mike Eman beloofde maatregelen om de 
vogels beter te beschermen.

Gouverneur Fredis Refunjol heeft een leerstoel 
voor openbaar bestuur in kleinschalige rechtsordes 
cadeau gegeven aan Aruba ter ere van het 25-jarig 
bestaan van het land. Hij deed de aankondiging 
bij de opening van het nieuwe academisch jaar 
van de Universiteit van Aruba. Het Kabinet van de 
Gouverneur zal de leerstoel die moet bijdragen aan 
de kwaliteit van het Arubaanse openbaar bestuur 
drie jaar financieren.

Inspraak van burgers in de upgrading van de 
wijken is belangrijk. Daarom mochten inwoners 
van Juwana Morto mede bepalen welke kleuren 
en motieven ze willen op hun opgeknapte 
huizen. Bewoners waren erg blij met het 
aanbod om hun huurwoning, eigendom van 
de woningcorporatie FCCA, te kopen. Juwana 
Morto staat model voor de andere twintig wijken 
die opgeknapt zullen worden in het kader van 
het BoBario project. Hierna volgen De Vuyst en 
Madiki. De Directie Volksgezondheid zal zich 
samen met andere overheidsdiensten inspannen 
voor de bevordering van een gezonde levensstijl. 
BoBario maakt deel uit van het grotere BoAruba 
programma waarvoor de regering onlangs een 
speciale website lanceerde, www.boaruba.
com. Volgens de leider van het creatieve team, 
Elton Arends, is de website toegankelijk en 
dynamisch. Op de website staat informatie over 
actuele onderwerpen, infrastructurele projecten, 
BoBario, de Green Aruba-conferentie en een link 
naar de gelijknamige Facebook-pagina. Koningin 
Beatrix brengt op 29 oktober een bezoek aan de 
wijk Juwana Morto.

Modelwijk

Vogel-
eilandjes 

Leerstoel
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Aruba kan binnen tien jaar volledig op groene energie draaien. 
Daarvan is hoogleraar Duurzame Technologie aan de TU 
Delft Wubbo Ockels overtuigd. ,,Ik ben gefascineerd door 
de bevlogenheid van premier Mike Eman. Hij wil van Aruba 
het groenste eiland van de wereld maken. Ik acht dat zeker 
haalbaar. Het zal niet gemakkelijk zijn maar als het ergens kan, is 
het wel op Aruba. De ingrediënten zon, wind en koud water zijn 
er. Met de aanleg van het tweede windmolenpark wordt al voor 
veertig procent in de lokale energiebehoefte voorzien.” Ockels’ 
interesse voor duurzaamheid werd gewekt toen hij in 1985 als 
astronaut aan boord van spaceshuttle Challenger een blik uit 
het raam wierp en zich realiseerde hoe kwetsbaar de aarde is. 
,,Als je hier naar buiten kijkt, zie je dikke wolken. Maar als je 
vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, zie je hoe dun dat laagje is 
dat ons beschermt. Daarbuiten is het levensgevaarlijk.” Reden 
waarom de hoogleraar wil dat er snel een einde komt aan ,,de 
bittere ellende die het gebruik van fossiele brandstoffen met 
zich meebrengt. Wij weten al veertig jaar dat het fout gaat. 
Toen was er geen oplossing, nu wel. Wij leven met een zwart 
randje, weten dat we fout bezig zijn en toch gaan we door. Als 
wij niet heel snel veranderen, gaat het echt verkeerd aflopen 
met ons. Kennelijk is er een rampenscenario voor nodig, net 
zoals destijds met het gat in de ozonlaag. Het zou mij niet 
verbazen als het over niet al te lange tijd tot een verbod op 
fossiele brandstoffen komt. Wij hebben een alternatief en dat 
is een win-win spel met de natuur. Maar dan moeten wij er wel 
met respect mee omgaan. Doen we dat niet, dan worden wij 
keihard onderuit gehaald. Nature has no mercy.” Duurzaamheid 

Nature has no mercy
gaat voor Ockels veel verder dan energie alleen. ,,Dat gaat 
ook over goed, transparant bestuur, over cultuur, over een 
eerlijke verdeling van de welvaart. Daarvoor moet er hard 
gewerkt worden aan de bewustwording van de burgers die 
zich rond de consumptiefontein verdringen. We ondervinden 
nu wat de keerzijde van het kapitalisme is. We zijn bezig om 
geld te verdienen met verhandelen van geld. Maar wat is de 
toegevoegde waarde daarvan? Toegevoegde waarde is het wel 
als er geen armoede meer is, dat mensen lekker in hun vel zitten, 
dat ze zich betrokken voelen bij de maatschappij, creatief zijn, 
met ideeën komen. Met de visie die de minister-president heeft, 
zie ik dat op Aruba gebeuren. Ik kan mij helemaal vinden in zijn 
aanpak.” Eman en Ockels hebben elkaar in 2010 voor het eerst 
ontmoet. Een optreden als gastspreker in oktober vorig jaar 
op de Green Energy-conferentie betekende voor Ockels de 
eerste kennismaking met Aruba. ,,Ik heb toen vastgesteld dat 
de omstandigheden om van Aruba het groenste, duurzaamste 
land van de wereld te maken ideaal zijn.” Aangemoedigd door 
het aanstekelijke enthousiasme van Eman schreef Ockels 
een notitie onder het motto Aruba Happy Energy. ,,Het is een 
actieplan. Mijn idee is om bij het armste deel van de bevolking 
te beginnen. Het sociale aspect vind ik heel belangrijk. De zon 
is van iedereen. Wijs een straat aan en rust elk huis uit met 
zonnepanelen en noem het de Zonnestraat. De bewoners zien 
hun energierekening omlaag gaan en daar worden ze blij van. 
Binnen de kortste keren zullen andere straten ook zonnepanelen 
willen. Een probleem van zonne-energie is het opslaan ervan. 
Huishoudens hebben de meeste energie nodig als er geen zon 

Hoogleraar Wubbo Ockels
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is. Dat is op te lossen door alleen nog maar elektrische auto’s 
toe te staan. Gezien de korte rijafstanden op het eiland kan dat 
geen enkel probleem zijn. Overdag als de auto geparkeerd staat, 
kan die worden opgeladen, stekker in een stopcontact met de 
stroom van zonnepanelen op je huis of kantoor. Als je dan ‘s 
avonds thuiskomt, steek je de stekker weer in het stopcontact 
maar dan niet om op te laden maar juist om stroom te leveren 
voor het huishouden. Met een volle accu van een auto kun je 
met gemak een huis drie dagen van de benodigde elektriciteit 
voorzien. Ik denk verder aan de introductie van fietsen met een 
klein elektromotortje. Leg een net van fietspaden aan die je 
bijvoorbeeld met doeken overdekt zodat je wel een koel briesje 
vangt maar niet in de volle zon rijdt. Ik denk dat er in Nederland 
wel een fietsenfabrikant te vinden is die een vestiging op Aruba 
wil beginnen om speciaal voor het Caribische gebied elektrische 
fietsen te maken. De Caribbike, meteen een mooi exportartikel. 
Duurzaamheid moet je geinig houden, het moet leuk zijn voor de 
mensen. En leuk wordt het als je het met zijn allen voor elkaar 
krijgt dat het eiland schoner en mooier wordt terwijl tegelijkertijd 
de energiekosten lager worden. De lokale mensen zullen er op 
nog veel meer terreinen profijt van hebben. Blije mensen zijn 
vriendelijke mensen en toeristen houden van blije en vriendelijke 
mensen. Daarvoor is ook het behoud van de Arubaanse cultuur 
van belang dus is mijn advies: Ga niet als een Amerikaan leven”, 
aldus Ockels die met de gedrevenheid van een missionaris de 
wereld ervan probeert te overtuigen dat we wat zuiniger met 
de aarde moeten omgaan. ,,Ja, ik ben een idealist”, erkent hij 
ruiterlijk. ,,Voor mij staat duurzaamheid vooral voor fairness.”

Ockels stond aan ook de wieg van de Ecolution, een zeilschip dat honderd procent groen is.

Wubbo Ockels (Almelo, 1946) studeerde 
natuurkunde en wiskunde aan de Rijks-
universiteit van Groningen. In 1985 raakte hij 
betrokken bij het Spacelab-programma van 
NASA. Dat leidde er toe dat hij in oktober 
1985 als bemanningslid van de Challenger 
een week lang in de ruimte verbleef. Sinds 
1992 is hij aan de Technische Universiteit in 
Delft verbonden, vanaf 2003 als hoogleraar 
Duurzame Technologie. Met grote regelmaat 
haalt Ockels het nieuws met opzienbare 
projecten zoals de ontwikkeling van een 
schone en snelle superbus en zijn ‘zero-
emission’ zeilschip Ecolution. Tevens is hij 
vanaf 2000 betrokken bij het Nuon Solar 
Team dat sindsdien vier keer de World Solar 
Challenge voor zonnewagens in Australië 
heeft gewonnen. Dit jaar doet hij met het 
Nuna-6 team waarvan de Arubaanse TU-
student Javier Sint Jago deel uitmaakt een 
nieuwe gooi naar de titel.

Duurzaamheid 
staat ook voor 
fairness.”

Vanuit de gehele wereld trekt de door Ockels ontwikkelde 
‘superbus’ die een snelheid van 250 km/u kan bereiken aandacht.

,,
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Op biokerosine van Nederland naar Aruba en vice versa vliegen 
lijkt slechts een kwestie van tijd. De KLM zette vorige maand een 
belangrijke stap in de verduurzaming van de luchtvaart door 200 
vluchten naar Parijs uit te voeren waarbij de motoren werden 
gevoed met biokerosine, gemaakt van afgewerkt frituurvet. ,,KLM 
heeft wederom aangetoond de ontwikkeling van biokerosine te 
stimuleren”, stelt managing director van de KLM Camiel Eurlings. 
,,In november van 2009 hebben wij laten zien dat vliegen op 
biokerosine technisch mogelijk is. Nu, anderhalf jaar na onze eerste 
demonstratievlucht, is een nieuwe fase bereikt, die van certificering. 
Het is luchtvaartmaatschappijen binnen zeer afzienbare tijd 
toegestaan commerciële vluchten op biobrandstof aan te bieden. 
Ik ben er dan ook bijzonder trots op aan te kondigen dat KLM 
deze substantiële stap zet.” De luchtvaartmaatschappij staat 
open voor verschillende grondstoffen mits ze voldoen aan diverse 
duurzaamheidscriteria waaronder substantiële vermindering van 
CO2-uitstoot en minimale negatieve impact op biodiversiteit en 
voedselvoorziening. Tevens moet alle biobrandstof die de KLM 
gebruikt, voldoen aan dezelfde technische specificaties als 
traditionele kerosine. Er zijn dan ook geen aanpassingen nodig 
aan vliegtuigmotoren. De brandstof voor de Parijs-vluchten is 
geproduceerd door Dynamic Fuels en geleverd door SkyNRG, 
het consortium dat KLM in 2009 met North Sea Group en Spring 
Associates is gestart. SkyNRG werkt actief aan het ontwikkelen 
van een duurzame productieketen van biobrandstoffen voor de 
luchtvaart. De duurzaamheid van alternatieve kerosine hangt 
af van veel factoren en wordt voor iedere grondstof opnieuw 
vastgesteld. Om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te 
nemen, wordt SkyNRG geadviseerd door een onafhankelijke 
Sustainability Board, bestaande uit het Wereld Natuur Fonds, 
Solidaridad en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. 
Een positief advies van de Sustainability Board is van groot 

belang voor de KLM. Het bedrijf onderschrijft ook de visie van 
het Energy Report van het World Wide Fund for Nature dat voor 
onder meer de luchtvaart alternatieve brandstoffen van biomassa 
de enige passende vervanging zijn voor fossiele brandstoffen. 
Eurlings: ,,De weg naar honderd procent duurzame energie is 
een enorme uitdaging. Het kostenniveau van biobrandstoffen 
moet substantieel en structureel omlaag. Dit kan door innovaties, 
samenwerking en de juiste wetgeving die biobrandstof in de 
luchtvaart stimuleert maar wel met oog voor eerlijke concurrentie. 
We moeten echt gezamenlijk blijven optrekken om continu over 
verantwoorde brandstof te kunnen beschikken.” Ter gelegenheid 
van de eerste ‘frituurvetvlucht’ naar Parijs zei staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma: ,,Het is interessant de 
verdere ontwikkelingen van biofuels te volgen en te stimuleren. 
Deze stap van KLM laat duidelijk zien dat er waarde zit in het 
slim gebruiken van afval van producenten en consumenten.” KLM 
maakt zich al sinds 2007 sterk voor de ontwikkeling van duurzame 
biobrandstof. Air France-KLM is daarnaast ook voorloper op het 
gebied van fuel efficiency. In de vorige maand gepubliceerde 
Dow Jones Sustainability Index stond Air France-KLM voor het 
zevende achtereenvolgende jaar aan kop van de reisindustrie. 
Voor het reduceren van de uitstoot van CO2 heeft de maatschappij 
een plan van aanpak. Daaronder vallen de vernieuwing van de 
intercontinentale vloot met Boeing 787- en Airbus A350-toestellen 
die aanzienlijk minder brandstof gebruiken, het aanpassen van de 
vleugels om de luchtweerstand te verkleinen en het vaker reinigen 
van motoren. De KLM werkt bovendien mee aan onderzoek door 
de TU Delft om een vliegtuig te ontwikkelen dat 50% efficiënter 
en 50% stiller is. Dat nieuwe toestel zou al in 2025 gereed kunnen 
zijn. Ook passagiers kunnen hun steentje bijdragen. Bij het via de 
website van de KLM inchecken kan men ervoor kiezen de CO2-
uitstoot te compenseren.

Vliegen op frituurvet
De weg naar honderd procent duurzame energie is een 
enorme uitdaging, aldus managing director van de KLM 
Camiel Eurlings, hier op de foto met vice-president van 
Air France-KLM Peter Hartman.

Met de vernieuwing van de interncontinentale vloot 
wordt 25% bespaard op brandstof.

Foto’s Capital Photos
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Aruba beschikt over de modernste afvalverwerkingsinstallatie van 
het Caribisch gebied. Het bedrijf Ecotech verwerkt daarin ongeveer 
een derde deel van al het afval dat het eiland produceert. ,,We 
halen het vuil op bij vrijwel alle bedrijven en bij een klein deel van 
de huishoudens”, vertelt operationeel manager Ramsey Halabi. 
Het grootste deel van deze afvalberg wordt na sortering verkocht 
aan recyclebedrijven in Colombia, Taiwan, Zuid Korea en China. 
,,Goede business want wij maken winst met wat door anderen 
wordt weggegooid”, aldus Halabi. Elders in de wereld is het vrij 
gebruikelijk dat bedrijven en huishoudens hun afval sorteren 
dat vervolgens gescheiden wordt opgehaald. ,,Hier doen we 
nauwelijks aan scheiden aan de bron want dan moeten de trucks 
veel vaker rijden en dat maakt het proces duur. Aruba is eigenlijk 
te klein om dat kostenefficiënt te kunnen doen. Bovendien zijn wij 
niet gewend aan recycling. Het is lastig mensen af te leren alles 
bij elkaar te gooien.” De verwerking van het afval vindt plaats in 
een enorme hal. Allereerst worden handmatig de grote stukken 
karton er tussenuit gehaald. Ook worden voorwerpen die langer 
zijn dan een meter apart gelegd omdat die de apparatuur kunnen 
blokkeren. De rest van het afval wordt bestoven met enzymen 
om de stank tegen te gaan. Computergestuurde apparatuur zorgt 
ervoor dat de luchtkwaliteit goed blijft. Belangrijk voor de mensen 
op de werkvloer maar ook voor de omgeving: Ecotech voldoet 
aan de strenge eisen van de hinderwet. Overigens valt op dat de 
bedrijfshal opgeruimd en vrij schoon is. Het sorteerproces vindt 
niet op de vloer plaats maar in de hoog opgestelde apparatuur. 
Alles wat is gesorteerd, komt in afgeschotte ruimtes terecht en 
wordt zo snel mogelijk afgevoerd naar de balenpers. Daar wordt 
alles wat wordt doorverkocht in pakketten geperst. ,,We laten niets 
rondslingeren want dat is gevaarlijk en bovendien kan het dan 
weer door elkaar raken”, aldus Halabi. Hij vertelt dat de hal ieder 
weekeinde grondig wordt schoongemaakt zodat op maandag 
weer een frisse start gemaakt kan worden. ,,Omdat we een 
afvalverwerkingsbedrijf zijn, hoeft het hier nog niet vuil te zijn.” Het 
sorteerproces is grotendeels geautomatiseerd. Het afval wordt op 

een lopende band gestort die het naar een enorme trommelzeef 
voert. Die bestaat uit drie secties, elk met mazen van verschillend 
formaat. Zo wordt de vuilberg verdeeld in drie stromen. Het 
kleinste afval verdwijnt als eerste. Na de scheiding op afmeting 
gaat het vuilnis door een magneet die het ijzer eruit haalt. Daarna 
wordt het aluminium verwijderd. Een serie windmachines brengt in 
verschillende fases van het proces het afval in beweging en blaast 
de lichtere delen eruit. Op een bepaald punt worden de zanderige 
deeltjes verwijderd. Uit deze zandbak worden vervolgens de 
organische delen gehaald die apart verwerkt worden. Het zand 
kan worden hergebruikt in de bouw. Aan het einde van het proces 
voert de lopende band langs een groep mannen die handmatig 
achtergebleven recyclebare delen verwijderen. Zij werken in een 
gekoelde omgeving en dragen mondkapjes ter bescherming 
tegen stof en stank. ,,We willen niet dat er iemand ziek wordt dus 
we zorgen voor optimale werkomstandigheden”, aldus Halabi. 
Niet al het afval kan worden gerecycled. Naast de hal ligt een 
berg glas. ,,We houden dat apart want glas levert op dit moment 
onvoldoende op om de kosten van transport naar het buitenland 
te dekken. Het zou misschien kunnen worden fijngemalen om in 
de constructiesector te gebruiken. Wij bewaren het glas tot er een 
goede bestemming voor komt.” Ook blijft er organisch restafval 
over aan het einde van het sorteerproces. Ecotech is aan het 
uitproberen wat daarvoor de beste oplossing is. ,,We hebben 
een test lopen om dit afval te verbranden in een waste-to-energy 
verbrandingsoven. Tot nu toe zijn de resultaten bemoedigend. We 
kunnen met een kleine installatie en een bescheiden hoeveelheid 
restafval al meer dan voldoende elektriciteit opwekken voor ons 
bedrijf.” Momenteel draait de verwerkingsinstallatie acht uur per 
dag. ,,Wij verwerken zo’n 240 ton afval. Dat is ongeveer een derde 
van wat Aruba aan afval produceert dus als we fulltime zouden 
draaien, kunnen we alles aan met deze installatie”, rekent Halabi 
voor. Hij haast zich echter om aan te geven dat het bedrijf daar 
nog niet aan toe is. ,,We zijn goed bezig maar we zijn nog niet waar 
we willen zijn. We streven naar een Aruba zonder afvalprobleem.”

Ramsey Halabi van Ecotech: ,,Afval is goede business.”

Foto’s Capital Photos

Afval is 
business



12

De wereld staat voor een enorme uitdaging: De vraag naar 
energie stijgt terwijl de gas- en olievoorraad slinkt. Tegelijkertijd 
groeit het besef dat er een rem moet komen op de CO2-uitstoot 
als wij de aarde ook voor de volgende generaties leefbaar 
willen houden. De oplossing is duurzame energie, afkomstig 
uit de natuur zoals wind, zon en water. Maar daar zitten nog 
zo veel haken en ogen aan dat we voorlopig niet zonder 
fossiele brandstoffen kunnen. Aan de Caribbean branche-
office TNO dat binnenkort officieel van start gaat de taak deze 
weg te nemen. De TNO-directie werd in het najaar van 2010 
door een van haar adviseurs, Frank van Kappen, geattendeerd 
op de ambities van Aruba om het groenste land ter wereld te 
worden. Als vicevoorzitter van de Eerste Kamercommissie 
voor Koninkrijksrelaties volgde Van Kappen met instemming 
de missie van minister-president Mike Eman om van het 
Koninkrijk een strategisch partnerschap te maken door Aruba 
een springplank te laten zijn voor Nederlandse en Europese 
bedrijven en instellingen die hun vleugels willen uitslaan naar 
Zuid-, Midden- en Noord-Amerika. Er volgde een gesprek 
tussen de premier en TNO waarna themadirecteur Energie Mart 
van Bracht samen met Van Kappen een verkenningsbezoek aan 
het eiland bracht. Zij keerden terug met de boodschap dat er 

voor TNO interessante mogelijkheden lagen. Al in november 
vorig jaar volgde de ondertekening van een memorandum 
of understanding voor een haalbaarheidsstudie. Kort daarna 
kwam Jan Ebbing in beeld. Als manager Special Assignments 
van de energietak van TNO was hij de aangewezen man om 
Caribbean branche office TNO op poten te zetten, temeer daar 
hij bekend is met het Caribisch gebied. ,,In de tachtiger jaren 
heb ik oceanografisch onderzoek gedaan bij Puerto Rico. En 
begin jaren ‘90 heb ik als marien/zeegeoloog onderzoek gedaan 
op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De Caribische cultuur 
is mij niet helemaal vreemd. Ik weet dat je niet de koele zakelijke 
Nederlander moet uithangen die eventjes komt vertellen hoe 
het allemaal moet.” Het afgelopen jaar heeft hij Aruba meerdere 
malen bezocht om de plannen in samenspraak met de regering 
uit te werken. ,,De ambitie van premier Eman spreekt mij 
bijzonder aan. Hij wil van Aruba een duurzaam land maken 
waarvan de economische motor niet, zoals nu nog wel het geval 
is, volledig draait op het toerisme.” Inmiddels is een goed beeld 
ontstaan van wat TNO met de nieuwe Caribische tak wil. ,,We 
willen, in aansluiting op de ambitie van Aruba, werken aan een 
duurzame en leveringszekere energievoorziening voor Aruba. 
Het belangrijkste onderdeel hierin is het creëren van een living 

In het living lab draaien 
de huishoudens op 
wind- en zonne-
energie, wordt voor de 
koeling koud zeewater 
opgepompt, verlichten 
LED-lampen de straten 
en bevinden zich in het 
wegdek zonnecellen.

Ideale Proeftuin
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lab op het eiland. Daar kunnen duurzame oplossingen in de 
praktijk worden toegepast en indien nodig doorontwikkeld om 
ze geschikt te maken voor de Caribische situatie. Dit geldt zowel 
voor op het eiland ontwikkelde innovaties als voor die in andere 
landen zijn ontwikkeld. Duurzame innovaties kunnen worden 
getest, gecertificeerd en breed ingezet. Hiermee denken we 
een belangrijke hub te creëren in de driehoek Latijns en Noord-
Amerika met Europa. TNO levert zo op basis van expertise en 
onderzoek een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht 
van bedrijven en organisaties. Het is daarvoor wel belangrijk dat 
TNO onafhankelijk is en geen verlengstuk van een overheid of 
een regering. Dat willen wij op Aruba evenmin zijn.” In Nederland 
genereert TNO 30% van de omzet uit overheidsopdrachten, de 
rest is vooral afkomstig van het bedrijfsleven. ,,Wij willen dat 
op Aruba ook zo doen. Wij zijn een not-for-profit organisatie 
maar proberen wel rendement te maken om, vooruitlopend 
op de klantvraag, innovatieve technologieën te ontwikkelen.” 
De activiteiten waarmee TNO op Aruba begint, is de opbouw 
van het living lab met bijbehorende R&D activiteiten, 
vervolgens het opzetten van een summerschool, een test- 
en certificeringsbedrijf, alsook een loket van de geologische 
dienst van Nederland. ,,Met de summerschool gaan we in 2012 
beginnen. Wij zoeken daarvoor samenwerking met universiteiten 
in Nederland en de VS. De summerschool staat uiteraard open 
voor Arubanen maar wij denken dat deze ook aantrekkelijk is 
voor studenten uit de wijde regio, de VS en Nederland. Voor het 
living lab gaan we een nieuwe woonwijk gebruiken. Aruba is een 
ideale proeftuin om nieuwe energietechnologieën te ontwikkelen 
en uit te proberen. Er is veel zon, veel wind en zeewater. Zon 
en wind zijn er bijna te veel. Zonnepanelen branden soms door 
dus is het de moeite waard te kijken of je ze op een of andere 
manier kunt koelen. Windmolens verouderen sneller onder een 
hoge continue windbelasting. En dan heb je nog salt spray die 
voor corrosie en andere problemen zorgt. Een ander probleem 
van wind- en zonne-energie is dat je er soms te weinig en soms 
te veel van hebt terwijl de traditionele elektriciteitsnetwerken niet 
de flexibiliteit hebben om die schommelingen aan te kunnen. 
Dat is een probleem waar de hele wereld mee kampt. In het 
living lab op Aruba gaan we onder het gebruikelijke netwerk een 
smart grid, een intelligent netwerk, leggen om te kijken hoe we 
die problemen kunnen ondervangen.” Het living lab biedt ook 
de mogelijkheid voor het testen van bijvoorbeeld SolarRoad, 
een wegdek dat van zonnecellen is voorzien. ,,Maar Aruba heeft 
meer dan alleen zon en wind. Denk aan de zee. Van grotere 
diepten kan water worden opgepompt om huizen en kantoren te 
koelen. Ook uit de golfslag is energie te halen. Op Aruba is deze 
redelijk voorspelbaar en dat is wat een onderzoeker wil, stabiele 
omstandigheden zodat onderzoeksresultaten vergeleken kunnen 
worden.” Mede om die reden verwacht Ebbing voldoende 

,,Ik weet dat je niet 
de koele zakelijke 
Nederlander moet 
uithangen die eventjes 
komt vertellen hoe het 
allemaal moet.”

belangstelling van het bedrijfsleven om proefopstellingen op het 
eiland te plaatsen. Hieruit komt uiteindelijk ook werk voor het op 
te richten test- en certificeringsbedrijf. Tot de potentiële klanten 
rekent hij de Rijksdienst Caribisch Nederland. ,,Op Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba zijn grote problemen met duurzaamheid. Daar 
kunnen wij zeker wat voor betekenen. Op Statia en Saba zit dicht 
onder het oppervlak warmte, geothermie. Daar is wellicht ook 
wat mee te doen. En er wordt in het Caribisch gebied gespeurd 
naar olie en gas. Typisch iets om daar TNO tijdig bij te betrekken. 
Caribbean branche office TNO zelf is klein maar wij hebben wel 
een back-office van vierduizend man.” Het ligt voor de hand dat 
Ebbing de Arubaanse vestiging gaat leiden maar verder is het 
de bedoeling zo veel mogelijk lokaal personeel in te zetten. ,,Wij 
willen er een showcase van maken om ook opdrachtgevers in 
Zuid- en Latijns Amerika te werven. Dan is het wel zo handig 
als je mensen hebt die vertrouwd zijn met die cultuur, de talen 
spreken en er hun netwerken hebben. Je zult zien dat er rond 
dat living lab allemaal bedrijfjes gaan ontstaan. Garanderen dat 
het een succes wordt, kan ik niet maar wij gaan er wel voor.”
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Voor de Arubaanse student Javier Sint Jago breken spannende 
tijden aan. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor een belangrijk 
deel van de techniek van de Nuna 6, hij zal ook als coureur 
plaatsnemen achter het stuur van de zonnewagen als deze op 
16 oktober aan de start verschijnt van de World Solar Challenge 
in Australië. Het Nuna-team heeft tot op het laatste moment in 
een loods op het terrein van de Technische Universiteit Delft 
koortsachtig doorgewerkt om het volledig op zonne-energie 
rijdende voertuig optimaal voor te bereiden op de drieduizend 
kilometer lange race door de woestijn, van Darwin over de 
Stuart Highway naar Adelaide. Voor het team dat wordt 
gecoacht door ex-astronaut en duurzaamheidsexpert Wubbo 
Ockels staat er veel op het spel. De eerste vier zonneraces 
werden glansrijk gewonnen maar twee jaar geleden moest de 
Nuna 5 genoegen nemen  met een tweede plaats. ,,Die beker 
moet terug naar Delft”, vindt de 25-jarige Javier. ,,Wij zetten 
ons voor tweehonderd procent in.”
Als kind van een Arubaanse vader en Nederlandse moeder 
groeide hij op in Noord. Na het Colegio Arubano te hebben 
doorlopen, vertrok hij in 2004 naar Nederland. ,,Dat ik 
elektrotechniek zou gaan studeren, stond al lang vast. Als 
kind was ik daar al mee bezig. Als er een apparaat in huis 
kapot was, haalde ik het helemaal uit elkaar.” Dat hij niet voor 
Enschede of Eindhoven koos maar voor Delft had alles te 
maken met zijn andere hobby: Windsurfen. ,,In Delft zit je dicht 
bij het strand. Dat viel in het begin overigens wel tegen. De 
wind is hier veel minder goed dan op Aruba. En het zeewater 
is zo koud dat het je lijkt te verlammen.” Via een studievriend 
die in het Nuna 4-team had gezeten, raakte hij geïnteresseerd 
in het project. ,,Ik heb een sollicitatiebrief geschreven met mijn 
motivatie. Daarna volgde een gesprek met leden van de Nuna 
5, Wubbo Ockels en iemand van personeelszaken van Nuon 

(de hoofdsponsor; red). Een paar dagen later kreeg ik bericht 
dat ik was aangenomen.” Sinds 1 september 2010 maakt hij 
met twaalf andere studenten deel uit van het Nuna 6-team 
waarin alle studiedisciplines zijn vertegenwoordigd. ,,Ik denk 
dat de Nuna 6 op alle vlakken beter is dan de Nuna 5. Wij 
werken goed samen als team. Zelf voel ik me ook niet te goed 
om naar anderen te luisteren. Ik ben niet eigenwijs. Er is veel 
discussie en dat moet ook want er moeten veel compromissen 
worden gesloten. Soms heb je ergens een goede oplossing 
voor maar dan neemt die bijvoorbeeld te veel ruimte in. 
Moeilijk? Als je eenmaal een oplossing hebt bedacht, is het 
niet moeilijk. De weg er naar toe is het lastigst. Er zit veel 
rekenwerk aan vast.” De Nuna 6 heeft inmiddels een groot 
aantal testen doorstaan zoals in de windtunnel. Belangrijk 
want zo’n 70% van het energieverbruik is toe te schrijven aan 
de luchtweerstand. Het team heeft daar, door de wagen kleiner 
en lichter te maken, 10% van af weten te snoepen vergeleken 
met de Nuna 5. Bij de stand van de huidige techniek lijkt het 
onmogelijk de efficiency nog verder op te voeren. Javier heeft 
dan ook alle vertrouwen in een goede afloop. Hij is een van 
de drie coureurs die de Nuna 6 tijdens de race bij toerbeurt 
besturen. De wedstrijd begint op 16 oktober in Darwin. ,,’s 
Morgens om acht uur is het vertrek. Je moet dan proberen 
om tot vijf uur zo ver mogelijk te komen. Om vijf uur wordt er 
een streep gezet waar je op dat moment bent en slaan we in 
de berm ons kamp op. De volgende ochtend om 8 uur mag je 
weer verder.” De 30 teams (uit 22 landen) zijn daar - midden 
in de woestijn - volledig op zichzelf aangewezen. Afgezien 
van eventuele technische mankementen is de zon vriend en 
vijand tegelijk. ,,In de cockpit kan de temperatuur oplopen 
tot 50 graden. Mijn voordeel is dat ik de warmte wel gewend 
ben.” Afhankelijk van de snelheid zal de winnaar 4 tot 5 dagen 

Gejaagd door de zon
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De Nuna 6: Bijna kunst.

Javier Sint Jago: Elektrotechnicus èn coureur van de 
zonnewagen Nuna 6 die meedoet aan de World Solar 
Challenge in Australië.

22 september: Coureur Sint Jago vlak voor de eerste 
testrit Australië.

nodig hebben om Adelaide te bereiken. Half september is het 
team naar Australië vertrokken om te acclimatiseren. Door 
zijn betrokkenheid bij de Nuna 6 is er het afgelopen jaar niet 
veel meer van windsurfen gekomen. Sterker nog, Javier heeft 
er zelfs zijn studie voor moeten onderbreken. ,,In het begin 
was het nog van 9 tot 6, nu zijn het dagen van tien uur en 
langer en in de weekends gaat het gewoon door. Maar ik leer 
nu meer dan in een jaar studeren. Door de ervaring die ik 
opdoe, kan ik straks veel makkelijker een baan vinden. Ik merk 
nu al dat er deuren voor mij opengaan die anders gesloten 
blijven. Na de race blijf ik nog een paar weken in Australië 
om te windsurfen. Daarna afstuderen, een beetje genieten 
en dan op zoek naar een baan. Ik weet zeker dat de Nuna 6 
mijn mogelijkheden vergroot maar ik moet mij nog oriënteren. 
Terug naar Aruba is zeker een optie. De regering kiest voor 
duurzaamheid, dat spreekt mij aan. Vorig jaar hebben wij met 
het team het congres Green Energy in Oranjestad bijgewoond. 
Daar hebben wij nog een ontmoeting gehad met Al Gore. Dit 
jaar (Green Energy wordt op 27, 28 en 29 oktober gehouden; 
red) kan ik er jammergenoeg niet bij zijn want dan zit ik nog 
in Australië. Het zou mooi zijn als heel Aruba op groene 
energie kan draaien. Daaraan zou ik wel mijn bijdrage willen 
leveren.” Minister-president Mike Eman volgt de verrichtingen 
van Javier Sint Jago op de voet en heeft eerder dit jaar al 
eens een kijkje genomen in de werkplaats waar aan de Nuna 6 
werd gesleuteld. ,,De regering  van Aruba voelt zich bijzonder 
betrokken bij het Nuna-project, zeker nu daar ook nog eens 
een jonge landgenoot een belangrijke rol vervult. Wij houden 
intensief contact met het team en hopen natuurlijk op een 
mooie overwinning bij de World Solar Challenge”, aldus de 
premier.

Foto’s Nuon Solar Team

Foto René Zwart
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De woonwijk Juwana Morto in San Nicolas staat een ingrijpende 
renovatie te wachten. De huizen worden opgeknapt en de 
wegen worden opnieuw bestraat. Dit op het eerste gezicht 
alledaagse project heeft echter een bijzondere kant. De woningen 
worden voorzien van energie-opwekkende dakbedekking. 
Een unicum voor Aruba en een spannende uitdaging voor 
elektriciteitsmaatschappij Elmar NV. In het kader van het 
regeerprogramma van het kabinet Mike Eman wordt het plan 
BoAruba uitgevoerd. Woonwijken worden gerevitaliseerd in 
overleg met de bewoners. Hun wensen staan centraal om zo 
een betere leefomgeving te creëren. Een ander onderdeel van 
het regeerprogramma is het beleid de energievoorziening van 
Aruba te verduurzamen. In de wijk Juwana Morto komen beide 
ambities samen. De wijk wordt opgeknapt en een project voor 
het opwekken van duurzame energie wordt letterlijk ingebouwd. 
De daken worden voorzien van een bijzondere dakbedekking 
waarin zonnecellen zijn geïntegreerd. Het kunststof materiaal is 
licht en flexibel en kan over de bestaande dakconstructie worden 
aangebracht. Op het oog ziet het er niet anders uit dan gewone 
dakbedekking. De zonnecellen kunnen 1 KWh elektriciteit 
opwekken per zestien vierkante meter. Daarvoor moeten de 
omstandigheden wel optimaal zijn. ,,Dat is natuurlijk niet altijd het 
geval en dan wordt dus minder stroom aangemaakt maar ook dan 
is het zeker de moeite waard.” Aan het woord is Leo Boekhoudt, 
technisch manager van Elmar en belast met duurzame projecten. 
Hij verduidelijkt dat de opgewekte stroom bij dit proefproject 
wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnet en niet rechtstreeks 
in de desbetreffende woningen wordt toegepast. De huizen in 
Juwana Morto zijn eigendom van de FCCA, de stichting voor 
sociale woningbouw. De FCCA is met Elmar overeengekomen dat 
de daken voor dit proefproject mogen worden gebruikt. Een win-

win situatie voor alle betrokkenen. De kosten worden gedragen 
door Elmar waardoor de FCCA goedkoper uit is. En Elmar kan 
ervaring opdoen met het materiaal en de werkwijze. De bewoners 
die gedurende de renovatie tijdelijk elders zijn ondergebracht, 
krijgen korting op hun elektriciteitsrekening als compensatie voor 
het ter beschikking stellen van hun woning. Het bedrijf dat de 
materialen levert, verdient daar natuurlijk aan maar draagt ook zelf 
zorg voor de installatie. Ook hierin zit een meerwaarde voor Elmar 
want een groep lokale technici wordt opgeleid om in de toekomst 
dit installatiewerk en de onderhoudswerkzaamheden zelfstandig 
uit te voeren. De huizen in Juwana Morto worden uitgerust 
met nieuwe elektrameters. Boekhoudt vertelt dat het gaat om 
zogenaamde slimme meters, eigenlijk een soort computers die 
het verbuikspatroon van de consument registreren. Handig voor 
Elmar: Ze zijn op afstand afleesbaar dus de meteropnemer gaat tot 
het verleden behoren. Consumenten die een computer bezitten, 
kunnen bovendien hun eigen verbruik aflezen. Wie zichzelf wil 
beschermen tegen overmatig verbruik kan ervoor kiezen steeds 
een hoeveelheid elektriciteit te kopen, volgens een soort pre-paid 
systeem. Ook in dit geval staan de ervaringen in de wijk model 
voor de rest van Aruba. Als het project een succes wordt, krijgen 
alle huizen op Aruba een dergelijke meter. De wijk en de bewoners 
vormen dus een proeftuin voor duurzaam omgaan met energie. 
De buurt krijgt overigens ook nieuwe straatverlichting. Daarbij is 
gekozen voor LED-lampen omdat die minder stroom verbruiken. 
Momenteel wordt op een aantal lokaties geëxperimenteerd 
met dit type straatverlichting. Op heel Aruba staan ongeveer 
9.000 straatlantaarns die in de loop van de komende jaren 
allemaal worden voorzien van LED-lampen. Het kostenvoordeel 
herinvesteert de regering onmiddellijk door zo’n 3.000 lantaarns 
te plaatsen in straten die nu nog geen verlichting hebben.

Stroom uit daken

Technisch manager van Elmar 
NV Leo Boekhoudt toont 
een monster van de slimme 
dakbedekking met zonnecellen.
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Toerisme en duurzaamheid lijken niet altijd met elkaar te verenigen. 
Toch heeft de Aruba Tourism Authority (ATA) duurzaamheid hoog 
in het vaandel. Directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes: ,,We moeten 
ervoor zorgen dat de Arubaanse burgers blij zijn en blijven met het 
toerisme en dat ook uitstralen naar de bezoekers. Het beleid moet 
erop gericht zijn dat iedere burger beseft dat hij of zij deel uitmaakt 
van de beleving van een bezoeker. Daarnaast moeten we richting 
geven aan de activiteiten op toeristisch gebied zodat de bevolking 
die op geen enkel moment als hinderlijk ervaart.” Deze visie wordt 
gedeeld door de Aruba Hotel and Tourism Association AHATA. Deze 
vereniging van bedrijven in het toerisme behartigt de belangen van 
de leden en heeft zitting in het bestuur van ATA. Chief Executive 
Officer Jim Hepple: ,,Deze bedrijven hebben vele miljoenen 
geïnvesteerd. Het is natuurlijk de bedoeling geld te verdienen met 
deze investeringen maar dan wel over een lange periode. We are 
here to stay. We moeten onze gasten een onvergetelijke vakantie 
bezorgen maar wel zo dat we dat over twintig of dertig jaar nog 
steeds kunnen doen.” Na tientallen jaren van snelle groei in vooral 
het aantal hotelkamers en appartementen is het tijd de balans op te 
maken en te bepalen hoe de toekomst van het toerisme eruit moet 
gaan zien. Hepple is daar zeer resoluut over: ,,We hebben niet meer 
kamers nodig. Aruba is niet groter dan dat het is en daar moeten 
we het mee doen. We moeten er nu aan werken dat bezoekers een 
fantastische ervaring beleven zodat ze graag terugkomen en het 
ook aan anderen doorvertellen.” Tjin Asjoe is het daar helemaal 
mee eens: ,,Onze promoties zijn alleen in de stille maanden gericht 
op het vullen van zoveel mogelijk kamers. Een groot deel van het 
jaar komen er voldoende bezoekers. We moeten werken aan 
de kwaliteit van wat we hen aanbieden.” De sector zelf is volop 
bezig met het ontwikkelen van kwaliteit. Een aantal hotels heeft de 
afgelopen paar jaar een grondige renovatie ondergaan. Anderen 
hebben plannen daar binnenkort mee te beginnen. ,,Nu moeten 
we als private en publieke sector elkaar vinden in de andere 
onderdelen van het Product Aruba.” Hepple noemt het gebruik 

van de stranden als voorbeeld. ,,Alle stranden zijn openbaar 
gebied en dus moeten ze vrij toegankelijk blijven voor de lokale 
bewoners. Aan de andere kant willen hotels hun gasten graag 
zoveel mogelijk comfort bieden in de vorm van schaduwplekken 
met ligstoelen. Daar moeten we duidelijke afspraken over maken.” 
De grotere touroperators en aanbieders van watersportactiviteiten 
zijn ook lid van AHATA. ,,Namens hen praten we mee over het 
beleid ten aanzien van wat de toeristen wordt aangeboden en 
op welke manier. In het streven naar kwaliteit past tenslotte niet 
dat mensen op het strand alsmaar worden lastig gevallen door 
verkopers van van alles en nog wat. Ook is belangrijk dat we 
kwaliteitseisen ontwikkelen ten aanzien van veiligheid en service 
en daadwerkelijk controleren of alle ondernemers hun zaakjes op 
orde hebben.” Verantwoord omgaan met natuur en milieu is voor 
zowel ATA als AHATA een vanzelfsprekendheid. Zo ondersteunen 
beide organisaties het houden van schoonmaakacties op de 
stranden. De meeste hotels en appartementencomplexen gaan zo 
verantwoord mogelijk om met water en energie. ,,Natuurlijk is dat 
voor een deel ingegeven om de kosten te drukken maar je ziet 
dat het ecologisch verantwoord ondernemen in de toeristische 
industrie belangrijker wordt. Toeristen letten bij het kiezen van 
een bestemming steeds vaker op wat een hotel doet voor het 
milieu.” Een groot deel van de hotels heeft dan ook al de een of 
andere vorm van eco-certificering zoals Green Globe, Earth Check 
of ISO-14000. ,,Momenteel zijn we druk bezig om de Blue Flag 
eco-certificering voor Aruba als bestemming te verkrijgen”, vertelt 
Tjin Asjoe-Croes. ATA ontwikkelt voorts een programma waarin 
naast de ecologische aspecten ook aandacht voor de cultuur en 
de sociale kant van Aruba wordt meegenomen. ,,Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen betekent een balans vinden tussen 
financieel-economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. 
Onze leden zijn ook onderdeel van Aruba en nemen daarin hun 
verantwoordelijkheid. Happy people and happy tourists on one 
happy Island.”

Stroom uit daken
Duurzaam  
toerisme Directeur Jim Hepple van de Aruba 

Hotel and Tourism Association.
De Aruba Tourism Authority heeft 
duurzaamheid hoog in het vaandel, 
aldus directeur Ronella Tjin Asjoe-
Croes.
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Zomaar een willekeurige dag op het strand voor Bucuti & 
Tara Beach Resorts Aruba. Toeristen liggen te luieren op het 
strand. De zogenaamde palapa’s, afdakjes van palmbladeren, 
beschermen hen tegen de felle zon. Een verkoelend drankje 
staat binnen handbereik. Zo op het oog is er geen verschil met 
de andere hotels. Van dichterbij is er echter iets fundamenteel 
anders. Bucuti & Tara Beach Resorts is namelijk een eco-resort. 
Bij veel gasten staat een metalen fles met water. Bij aankomst 
ontvangt iedere gast zo’n fles met het verzoek die bij te vullen 
in plaats van plastic flessen water te kopen. Overal op het 
terrein staan koelers waaruit ijskoud water kan worden getapt 
zodat de gast geen extra moeite hoeft te doen. Wel zien we 
wegwerpbekertjes en in dozen verpakte picknicklunches. Ewald 
Biemans, directeur en eigenaar van het resort, legt uit dat deze 
van natuurlijk materiaal zijn gemaakt dat makkelijk afbreekt 
in het milieu: ,,Zelfs als er een bekertje de zee in waait is dat 
geen probleem. Wanneer een vis of een schildpad er een hap 
van neemt, wordt het gewoon verteerd.” Toen Biemans in 1987 
begon met Bucuti was duurzaamheid in de toeristische industrie 
nog geen issue. De sector ging ervan uit dat toeristen op een 
luxe manier verwend willen worden. Volgens Biemans sluit het 
een het ander niet uit. Als natuurvriend heeft hij vanaf het begin 
het ecologische aspect meegenomen in zijn bedrijfsvoering. 
,,Neem het gebruik van water. Voor de tuin heb je geen 
kraanwater nodig, die kun je prima besproeien met water uit 
de keukens, de wasafdeling en de douches.” Overigens is de 
tuin ingericht met lokale planten die van nature weinig water 
nodig hebben. Om nog meer leidingwater te besparen zijn de 
kranen in het resort voorzien van bewegingssensoren. Voor 

de warmwatervoorziening klimmen we het dak op. Hele rijen 
zonnepanelen zorgen voor opwarming van het water. In de 
panelen zijn waterbuizen bevestigd en de zon warmt het geheel 
op. ,,Alles gaat hier volgens de principes van re-use, reduce 
en recycle”, aldus Biemans. De palapa’s worden onderhouden 
met palmbladeren van de bomen uit de eigen tuin. Het andere 
tuinafval wordt versnipperd en dient vervolgens weer als 
meststof. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld 
en afgevoerd voor recycling. Daarvoor zijn overal in het resort 
speciale containers neergezet, ook in de gastenkamers. Restjes 
en keukenafval gaan naar veehouders op het eiland. Ook bij de 
inkoop wordt rekening gehouden met het milieu. Zo worden maar 
twee merken bier geschonken. Het ene is het lokale bier dat in 
statiegeldflesjes is gebotteld. De flessen van het andere merk 
worden hergebruikt in de sociale werkplaats. Bij de inkoop van 

Verantwoord 
verwennen

Alles gaat hier 
volgens de 
principes van 
re-use, reduce 
en recycle.”
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producten voor de keuken en de schoonmaak wordt erop gelet 
dat er zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal overblijft. ,,We 
kopen in principe alles in bulk en in recyclebare verpakkingen”, 
aldus Biemans. In de gastenkamers hangen dan ook 
reservoirs met zeep en shampoo in plaats van de gebruikelijke 
miniatuurverpakkingen. Gasten Bob en Lori Evans uit Boston 
zijn 25 jaar getrouwd en brengen hun tweede huwelijksreis door 
in het Bucuti. Ze vinden natuurbehoud belangrijk en daarom 
kozen ze een eco-resort. Lori had niet verwacht dat zoveel 
luxe mogelijk was zonder het milieu al te zeer te belasten. ,,We 
hadden toch een beetje het geitenwollensokkengevoel verwacht 
maar je merkt qua comfort helemaal geen verschil met andere 
hotels.” Lori is heel gecharmeerd van het attente bordje op de 
deur van de kamer dat hen verwelkomde met de tekst Happy 
Anniversary. Dat is overigens gemaakt van een kartonnen doos 
dus ook bij dit soort dingen wordt gelet op hergebruik. ,,Het is 
ongelofelijk wat ze hier allemaal hebben bedacht”, vertelt Bob. 
,,In andere hotels zie je ook kaartjes met het verzoek je handdoek 
tweemaal te gebruiken en dingen als recyclebakken. Hier kun je 
gewoon je balkon oplopen en dan past de airco zich vanzelf 
aan.” Biemans meldt dat alle gastenkamers sensoren hebben 
die de airconditioning uitschakelen als er een deur openstaat 
en die de temperatuur laten stijgen als er niemand is. ,,Verder 
hebben we overal dubbel glas met een speciale zonwerende 
laag.” Bij de bouw van Tara Suites is Biemans nog veel verder 
gegaan. De constructies zijn zoveel mogelijk van gerecycled 
materiaal gemaakt. Geen regulier beton dus maar een mengsel 
met gemalen glas. Het hout komt van plantages met een eco-
certificering en de meubels waren in een vorig bestaan plastic 

flessen. Alle apparaten zijn geselecteerd op hun hoog-efficiënte 
energieverbruik. Duurzaamheid heeft volgens Biemans nog meer 
aspecten: ,,Het gaat niet alleen om energie en hergebruik maar 
ook om de sociale omgeving. Wij hebben alleen kunst van lokale 
kunstenaars en huren voor het entertainment uitsluitend lokale 
artiesten in. Uiteraard kopen we zoveel mogelijk producten 
lokaal.” Door de energiezuinige bedrijfsvoering wordt veel geld 
bespaard. Hoeveel kan Biemans niet zeggen maar dat vindt hij 
ook niet het belangrijkste. ,,Het uitgangspunt is niet het besparen 
van geld maar het beschermen van onze leefomgeving.” Het 
‘groene’ resort heeft in de loop van de jaren een flinke erelijst 
opgebouwd. Al in 1997 werd Bucuti geëerd door de Caribische 
Hotel Associatie voor het verantwoord omgaan met de 
omgeving. Daarna is de lijst jaarlijks uitgebreid met meerdere 
prijzen en certificaten. Een bijzonder jaar was 2003 toen Bucuti 
als eerste hotel van Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch 
Gebied de ISO14001 certificering behaalde. ,,Het was een flink 
pakket aan eisen waar je aan moet voldoen maar het is gelukt”, 
aldus een trotse Biemans. ,,Het is overigens wel zo dat je dan 
niet klaar bent want je moet blijven vernieuwen, anders raak je 
die status weer kwijt.” Met jaarlijkse controles wordt nagegaan 
of hotels het vereiste niveau nog steeds hebben. Het is dus een 
serieuze zaak om een eco-resort te runnen. Dat de gasten dit 
ook serieus nemen, blijkt uit het standpunt van TUI, de grootste 
reisorganisatie van Europa. ,,Vanaf 2012 willen we minimum 
standaards in alle hotels waar we zaken mee doen. Onze 
cliënten vragen om reizen die duurzaam zijn dus wij schuiven 
op in die richting met onze producten”, aldus Dermot Blastland, 
directeur Verenigd Koninkrijk en Ierland van TUI.

Bucuti kreeg in 1997 als eerste hotel van Noord- en Zuid-Amerika en de Caribbean het ISO-14001 certificaat.
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Aruba’s economische ontwikkeling is voor een groot 
gedeelte afhankelijk van de terugkeer van afgestu-
deerden. Om jonge professionals die voor hun vervolg-
studie naar Nederland zijn gegaan te stimuleren terug 
te keren, wordt van 1 t/m 4 december het Aruba Re-
cruitment Event (ARE) gehouden in het WTC Rotterdam. 
Initiatiefnemer is Flinx, een bureau dat Caribische Ned-
erlanders helpt met het vinden van een baan op hun ei-
land. ARE-vertegenwoordigers waren onlangs op Aruba 
voor presentaties om banken, verzekeringsmaatschap-
pijen, aannemers, zorginstellingen en de toeristische 
sector te overtuigen van de noodzaak zich tijdens ARE 
te presenteren. ARE is de eerste banenmarkt in Neder-
land die zich specifiek op Arubanen richt.

De Balashibrug gaat na een renovatie van bijna twee 
maanden weer open. Tijdens de werkzaamheden bleek 
dat slechts twee van de twaalf buizen die zorgen voor 
de doorstroming van het water functioneerden. De an-
dere doorgangen waren geblokkeerd met een slechte 
circulatie als gevolg. Dit probleem is nu opgelost. Vol-
gens de Dienst Openbare Werken zal de kwaliteit van 
het water aanzienlijk verbeteren.

Als blijk van waardering voor een nieuwe vriendsc-
hap heeft Martin Luther King III premier Eman en zijn 
echtgenote Doina uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
onthulling van het standbeeld van zijn vader. Vanwege 
orkaan Irene ging de officiële ceremonie niet door. In 
plaats daarvan nam de oudste zoon van de in 1968 ver-
moorde Amerikaanse dominee, politicus en voorvech-
ter van gelijke burgerrechten, zijn Arubaanse gasten 
mee naar het 9 meter hoge beeld in Washington DC. 
King woonde in juni de onthulling bij op Aruba van het 
Anne Frank monument.

Op bezoek bij

MLKIII 
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De eerste fase van het Linear Park wordt op 28 oktober 
door Koningin Beatrix geopend. Het project dat in zeven 
maanden is gerealiseerd, bestaat uit een plein en twee 
parken. In de laatste weken werden verschillende soorten 
bomen, veelal van lokale origine, geplant en lantarens gep-
laatst. Volgens minister Otmar Oduber (Toerisme) verhoogt 
Linear Park niet alleen de kwaliteit van het toeristisch prod-
uct Aruba maar biedt het burgers ook de mogelijkheid er 
aan recreatie en sport te doen. Als het park helemaal klaar 
is, strekt het zich langs de kust uit van het vliegveld tot aan 
de andere kant van Oranjestad. Daarvoor zal ook de con-
tainerterminal moeten wijken. 

De regering krijgt een nieuw bestuurskantoor. Het 
gebouw krijgt de vorm van een ‘cocolishi’ (schelp) 
en wordt de zetel van de zeven ministers en hun 
naaste medewerkers. Aannemer ALBO verwacht 
over ongeveer anderhalf jaar het gebouw af te 
hebben. De nieuwe regeringszetel komt naast 
het huidige bestuurskantoor dat niet afgebroken 
maar opgeknapt wordt. De bouwplannen vormen 
onderdeel van het grotere historisch centrumpro-
ject en het BoAruba-programma. De aftrap vond 
plaats op 1 september waarbij Padu Lampe, schri-
jver van het Arubaanse volkslied, eregast was. Hij 
mocht een beeld onthullen van zijn eigen handen.

Aruba was onlangs gastheer van het Maritiem Overleg Platform. 
Bij dit overleg op Koninkrijksniveau kwamen onderwerpen zoals 
veiligheid op zee, de Kustwacht, ballastwater en zeevervoer aan 
de orde. Het was de eerste keer dat de nieuwe landen Curaçao en 
Sint Maarten deelnamen aan het overleg waarbij de Nederlandse 
staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) aanwezig
was.

Maritiem 
overleg

Linear Park

Nieuw 
Bestuurs-
kantoor
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Twee ‘kassen’ vol rijpende tomaten en twee met stevige 
komkommers. Het is het groeiende levenswerk van de Arubaanse 
ondernemer Ari Lichtenstein. Anderhalf jaar na de start is hij er in 
geslaagd voldoende komkommers te kweken om de Arubaanse 
markt te bedienen. Voor tomaten is Lichtenstein een groeihuis 
aan het bijbouwen want met de twee kassen die samen meer 
dan vijfduizend tomatenplanten herbergen, kan hij de vraag 
niet aan. Voor de Arubaanse consument is het even wennen, 
tuinbouwproducten van eigen bodem in de supermarkt. Begin 
2010 richtte Lichtenstein zijn bedrijf Nos Cunucu – The Land Farm 
op. Al jaren was hij aan het experimenteren met allerlei soorten 
groenten en fruit om te ontdekken welke het meest geschikt zijn 
om onder tropische omstandigheden te verbouwen. ,,Die droom 
had ik al van jongs af aan”, vertelt de teler. ,,Ik was ervan overtuigd 
dat het mogelijk moet zijn groente en fruit in voldoende mate te 
produceren voor de lokale bewoners en de toeristen.” Nos Cunucu 
is gevestigd in de buurt van het Nationale Park Arikok. Van een 
afstand lijkt het op een stukje Westland met zijn kassen. Tijdens een 
rondleiding wordt duidelijk dat het niet om een complex van glas 
gaat maar van een soort gaas. Het witte doek zorgt voor schaduw. 

,,We moeten ervoor zorgen dat het niet te warm wordt want daar 
kunnen de planten niet tegen”, verklaart Lichtenstein. Ventilatoren 
houden de lucht in beweging en zorgen zo voor afkoeling. Een 
belangrijke voorwaarde is insecten en ander ongedierte buiten te 
houden. Daarvoor is voor de ingang van iedere ‘kas’ een luchtsluis 
geconstrueerd en is tot ver in de grond een barrière ingegraven. 
De enige insecten die welkom zijn bij de tomaten, zijn hommels. 
Die gedijen prima op de nectar van de tomatenbloemen. Terwijl 
ze van bloem tot bloem gaan, zorgen ze voor de noodzakelijke 
bestuiving. De hommels worden speciaal voor dit doel gekweekt. 
De komkommers hebben geen hulp nodig bij de bestuiving door 
de manier waarop de bloemen zijn gevormd. De planten groeien 
niet in aarde maar worden in lange smalle kweekzakken gezet. Die 
zijn gevuld met grove korrels lavaglas. Dit materiaal dient uitsluitend 
om de wortels steun te geven en het verteert niet. ,,We kunnen 
wel twintig jaar met deze korrels werken. Het enige verlies dat we 
hebben, zijn de korrels die verloren gaan als we de oude planten 
vervangen door jonge plantjes.” Watermanagement is de grootste 
uitdaging. Op het terrein van Nos Cunucu is een zoetwaterbron 
waarvan het water voor de bevloeiing wordt gebruikt. Om de 

Westland 
in de dop

Teler Ari Lichtenstein temidden van de komkommerplanten.
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Aruba is hard op weg om zich volledig met groene energie te 
bedruipen maar zolang dat doel nog niet volledig is bereikt, valt er 
niet aan te ontkomen fossiele brandstoffen te gebruiken. Ook in die 
categorie valt er echter nog een slag te winnen. Op initiatief van de 
regering bereiden het Texaanse olieconcern Valero dat de raffinaderij 
in San Nicolas exploiteert en het water- en elektriciteitsbedrijf WEB 
zich erop voor over te schakelen op aardgas. Nu maken beide 
bedrijven voor hun productieproces nog gebruik van zware diesel. 
Daaraan kleven meerdere nadelen: De olieprijs is de laatste jaren 
fors gestegen hetgeen tot hogere elektriciteitstarieven leidt maar 
ook de continuïteit van Valero onder druk zet. Bovendien is er sprake 
van een stevige CO2-uitstoot. Reden waarom er wordt ingezet op 
aardgas. Daarmee wordt de CO2-emissie met 60% gereduceerd. 
Tegelijkertijd gaan de brandstofkosten van zowel WEB als Valero 
met 20 tot 30% omlaag. Dat is goed nieuws voor burgers en 
bedrijven. Het voordeel wordt immers - na aftrek van de investering 
die gemoeid is met de ombouw van turbines naar aardgas - aan 
de gebruikers doorgegeven. Lagere productiekosten betekenen 
tevens een impuls voor de bestaanszekerheid van de raffinaderij op 
langere termijn met alle positieve effecten voor de werkgelegenheid. 
Bedoeling is dat in 2015 een gasterminal operationeel is. Maar 
zolang wil de regering niet wachten met de introductie van aardgas. 
Daarom wordt begonnen met een zogeheten ‘floating storage 

Over op schoon gas
unit’, een schip dat voor de kust ter hoogte van San Nicolas ligt 
voor de opslag van vloeibaar aardgas (LNG). Vanaf dit schip wordt 
een pijpleiding aangelegd naar de raffinaderij en van de raffinaderij 
naar WEB. Deze pijpleiding zal het tracé volgen van de huidige 
oliepijplijn maar dan - vanwege de veiligheid - ondergronds. Medio 
2012 moet deze eerste fase gereed zijn. De kosten bedragen 10 
miljoen euro, de bouw van de uiteindelijke gasterminal vergt een 
investering van 200 miljoen euro. WEB heeft inmiddels (aanzienlijk 
efficiëntere) recip-turbines geïnstalleerd die met een simpele 
ingreep kunnen overschakelen op aardgas. Met deze aanpassing 
is nog eens zo’n 35 miljoen euro gemoeid. Bij de huidige prijzen op 
de olie- en aardgasmarkt laten deze investeringen zich in 3 tot 5 
jaar terugverdienen. Het project zal zeker de aandacht trekken van 
andere landen in de regio. In het Caribisch gebied is het gebruik 
van dure en vervuilende dieselolie gemeengoed. Vrijwel alle landen 
worstelen dan ook met hoge energietarieven en een nauwelijks 
te beheersen milieuproblematiek. De Arubaanse regering ziet 
overigens nog veel meer toepassingsmogelijkheden als Valero 
en WEB eenmaal op aardgas draaien. Zo kunnen ook bussen en 
vrachtauto’s overstappen op deze schonere brandstof. Het kost 
nog enige tijd voordat Aruba honderd procent groen is maar in de 
aanloop daarnaar toe wordt de lucht op het eiland nog frisser dan 
die al is.

bron niet droog te laten vallen, wordt uiterst zorgvuldig met het 
water omgegaan. De planten krijgen precies genoeg en een 
eventueel overschot wordt opgevangen en teruggeleid naar een 
reservoir. Regenwater wordt zoveel mogelijk verzameld en bij 
het bronwater gevoegd. ,,Kraanwater gebruiken is geen optie,” 
aldus Lichtenstein, ,,want dat is heel kostbaar en dan worden de 
producten te duur.” Samen met zijn vijf werknemers is de kweker 
dagelijks van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds aan het werk. Planten, 
opbinden, bevloeien, snoeien en oogsten. Alle planten moeten 
dagelijks worden gecontroleerd op ziektes en ongedierte. ,,Als 
we een plant tegenkomen die iets mankeert, grijpen we meteen 
in, anders lopen we het risico dat alle planten worden besmet.” 
Een van zijn werknemers is gespecialiseerd in plantkunde en weet 
precies welke behandeling in welk geval moet worden toegepast. 
Hij is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de hoeveelheid 
voedingsstoffen die aan het water moet worden toegevoegd. 
,,Te weinig en de oogst is niet goed, teveel en het komt in de 
watervoorraad en dan raakt alles uit balans”, aldus Lichtenstein. 
Alles is erop gericht om te voorkomen dat er afvalstoffen in het 
milieu terechtkomen. In de duurzame bedrijfsvoering die de teler 

voorstaat, past ook de in de passaatwind snorrende windmolen die 
alle benodigde energie opwekt. Intussen wordt druk gebouwd aan 
nieuwe groeihuizen, een voor tomaten en een voor paprika’s. Die 
worden veel gegeten op Aruba en dus heeft Lichtenstein gekozen 
om die als derde gewas te gaan ontwikkelen. ,,Daarna meloenen 
en dan zien we wel weer verder. Ik neem een stap tegelijk en pas 
als het helemaal onder controle is, doe ik de volgende stap. Ik heb 
heel veel geïnvesteerd in dit bedrijf en ga geen risico’s nemen door 
te snel uit te breiden.” Ideeën heeft hij genoeg. Ver weg van de 
tomaten en komkommers staan enkele kassen waar met tientallen 
gewassen wordt geëxperimenteerd. Lichtenstein vertelt dat er 
perzikplanten en bessenstruiken in de koeling staan om ze een 
kunstmatige overwintering te laten doormaken. ,,Die koude periode 
is nodig, anders komen ze niet in bloei.” Een grote boomgaard 
biedt plaats aan honderden bomen en struiken met de meest 
exotische vruchten. ,,Ik heb bomen uit Thailand en Maleisië, met 
vruchten waar we niet eens een naam voor hebben. In de toekomst 
hoop ik een winkel te openen voor deze bijzondere producten. Een 
speciaalzaak voor liefhebbers want dit is mijn hobby. Het zal nooit 
echt commercieel worden, daarvoor is het te apart.”
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Over twee jaar wordt de totale energiebehoefte van Aruba voor 
de helft uit wind en zon gewonnen, over tien jaar moet dat 
bijna honderd procent zijn. Bijna want voor (de weinige) zon- 
en windloze dagen moet er uiteraard wel een back-up blijven. 
Maar ook bij het gebruik van fossiele brandstoffen kan het veel 
duurzamer, zo bewijst het Water- en Energiebedrijf Aruba (WEB) 
dat voortdurend op zoek is naar efficiency. Met succes want in 
tien jaar tijd is het aantal benodigde vaten olie teruggebracht van 
6.000 tot 3.500 per dag terwijl de geproduceerde hoeveelheid 
elektriciteit is gegroeid. Een enorme vermindering van de kostprijs 
en bovenal een aanzienlijke lagere belasting van het milieu. Sinds 
vorig jaar betrekt WEB een deel van de benodigde elektriciteit van 
het windmolenpark Vader Piet. ,,Dat park is niet van ons”, legt 
Kelvin Augustin uit. ,,Wij zijn zelf geen experts op het gebied van 
windenergie. Wij hebben een overeenkomst met de eigenaar van 
het park dat we alle stroom afnemen die zij produceren.” Augustin, 
belast met de public relations van WEB, wordt regelmatig 
geconfronteerd met de vraag waarom het energiebedrijf niet 
meer doet aan duurzame elektriciteitsproductie. ,,Al sinds WEB 
bestaat, is het bedrijf bezig met duurzaamheid. Iedere investering 
in nieuwe apparatuur heeft geleid tot een lager brandstofverbruik. 
Ook volgen we de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve 
energie nauwlettend. Helaas is de term alternatief nog steeds 
van toepassing. We kunnen vooralsnog niet zonder fossiele 
brandstoffen.” Projectmanager Maas van Drie legt uit waarom het 
niet mogelijk is volledig in de stroombehoefte van Aruba te voorzien 
met windenergie: ,,Op een zonnige windstille middag in september 
is de vraag ongeveer 130 megawatt. De molens produceren dan 
helemaal niet omdat ze niet draaien. WEB moet in die situatie 
beschikken over voldoende capaciteit om de vraag aan te kunnen.” 
Van Drie ziet in zonnepanelen een goede aanvulling maar ook 
daarvoor geldt dat de natuur bepaalt hoe groot de productie is. 

,,We hebben testpanelen waarvan we continu de productie meten. 
We zien non-stop schommelingen omdat ieder wolkje invloed 
heeft. Ook dit is dus nu nog geen echt, betrouwbaar alternatief.”  
De Arubaanse overheid heeft een project in voorbereiding om 
samen met de olieraffinaderij Valero aardgas te importeren dat - als 
alles volgens plan verloopt vanaf eind 2012 - ook ter beschikking 
wordt gesteld aan WEB. ,,Vooropgesteld dat gas dan nog steeds 
goedkoper is dan olie, kunnen we op een schonere manier en 
tegen een lagere kostprijs produceren”, aldus Augustin. Intussen 
investeert WEB in een machinepark dat zowel op olie als op gas 
kan werken. Als er op enig moment gas beschikbaar komt, kan 
er simpelweg overgeschakeld worden. Naast een prijsvoordeel is 
ook het milieu er mee gediend omdat gas minder vervuiling met 
zich meebrengt. Op de vraag of de productie nog duurzamer kan, 
zegt Van Drie: ,,Je moet de brandstof die je gebruikt zo efficiënt 
mogelijk inzetten. Waar mogelijk pas je alternatieve energie toe. Ten 
derde ligt er een verantwoordelijkheid bij de gebruiker om niet te 
verspillen.” Wat dit laatste betreft, valt er nog veel te winnen. ,,Het 
verbruik van elektriciteit is op Aruba het hoogste van het gehele 
Caribisch gebied”, aldus Augustin. Van Drie pleit voor regelgeving, 
onder andere op het gebied van bouwen. ,,Bij het ontwerpen 
van huizen houdt men veel minder dan vroeger rekening met 
de windrichting en de zon. Het gevolg is dat airco’s veel harder 
moeten werken.” Daarnaast is meer publieksvoorlichting nodig en 
zaken als energielabeling van apparaten. Ook zou het helpen als 
bedrijven zonnepanelen of een windmolen plaatsen. ,,Dan wordt 
de piekvraag lager en hoeft WEB minder turbines gebruiksklaar 
te hebben.” Maar ook als Aruba over tien jaar voldoende energie 
uit de natuur genereert om het hele eiland van stroom te voorzien, 
blijft een back up nodig voor de momenten waarop zon en wind 
even verstek laten gaan. Maar wel een back up met een zo gering 
mogelijk belasting van het milieu, zo verlangt de regering van WEB.

Back up blijft nodig

Projectmanager Maas van Drie (rechts) en Kelvin Augustin.
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,,Wij willen voorkomen dat afval afval wordt. Een groot deel, 
zo’n 60 procent, van ons  afval is te recyclen. Het is technisch 
mogelijk het restant op een schone manier te verbranden, dus 
zonder uitstoot van giftige gassen, en om te zetten in energie. 
Als wij een waste-to-energy fabriek op Aruba willen bouwen, 
vergt dat een investering van  zo’n honderd miljoen dollar,” aldus 
minister Benny Sevinger van Integratie, Infrastructuur en Milieu. 
,,Om deze fabriek rendabel te exploiteren, heb je een bepaalde 
hoeveelheid afval nodig. Wij doen nu eerst onderzoek naar de 
afvalstromen op het eiland om vast te stellen wat voor ons de 
meest geschikte afvalverwerkingstechniek is.” Sevinger heeft 
onlangs een werkbezoek gebracht aan afvalverwerkende bedrijven 
in onder meer Zweden en Nederland. Het bedrijfsmotto van de Van 
Gansewinkel Groep sprak hem zeer aan: Afval bestaat niet. ,,Aruba 
wil van zijn afval af maar wel op een voor het milieu verantwoorde 
manier. De goedkoopste oplossing is het afval waar je niks meer 
mee kunt, blijven storten op de landfill. We kunnen het ook kwijt in 
Venezuela of Colombia. Maar daarmee blijf je toch verantwoordelijk 
voor de belasting van het milieu als men niet aan de internationale 
normen voor het verwerken van afval voldoet.” Dat is de reden 
waarom de bewindsman een bezoek heeft gebracht aan de waste-
to-energy Renova Sävenäs Plant in Gothenburg en in Nederland 
aan de AVR in Rozenburg en ARN BV in Weurt waar hypermoderne 
afvalverwerkingsinstallaties staan. ,,Die werken zo schoon, je kunt 
er bij wijze van spreken van de vloer eten. Heel interessant was het 
te zien hoe van afval biogas wordt gemaakt. De vraag is of Aruba 
gezien zijn kleinschaligheid klaar is voor de uitdaging die een eigen 
fabriek met zich mee brengt.” Met die gedachte in het achterhoofd 
ging Sevinger in gesprek met de Nederlandse Van Gansewinkel 
Groep die onder meer afvalenergiecentrales in Rijnmond beheert. 
Daar zag hij met eigen ogen hoe het motto ‘Afval bestaat niet’ 
geen loze kreet is. De verbranding van het restafval dat na het 
afscheiden van recyclebare stoffen overblijft, levert genoeg 

elektriciteit en warmte op om 190.000 huishoudens van energie te 
voorzien. ,,Wij gaan samen met onze deskundigen op het gebied 
van waste-management onderzoeken of het een haalbare kaart 
is dat wij ons restafval laten verwerken door Van Gansewinkel in 
Nederland. Met het verschepen van ons afvaloverschot kan tevens 
het te recyclen materiaal worden afgevoerd naar de opkopers. 
Daarmee verdienen we weer iets terug op de kosten.” Omdat ook 
infrastructuur tot zijn portefeuille behoort, heeft de bewindsman 
tevens gesprekken gevoerd met  bedrijven als Philips, Grontmij, 
aannemersbedrijf Oskam BV en Antartic Real Estate. ,,We hebben 
onder meer gesproken over energiezuinige straatverlichting en 
verkeerslichten. Met de Grontmij hebben we het gehad over een 
studie naar de mogelijkheid gebouwen in plaats van met split units 
via een buizensysteem met koud zeewater te koelen. Dan ben je 
in één keer al die lelijke bakken aan de gevels kwijt en het is veel 
duurzamer. We kijken eerst naar de overheidsgebouwen maar het 
mooiste zou zijn als we ook woonhuizen op die manier kunnen 
koelen. Zoals je in Nederland stadsverwarming hebt, zou je op 
Aruba stadskoeling kunnen introduceren. Dat is honderd procent 
groen.” Groen wordt ook het nieuwe bestuurskantoor waarvan de 
bouw vorige maand is begonnen. ,,Het gebouw wordt uiteraard 
voorzien van zonnepanelen. Verder komt er een slimme zonwering 
die de warmte buitenhoudt maar het licht binnenlaat en wordt 
gebruik gemaakt van de wind om de airconditioning minder hard 
te laten werken. De airco’s zijn van een smart type zodat geen 
energie wordt verspild. De toiletten lijken op het systeem dat je in 
vliegtuigen hebt waardoor er veel minder spoelwater nodig is. En 
het gebouw krijgt een green roof. Maar het belangrijkste wapen 
om ons milieu te beschermen, is bewustwording. We moeten de 
energievoorziening en afvalverwerking niet alleen groen maken 
maar tegelijkertijd aan de voorkant beginnen: Het stimuleren 
zuiniger om te gaan met energie en minder afval te produceren. 
Ook dat is onderdeel van ons beleid.”

Afval bestaat niet

Minister Benny Sevinger: 
Een beter milieu begint met 
bewustwording.
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Vogelparadijs
Wie aan Aruba denkt, denkt aan zon, zee en strand. Maar het 
eiland heeft ook een ongekend rijke natuur zoals het Nationale 
Park Arikok, Spaans Lagoen, de rifeilandjes, de Bubaliplas en 
de saliñas. Deze gebieden zijn onmisbaar als thuisbasis voor 
de Arubaanse flora en fauna, in het bijzonder voor vogels. Grote 
hoeveelheden trekvogels doen het eiland aan voor voedsel en rust 
tijdens hun lange tochten naar het noorden of het zuiden. ,,Aruba 
is eigenlijk ook voor vogels een toeristische bestemming”, grapt 
Greg Peterson die behalve directeur van de Free Zone Aruba ook 
adviseur is van de minister van Economische Zaken. In zijn vrije 
tijd doet hij niets liever dan vogels bestuderen en fotograferen. 
,,Vogels zijn mijn passie. Ik kan uren naar vogels kijken om 
uiteindelijk het perfecte plaatje te schieten.” Volgens Peterson 
is duurzaam natuurbeheer een waardevolle aanvulling op het 

toeristische beleid. ,,Het beleid is gericht op het ontwikkelen van 
kwalitatief hoogstaand toerisme. Toeristen met grote interesse 
in de natuur blijken over het algemeen te beschikken over een 
aanzienlijk budget. Aruba heeft hen voldoende te bieden.” Met 
een oppervlakte van nog geen tweehonderd vierkante kilometer 
is Aruba het kleinste van de Benedenwindse eilanden en ook het 
droogste en het winderigste. De combinatie van de nabijheid 
van het vasteland van Zuid-Amerika en de klimatologische 
omstandigheden hebben bijgedragen aan een rijk gevarieerde 
flora en fauna. Geologische bijzonderheden als rotsformaties, 
grotten en riffen hebben er verder toe geleid dat op het eiland 
soorten voorkomen die uniek zijn. Zo komt de Cascabel, de gele 
ratelslang, alleen op Aruba voor, net zoals de holenuil Shoco. 
Dankzij de enorme variatie aan landschappen op een beperkte 

Aruba heeft een 
ongekend rijke flora 
en fauna, aldus 
Greg Peterson.
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AGENDA 
2011

28 - 29 oktober
Officieel bezoek Koningin Beatrix, Kroon-
prins Willem Alexander en Prinses Máxima 
aan Aruba

30 - 6 november 
International Bike Week Aruba

30 oktober - 11 november
Divi Aruba Golf Challenge Cup

3 - 6 november
Aruba in Style, Fashion Week

12 - 19 november
Aruba Heineken Catamaran Regatta

24 - 27  november
Internationale kampioenschappen Aruba 
Beach Tennis

1 - 4  december
Aruba Recruitment Event (WTC Rotter-
dam)

15  december
Koninkrijksconcert (Lelystad)

19  februari 2012
Carnaval

27-29 oktober 
Green Energy Conference 
Rennaisance Convention

oppervlakte telt Aruba maar liefst 224 vogelsoorten. Daarnaast 
is het eiland een tussenstation voor veel soorten trekvogels. 
,,Het gaat niet om Aruba alleen. Aruba maakt deel uit van de 
wereld en we zijn hier dus verantwoordelijk voor een stukje 
van het grote geheel,” aldus Peterson. Hij is van mening dat 
de instelling van het Nationale Park Arikok in het jaar 2000 een 
goede beslissing is geweest, maar, zo benadrukt hij ,,dat is een 
eerste stap geweest. Het park zou uitgebreid moeten worden 
met de verschillende natuurgebieden zoals de Bubaliplas, 
Spaans Lagoen en de California Zandduinen.” Arikok is gelegen 
aan de noordoostelijke kant van het eiland. Met een oppervlakte 
van 32 vierkante kilometer omvat het ongeveer achttien procent 
van Aruba. Het heuvelachtige terrein is begroeid met meer dan 
vijftig verschillende boomsoorten en diverse typen cactussen. 
Kleurige tropische vogels vliegen af en aan op zoek naar voedsel 
en plekken om te nestelen. Het park vormt een trekpleister voor 
toeristen die het op eigen gelegenheid kunnen verkennen of een 
georganiseerde tour boeken met een bus, een safari-jeep of een 
quad. ,,Met niet al te grote investeringen kunnen we ook van de 
Bubaliplas een toeristische attractie maken. Dit natuurgebied 
heeft niet voor niets Vogelplas als bijnaam.” De Bubaliplas is een 
natuurgebied dat door menselijk handelen tot stand is gekomen. 
De ontwikkeling van de hotelzone aan de zuidwest kust bracht 
met zich mee dat er destijds een oplossing moest komen 
voor de verwerking van afvalwater. Een zuiveringsinstallatie 
ontdoet dit water van afvalstoffen. Het gezuiverde water wordt 
weggepompt naar een natuurlijk bekken en van daaruit gebruikt 
voor de bevloeiing van de golfbanen. In de loop van de jaren is 
een waterrijk gebied ontstaan dat is uitgegroeid tot een waar 
vogelparadijs. ,,De Bubaliplas ligt op loopafstand van de hotels. 
Nu staat er een bescheiden uitkijktoren. Als je er een wandelroute 
aanlegt en meer mogelijkheden creëert om vogels te spotten, heb 
je een fantastische attractie voor natuurliefhebbers.” Peterson 
pleit er voor een inventarisatie te maken van de natuurgebieden 
en hun belang voor Aruba. ,,Het uitgangspunt moet zijn in stand 
te houden wat we hebben. De volgende stap is hoe we de natuur 
in het toeristische beleid kunnen inpassen. We moeten vormen 
zoeken om de schoonheid van ons eiland te laten zien zonder 
die aan te tasten.” Bescherming van flora en fauna is ook een 
economisch belang. Peterson benadrukt dat hij er niet op uit is 
dat allerlei activiteiten verboden worden maar dat er alternatieve 
locaties moeten worden aangeboden. Het lijkt hem bijvoorbeeld 
een goed idee een of meer open afgravingen op het eiland te 
bestemmen voor cross-activiteiten. ,,Mensen willen dit soort 
dingen nu eenmaal dus geef ze de mogelijkheden. We moeten een 
holistisch beleid voeren waarin de drie dimensies infrastructuur, 
sociale ontwikkeling en natuur in evenwicht met elkaar zijn. Dan 
scheppen we een optimale kwaliteit van leven voor mensen, 
dieren en planten. Daarmee kunnen we ons onderscheiden van 
de meeste andere eilanden in het Caribisch gebied en dat is weer 
heel goed voor het toerisme.”
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