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Arubaans project wint prestigieuze
VN-duurzaamheidsprijs
ORANJESTAD — Temidden van stedelijke duurzaamheidsprojecten
van landen als Brazilië,
Colombia, VS en India,
sleepte een klein maar
innovatief Arubaans project onlangs een prestigieuze prijs in de wacht van
het Sustainable Development Solutions Network
(SDSN), een invloedrijk
VN-netwerk van experts
op het gebied van milieu
en duurzaamheid.

Project uniek door gedetailleerde data
Volgens de organisatie
heeft het project gewon-

Arubaanse studenten tijdens een workshop om de ecologische, culturele en economische waarden van natuur op Aruba in kaart te brengen.
nen om drie redenen. “Ten
eerste, het geeft een unieke
set data over economische
en ecologische waarden en
dus ook het raamwerk voor
toekomstige
metingen”,
legt Sandra Ruckstuhl van
SDSN uit. “Ten tweede, biedt
het zeer specifieke geografische gegevens, die van het
eiland Aruba. Dit is een heel
andere context dan die van
de andere winnaars die allemaal uit een stedelijke omgeving komen. En tenslotte,
gaven de winnaars aan dat
ze uitstekende capaciteiten
hebben om dit model met
andere eilanden te delen
om hen te helpen hun duur-

zaamheidsdoelen te bereiken”, voegt Ruckstuhl toe.
Francielle Laclé en zakenpartner Esther Wolfs lieten
met hun winnende project
25 concurrenten over de hele
wereld achter zich en kunnen rekenen op een gift van
de VN ter waarde van 10.000
dollar ter ondersteuning
van de uitvoering van het
project. Het winnende dataproject bouwt op een eerder
onderzoek, ‘The Economics of
Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) Aruba’ uit 2016 en
2017. Via gedetailleerde metingen en honderden vragenlijsten onder inwoners en bezoekers van Aruba, schatten

de onderzoekers de waarde
van natuur op het eiland op
287 miljoen dollar per jaar.
Dit is de waarde van het
natuurlijke ecosysteem voor
toerisme, cultuur, visserij en
CO2-opvang tezamen.
Laclé: “Natuurlijk kan je natuur niet puur in financiële
termen uitleggen. Natuur
heeft waarde op zichzelf.
Maar deze studie maakt een
einde aan de economische
onzichtbaarheid van natuur.”
Meer waardering voor
natuur Aruba
Onderzoeker Laclé is duidelijk met wat ze wil berei-
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tel aan een van de vissers
overhandigd. Daar waren
de minister van Transport,
Communicatie en Primaire
Sector Chris Romero (MEP)
en Otmar Oduber, minister

van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en
Milieu (POR) bij, alsook de
minister van Jusitie Andin
Bikker (POR). Het gebied
is getransformeerd tot een
volwaardig strand met palapas, een kiosk, faciliteiten voor de badgasten en
parkeerplaatsen met ver-

lichting. Daarnaast hebben
de vissers een nieuwe pier
gekregen, is de boothelling
opgeknapt en is er een gebouw gekomen om materialen in op te slaan en de
gevangen vis schoon te maken. Het hele renovatieproject heeft 2,7 miljoen florin
gekost.

Mini-workouts werken
2006. Uit dat onderzoek
bleek dat de mensen die
het minste beweging hadden – minder dan twintig
minuten per dag matige tot
intensieve lichamelijke activiteit – het hoogste risico
hadden om te sterven binnen zes jaar na de studie.
De mensen die tenminste
1 uur matige tot intensieve
activiteit per dag hadden,
reduceerden dat sterfterisico met 50 procent.

Goed nieuws voor mensen
die vanwege hun drukke
bestaan er maar moeilijk
aan toe komen langere tijd
aaneen flink te wandelen of
anderszins aan exercise te
doen.
Onderzoekers hebben in
maart in de Journal of the
American Heart Association een interessante studie gepubliceerd, waaruit
blijkt dat mini-workouts,
lichaamsbeweging
gedurende een kortere tijd, ook
positieve effecten voor de
gezondheid en levensverwachting kunnen hebben.

Henry Does
De onderzoekers keken
naar data van 4840 mensen
van veertig jaar en ouder,
die hadden deelgenomen
aan de National Health
and Nutrition Examination
Survey in de periode 2003-

Diegenen die dagelijks 100
minuten matige tot intensieve activiteit hadden, verminderden hun sterfterisico
met 76 procent. En nu komt
het: zij hoefden die 100 minuten niet aaneen te bewegen. Ook kortere activiteiten, zoals mini-workouts,
die bij elkaar opgeteld, de
100 minuten vol maakten,
waren geassocieerd met het
preventieve effect.

ORANJESTAD — De Directie Natuur en Milieu (DNM) wil de
bevolking eraan herinneren dat de pega pega, ofwel de gekko,
op de lijst staat van beschermde dieren op Aruba. Onder de Natuurbeschermingverordening en het Landsbesluit bescherming
inheemse flora en fauna is de huisgekko een beschermde soort.
Daarom verzoekt DNM de bevolking, maar ook alle bedrijven
voor ongediertebestrijding hier rekening mee te houden. Aanleiding voor deze waarschuwing kwam door de klachten die via
InfrAruba binnen waren gekomen dat door bepaalde lokale bedrijven voor ongediertebestrijding reclame werd gemaakt dat
ze ook gekko’s als ongedierte bestrijden. Het niet naleven van de
wet heeft gevolgen, aldus DNM in een persbericht. De huisgekko
is vaak te vinden waar er ook insecten zijn. Gekko’s eten namelijk insecten op zoals kakkerlakken en ander ongedierte. Ze zijn
ongevaarlijk en de enige ‘overlast’ is het geluid dat ze maken.
Als een gekko binnendringt raadt DNM aan om hem niet te
doden maar levend weg te halen met een bezem.

Om af te studeren moeten
vierdejaarsstudenten
in
groepen van vier een project uitvoeren met de focus
op milieu. De groep studenten van District 4 Sta. Cruz
koos om actie te ondernemen om het bodemvervuilingproblematiek op het
eiland aan te pakken. Bodemvervuiling wordt onder
andere veroorzaakt door
het dumpen van oud ijzer
en ‘zware metalen’ op leegstaande terreinen. De studenten willen de bevolking
bewustmaken van de negatieve gevolgen hiervan op
het milieu, het ecosysteem
en de gezondheid.

Salud!

Henry Does is arts en
schrijver. Op deze plek
beziet hij elke zaterdag
het dagelijks leven door
de bril van de gezondheid. Voor reacties op
deze column: henrydoes@
hotmail.com.

DNM: Pega
pega is een
beschermde
soort

ORANJESTAD — In het
kader van het afstudeerproject van cadetten van
het Politie Opleidingsinstituut is onlangs een
grote schoonmaakactie
gehouden op Kibaima in
district Santa Cruz. In
totaal is bijna twaalf ton
aan oud ijzer opgeruimd
van een groengebied.

Vreugde bij vissers, bewoners en ministers bij de openingsceremonie.
ORANJESTAD — Bewoners, vissers en ministers kwamen gistermiddag bij elkaar voor de feestelijke opening
van het opgeknapte strand van Zeewijk en Cura Cabai.

Het project is inmiddels
omarmd door de overheid.
De Directie Natuur en
Milieu is een belangrijke
partner en zal de website
beheren met het digitale
monitoringssysteem voor
de duurzaamheids-indicatoren. Het project is gepresenteerd aan de minister
van Infrastructuur en Milieu, Otmar Oduber, en Laclé hoopt dat de uitkomsten
meegenomen worden in de
herziening van het ruimtelijke ordeningsplan. De studie was ook onderwerp van
verschillende
workshops
met studenten op Aruba.
De Nationale Bibliotheek
wil de belangrijkste lessen
meenemen in aankomende
bezoeken aan scholen. “Dit
zijn nog maar een paar van
de vervolgstappen. Er is zeker interesse om de waarden van de natuur mee te
nemen in beleidsbepaling”,
besluit Laclé.

Politie houdt
schoonmaakactie in Kibaima

Strand en visserspier
bij Zeewijk geopend

De opening werd verricht
door middel van het doorknippen van een lint bij
de toegangspoort van het
opgeknapte strand. Daarnaast werd de eerste sleu-

Ongediertebestrijdingsbedrijven
opgelet

ken met het project. “Ik wil
een grotere bewustwording
van de waarde van natuur
onder de gemeenschap. Wat
is zo uniek aan de flora en
fauna van Aruba?”, zegt
ze. “Ik wil ook dat we gaan
nadenken over de impact
van toerisme op de natuur
en hoe we dit ‘eigen vermogen’ kunnen beschermen.
Ook, wat betekent het om
een duurzame toeristische
bestemming te zijn? Ten
derde wil ik graag dat alle
belanghebbenden gaan nadenken; wat kunnen we nog
meer doen om de natuur te
beschermen?”
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Het project dat de waarde
van de natuur van Aruba
onderzoekt vanuit ecologisch, economisch en cultureel perspectief, werd het
startpunt om een project
in te dienen om de bijdrage
van natuur aan het behalen
van VN Duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) in kaart te
brengen. Dit project werd
ingediend door de Nederlands-Bonairiaanse firma
Wolfs Company en uitgevoerd samen met Yabi Consulting van de Arubaanse
milieu-econoom Francielle
Laclé. Behalve het sociaaleconomische rapport hoe
inwoners en toeristen natuur op Aruba op waarde
schatten, leveren beide
projecten ook een digitaal
monitoring-systeem op voor
het verder meten van ecologische en sociaal-economische indicatoren.
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Tijd en energie
Veel van de industriële en
commerciële activiteit is
erop gericht ons leven gemakkelijker en comfortabeler te maken. Dat betekent
veelal dat handelingen
technologisch worden geautomatiseerd, waardoor wij
fysiek veel minder hoeven
te doen. De auto, de wasmachine, de stofzuiger, de
vaatwasmachine, de elektrische tandenborstel enzovoorts. Terwijl al deze
prachtige uitvindingen ons
leven vergemakkelijken en
veraangenamen, zit er ook
een keerzijde aan. We gaan
steeds meer sedentair, zittend, leven. Dat brengt risico’s voor onze gezondheid
en levensverwachting met
zich mee.
Obesitas, hoge bloeddruk,
diabetes, sommige kankers
en andere aandoening worden met onvoldoende be-

wegen geassocieerd. Sommige onderzoekers noemen
de sedentaire leefstijl ‘het
nieuwe roken’. Er is dus
wat voor te zeggen om elke
kans op een mini-workout
in ons dagelijks leven te benutten. De trap verkiezen
boven de lift, een wandeling verkiezen boven televisie, een verstelbaar bureau,
waar je ook aan kan staan,
verkiezen boven een bureau
waar je alleen aan kan zitten, staand vergaderen verkiezen boven zittend vergaderen, enzovoorts.
Vaak is de reden dat we ons
voornemen gezonder te leven niet realiseren, dat we
het onvoldoende aandacht,
tijd en energie toebedelen.
Health first blijkt ook voor
de productiviteit, het succes
en het levensgeluk, geen
verkeerde prioriteit te zijn.
Iets om bij stil te staan.

Oud ijzer
De studenten ontdekten een
gerooid terrein in Kibaima
dat gebruikt werd voor het
dumpen van oud ijzer, zoals
oude motoren die nog olie
lekken, waardoor de grond
vervuilt en ook het milieu
in de omgeving. Het terrein
is als groengebied gemarkeerd. De studenten hebben
gelijk actie ondernomen om
al het oud ijzer op te ruimen.
Met de medewerking van de
eigenaar hebben de studenten zo’n 12 ton metaal weggehaald van het terrein. Tevens hebben ze de eigenaar
van het terrein vier weken
de tijd gegeven om het terrein verder op te ruimen,
waar hij aan voldeed.
Sanering
De studenten werden ook

bijgestaan door de Directie
Infrastructuur en Planning
(DIP), de City Inspectors
en Directie Natuur en Milieu (DNM) om de schade te
inventariseren en te kijken
wat er gedaan kan worden
met betrekking tot schoonmaak of sanering van het
terrein.
Verantwoord
Het Korps Politie Aruba
(KPA) doet een oproep aan
de bevolking om verantwoord om te gaan met het
milieu en geen metalen in
de mondi, dammen of in de
achtertuin te laten liggen.
Voorwerpen van zwaar metaal zoals (auto)batterijen,
verfblikken of blikken motorolie kunnen onder meer
koper, kwik lood, cadmium
en zink bevatten.

