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e wereld heeft geen nood aan één Goliath, 
maar aan duizenden Davids om slimme 
innovaties te ontwikkelen en op de markt te 
brengen. Met tweehonderd innovaties, vier 

miljard dollar aan investeringen en drie miljoen jobs lijkt 
de toon gezet. En dat in zes jaar tijd, in een tijdperk waar 
de weerstand tegen verandering een vervelende stoor
zender blijft. Toch is en blijft die verandering de enige 
manier om vooruit te gaan.

Zo ook, en vooral, voor de kleine eilanden. Ze zijn kwets
baar wegens gebrek aan natuurlijke grondstoffen, hun 
afhankelijkheid van import, de geografische afstand tot 
andere markten en toerisme. Deze kwetsbaarheid wordt 
nog versterkt door de geteisterde kustlijn en het bescha
digde koraalrif, een gebrek aan diversificatie en een  
schijnbaar  tekort aan menselijk kapitaal. Economische 
en intellectuele afhankelijkheid van de vroegere koloniën 
is nog zo’n aspect van het reële en virtuele verkeer. Het 
lijkt bijna op een ‘fait accompli’, tenzij de eilanden zelf 
het heft in handen nemen. Bijvoorbeeld door lokaal te 
gaan samenwerken en aan te tonen dat die zogenaamde 
afhankelijkheid voornamelijk tussen de oren zit. En daar 
wringt de schoen al te dikwijls. Mocht de gunfactor nu 
eens stevig voet aan de grond krijgen, dan zou het sociale, 
economische en ecologische plaatje er wel eens heel 
anders kunnen uitzien.

El Hierro
Op het kleine Canarische eiland El Hierro zou een radar 
basis komen. Dat was niet naar de zin van de lokale boe

decen nium. Is het mogelijk voor de Bonairiaanse onder
nemer en overheid om op één lijn te komen? Dat blijkt de 
grootste test te worden.

Curaçao en Aruba
De door de wol geverfde omgevingsspecialist Lloyd 
Narain behoudt zijn scepsis, zonder afkerig te staan 
tegenover een dergelijk concept. Er is geen reden om aan 
te nemen dat wat El Hierro heeft gepresteerd, ook niet op 
Curaçao of Aruba zou kunnen plaatsvinden. In zijn artikel 
‘Curaçao: rommelen met schaarse ruimte op een klein ei
land’, wijst hij op een aantal zaken die indruisen tegen de 
duurzame ontwikkelingsgedachte. Op een bevolking van 
bijna 160.000 inwoners telt Curaçao niet minder dan een 
7.000tal leegstaande woningen en zo’n 4.000 leegstaan
de kantoorpanden. Toch blijft men verder bouwen onder 
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ren en vissers. De eilandbewoners hadden het volgende 
plan voor de toekomst in gedachten: de volledige zelf
voorziening van water en energie als middel om leefbare 
landbouw, veeteelt en visserij uit te bouwen. Mede onder 
impuls van het ‘Blue Economy team’ was er in 2014 de 
inauguratie van de hydrowind faciliteit. Deze voorziet 
het eiland van alle noodzakelijke energie en levert twee 
keer zoveel water tegen de helft van de kostprijs. Een 
enorme winst voor de gemeenschap. Bovendien zal deze 
investering van 83 miljoen euro binnen een decennium 
kunnen worden terugverdiend, dankzij de besparingen 
die gerealiseerd worden bij de import van petroleum.
Toen water eenmaal in overvloed op het eiland aanwezig 
was, begon de landbouw haar plek op te eisen: organische 
bananen, ananas, yoghurt, kaas, roomijs en vers geiten
vlees leidden tot de laagste werkloosheidsgraad binnen 
het Spaanse Koninkrijk. 

Het mooie van dit verhaal is dat El Hierro tegenwoordig 
een trekpleister is voor wat men noemt het ‘wetenschap
pelijk toerisme’. Het moge duidelijk zijn dat deze portfolio 
aan ontwikkelingen enkel tot stand kon komen dankzij 
beleidsmakers die het concept van de Blauwe Economie 
hebben omarmd.

Wat dichterbij: Bonaire
In zijn boek ‘De Blauwe Economie: 10 jaar, 100 projec
ten, 100 miljoen jobs’ heeft Gunter Pauli zelfs een apart 
hoofdstuk gewijd aan Bonaire, met het herbebossen van 
het koraalrif als exponent. De analogie was de volgende: 
als we aan land bomen kunnen planten, dan kunnen we 

dat eveneens onder water. Het vehikel voor dit verhaal 
waren afgedankte televisieantennes uit Nederland: 
ballast voor Nederland, opportuniteit voor Bonaire. Koraal 
wordt in stukjes gesneden en de kleine koraaltjes worden 
aan een antenne bevestigd en in de bodem van de oceaan 
verankerd. Na zes maanden heb je al een mooie tros. Via 
speciale PADI cursussen wordt de kunst van het koraalk
weken aangeleerd. Die cursussen worden nu ook als 
toeristische attractie aangeboden. De toerist kan dus bij
dragen aan het herbebossen van het koraalrif op Bonaire. 
De vraag bleef niet uit. Bovendien vergroot het de kans op 
een terugkerende toerist: die wil namelijk zien wat er van 
zijn bijdrage is terechtgekomen bij een volgend bezoek.

Verbanden leggen
Tijdens een recent bezoek op Bonaire had ik een gesprek 
met Augusto Montbrun en zijn collega Francesca. Vanuit 
hun stichting, the Coral Reef Foundation Bonaire, is het 
uiteindelijke doel om 100 miljoen nieuwe koraaltjes aan 
te planten. De techniek hebben ze overgenomen van 
een wetenschapper uit Florida. Bonaire werd als ideaal 
platform erkend om dergelijke activiteiten op te zetten en 
is de eerste in het Caribische gebied. Kortom, de trend
setter. Er zijn 6000 stuks aangeplant, dus er is nog wel 
een lange weg te gaan.

Tijdens zijn bezoek aan Bonaire dacht Gunter Pauli 
na over synergieën die vanuit deze activiteit konden 
gemaakt worden naar andere activiteiten binnen de Bo
nairiaanse gemeenschap. In de Blauwe Economie wordt 
een project of case nooit afzonderlijk behandeld. Het gaat 
om het leggen van verbanden waar men in het verleden 
niet bij stilstond, gebruik makend van wat er lokaal voor
handen is. 

Wat bleek? De overvloed aan geiten  zo’n dertig tot 
veertigduizend  is een doorn in het oog van menig 
eilandbewoner. Een groot deel van het eiland is zowat 
kaalgevreten, veevoeders moeten worden ingevoerd en 
vlees en melk worden nauwelijks geproduceerd, omdat 
deze geiten schijnbaar niet de noodzakelijke bouwstoffen 
binnenkrijgen die hun vlees en melkproductie op niveau 
moeten brengen. Kortom, men is deze dieren liever kwijt 
dan rijk.

Bij het bestuderen van de omgeving kwam Pauli tot 
de ontdekking dat zeewier in overvloed aanwezig is op 
het eiland en de geiten kan voorzien van voedsel én 
drank. Zeg maar twee vliegen in één klap. Dankzij deze 
ontdekking kan er nu volop worden gedacht aan geiten 
die voldoende melk en vlees produceren. De melk kan 
worden gebruikt als geitenmelk, als input voor roomijs 
 met toevoeging van lokale smaken zoals aloë vera  en 
het produceren van kaas. De uitbating van een abattoir 
heeft nu ook zin, daar deze diersoort voldoende gezond 
vlees zal produceren. Vanuit het niets ontstaan er zomaar 
meerdere cash flows ten goede van de lokale bevolking. 
Importvervangende activiteiten die de afhankelijkheid 
van het buitenland verminderen, tegen een prijs waarmee 
het buitenland niet kan concurreren. 
Het zoeken naar synergieën vanuit ogenschijnlijk los 
van elkaar staande componenten heeft geleid tot het 
definiëren van tientallen projecten voor het komende 
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het mom van woningnood, zonder gedegen onderzoek 
en zonder stil te staan bij de kosten die deze stedelijke 
uitwaaiering  de zogenaamde urban sprawl  met zich 
meebrengt. Het zijn in eerste instantie de vastgoed
ontwikkelaars die er wel bij varen, daarin ondersteund 
door een aantal politici. 

Het maakt duidelijk dat er op Curaçao nog veel water 
naar de zee zal moeten vloeien eer de tijd rijp is voor een 
concept dat als blauwdruk juist zou wijzen op slimme, 
goedkope en gezonde woningbouw die wél toegankelijk 
is voor de lokale bewoners.

Op Aruba liggen de kaarten enigszins anders. Met heeft 
er het jaar 2020 als referentiejaar uitgeroepen voor het 
groene project. Groen en zelfvoorzienend zijn is een 
initiatief dat gesteund wordt vanuit de hoek van minister
president Mike Eman. Het heeft internationaal zijn weer
klank gevonden, met pioniers als Sir Richard Branson. 

Gunfactor
Het is nu afwachten wat de toekomst brengt. Hoe krijg je 
dit concept tot in de woonkamer? Door erover te blijven 
praten, telkens maar opnieuw. Wat je nu nog nodig hebt 
is een aantal samenhangende projecten die het eiland 
vooruit kunnen helpen. En ondernemers die de mou
wen opstropen en navolging krijgen. Om dit te kunnen 
realiseren is de gunfactor een conditio sine qua non, zowel 
vanuit de gemeenschap als vanuit de overheid. Aan de 
toepassingsmogelijkheden zal het zeker niet liggen. 


