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CBCS goes ‘Green’. 
 
 
De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten is gestart met een eigen ‘groen’-project waarbij 
binnen afzienbare tijd één megawatt (1 MW) stroom wordt opgewekt middels zonnepanelen, 
hetgeen neerkomt op 50-60% van het gemiddelde stroomverbruik van de Bank. Met dit ‘groen’-
project draagt de Bank bij aan het wereldwijde streven de negatieve gevolgen van energieverbruik op 
ons klimaat te beperken. 
 
Het project is verdeeld in twee fases. De eerste fase bestaat uit de plaatsing van een 715 kW 
zonnepanelen-installatie bij het hoofdgebouw te Scharloo, waarbij ca. 300 kW wordt gegenereerd 
door zonnepanelen op het gebouw van de Bank en ca. 400 kW door zonnepanelen op het hoger 
gelegen terrein achter het Bankgebouw. De panelen die de resterende 285 kW moeten genereren, 
zullen in een tweede fase worden geplaatst. 
 
Om de panelen op het hoger gelegen terrein achter de Bank te kunnen plaatsen is begonnen met het 
schoonmaken van het terrein. Daarbij wordt ernaar gestreefd de inheemse beplanting zoveel 
mogelijk te behouden, of deze te verplaatsen. Voor beplanting die niet kan worden verplaatst, heeft 
de Bank de verplichting op zich genomen mee te werken aan het elders aanbrengen van nieuwe 
beplanting. Hiermee wordt een ‘zero impact’ op de natuur beoogd. 
 
Voor het ‘groen’-project van de CBCS is vergunning verkregen van het Bureau Telecommunicatie 
en Post en het ministerie VVRP. Het project is tevens gepresenteerd aan diverse natuur- en 
milieuorganisaties, die positief hebben gereageerd op het project. Carmabi heeft, voor dat met het 
schoonmaken van het terrein is begonnen, een inventarisatie gemaakt van de verschillende planten 
en bomen die groeien op het terrein achter de CBCS en helpt de Bank bij het verplaatsen van deze 
beplanting cq het opnieuw planten van bomen op een andere locatie. 
 
Het project is onderdeel van een breder programma, gericht op het streven van de Bank tot het 
besparen van energie, aan welk programma al enige tijd binnen de Bank wordt gewerkt. In het kader 

 
 



van dat programma zijn al eerder diverse maatregelen getroffen, zoals: de introductie van LED-
verlichting, de plaatsing van energiefilters op grote machines, de installatie van energiezuinige chillers 
voor de airco’s en de keuze, reeds bij de bouw van het pand, voor getint glas en ‘black-out blinds’ 
voor de ramen teneinde de warmtebelasting van de zon te minimaliseren. Ook wordt het 
condenswater van de airco-installaties opgevangen en gebruikt om te tuin te irrigeren. Met alle 
hierboven genoemde maatregelen is het de Bank reeds gelukt haar energieverbruik met 30% te 
verlagen. De zonnepanelen zullen dit verbruik aanzienlijk verder doen afnemen. 
 
Niet alleen betekent het opwekken van stroom middels zonnepanelen een kostenbesparing voor de 
Bank zelf, het vertaalt zich ook een vermindering in de vraag naar conventionele op olie gebaseerde 
productie van stroom. Berekeningen hebben uitgewezen dat dit, over een periode van 25 jaar 
gemeten, neerkomt op een vermindering in de CO2-uitstoot met ca 20 miljoen kilogram. Dit komt 
overeen met het planten van 500.000 tot 600.000 bomen en het verwijderen van 4000 wagens van de 
Curaçaose wegen. Daarnaast is er een afname van de uitstoot van, voor het milieu schadelijke 
stoffen NOx en SO2 . 
 
Het CBCS groen-project spoort met het overheidsbeleid met betrekking tot het toenemend gebruik 
van zonne-energie als duurzame energiebron. De CBCS hoopt dat van de lancering van het 
zonnepanelenproject een nieuwe impuls uitgaat naar een bredere toepassing van zonne-energie op 
Curacao en eilanden in de omgeving. 
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