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De CO2-emissie van de glastuinbouw is in
2016 opnieuw gedaald, met 0,2 megaton
naar 5,6 megaton. Daarmee zitten de tuinders 0,6 megaton onder de oorspronkelijke klimaatdoelstelling voor 2020. Om het
nieuwe, aangescherpte klimaatdoel voor
2020 te halen, moeten ze hun uitstoot
met nog 1 megaton verkleinen.
Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2016 van Wageningen Economic Research. In de periode 2010-2016 daalde de totale CO2-emissie met 2,5 megaton. Dat komt
doordat het tuinbouwareaal is gekrompen,
tuinders minder elektriciteit verkopen, minder warmte inkopen en meer duurzame
energie produceren en inkopen. Bovendien
nam de energiebesparing verder toe. Ten opzichte van het basisjaar 1990 daalde de emissie van broeikasgassen met 41 procent, terwijl de sector een daling van 30 procent had
afgesproken met de overheid.
De tuinders hebben nu afgesproken om
nog minder CO2 te produceren. Daarvoor
moet het aandeel duurzame energie, dat in
2016 groeide met 0,6 procent naar 5,5 procent, verder toenemen. Tuinbouwbedrijven
investeren bijvoorbeeld in aardwarmte, maar
door technische problemen bij aardwarmteprojecten en minder nieuwe duurzame energieprojecten groeide het aandeel duurzame
energie in 2016 minder dan verwacht. AS

WUR START ALGAEPARC OP BONAIRE
Wageningen University gaat een algenpark
ontwikkelen op Bonaire. De zoutpannen –
ondiepe bekkens waar zeezout wordt gewonnen – op het Antilliaanse eiland zijn zeer
geschikt voor drijvende algenreactoren, zegt
René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie.
Het eilandbestuur van Bonaire wil de economie,
die nu vooral op toerisme drijft, diverser maken.
Daarom vroeg het bestuur aan Wijffels of hij een
algenpark voor de energievoorziening kon opzetten. Dat is nog niet haalbaar, maar Wijffels
denkt dat het wel haalbaar is om visvoer en veevoer uit algen te maken op Bonaire.
Daarom financieren Bonaire, het ministerie
van Economische Zaken en OCTA (het innovatieprogramma voor overzeese gebieden van de
EU) nu een haalbaarheidsstudie van 2 ton voor
algenteelt op het eiland. Ook TUI financiert
mee. De reisorganisatie wil de mogelijkheden
van duurzaam vliegen en ecotoerisme op het eiland verkennen.
Parallel aan de haalbaarheidsstudie financiert NWO twee promovendi die de algenteelt
moeten verbeteren. De eerste gaat algen zoeken
op Bonaire die tegen hoge temperaturen kunnen, de tweede gaat het teeltsysteem ontwerpen.
De initiatiefnemers willen ook laboratoriumfaciliteiten en een proeffabriek voor algenkweek
op Bonaire realiseren.
Het algenpark op het eiland is een belangrijke stap om de technologie van algenkweek naar
de praktijk te vertalen, zegt Wijffels, want die is

Een impressie van het toekomstige AlgaePARC op Bonaire. Het aantal drijvende algenreactoren kan naar believen worden uitgebreid.

het meest kansrijk in de tropen. ‘Ten eerste heb
je meer zon, waardoor de productiviteit hoger is.
Ten tweede zijn de temperatuur en hoeveelheid
licht constanter, waardoor je het proces beter
kunt controleren.’ Op termijn wil Wijffels kerosine produceren uit algen. Maar op korte termijn mikt hij op de productie van algenmeel
voor de veehouderij en aquacultuur op het eiland.
AlgaePARC in Wageningen, dat in 2010 startte, blijft een belangrijke rol spelen in het algenonderzoek. AS

PLANNEN IN DE MAAK VOOR DREIJEN EN DUIVENDAAL
Er zit schot in de ontwikkeling van de WURterreinen Duivendaal en de Dreijen. Voor beide voormalige ‘campussen’ hebben zich
kopers gemeld.
Kuin Vastgoed en Ter Steege Gebiedsontwikkeling gaan samen met Wageningen University & Research een visie opstellen voor de
Dreijen. Voor een deel van het terrein wordt
een concreet stedenbouwkundig plan gemaakt. Het gaat om het nu al deels braakliggende gebied tussen de Ritzema Bosweg en de
vijver, dat links en rechts wordt begrensd door
de Arboretumlaan en de Dreijenlaan.
Burgemeester en wethouders zijn akkoord
met de voorgenomen ontwikkeling. De raad
moet nog instemmen. De ontwikkeling van de
Dreijen heeft twee jaar stilgelegen, nadat eerRESOURCE — 12 oktober 2017

dere plannen strandden in de gemeenteraad.
Die had onder meer bezwaren tegen de hoeveelheid hoogbouw. Volgens het college moeten de nieuwe plannen woningen voor senioren, starters, kenniswerkers en jonge tweeverdieners opleveren.
Ook de plannenmakerij voor Duivendaal is
een stap verder. Twee – nog anonieme – regionale ondernemers zijn met WUR in onderhandeling over de koop en ontwikkeling van het
terrein waarop onder meer het voormalige
WUR-bestuurscentrum staat. De ondernemers
willen de panden gebruiken als kantoren, ateliers, vergader- en ontmoetingsruimten en
huisvesting.
Volgens het college passen de plannen binnen
de uitgangspunten die vorig jaar zijn vastgesteld voor Duivendaal. In de plannen is ook be-

Het voorlopige gebiedsplan voor Duivendaal.

perkt ruimte voor studentenhuisvesting. Sinds
een paar jaar wonen er al tijdelijk studenten in
het voormalige bestuurscentrum. RK
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