
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Al ruim
een jaar wacht An-
thony de Lima - initia-
tiefnemer en ceo van
het nieuwe Curaçao
Technology Exchange
(Ctex) - op groen licht
om een ‘solar park’ te
laten bouwen op het
terrein naast het com-
puterdatacentrum op
Seru Mahuma.

Ondertussen is de
onderneming veel geld
kwijt aan dure reguliere
elektra omdat het compu-
tercentrum 24 uur per dag
gekoeld moet zijn. Het
scheelt enorm in prijs:
voor zonne-energie betaalt
Ctex naar eigen zeggen 
18 cent per kilowattuur
(kWh) in plaats van de 52
cent die Aqualectra rekent
aan exportbedrijven.

Uit een schrijven vanuit
de Sector Infrastructuur
en Ruimtelijke Planning
blijkt dat het wachten is op
een advies van de Curaçao-
se Burgerluchtvaart Auto-
riteit (CBA) omdat het
zonnepanelenpark vrij
dichtbij luchthaven Hato
wordt gebouwd.

Ctex-topman De Lima
begrijpt de traagheid ech-
ter niet, temeer omdat op
buureiland Aruba in april
2013 het startsein is gege-
ven voor het ‘Reina Beatrix
Airport Solar Park’; een
zonnepanelenpark nota

bene op het terrein van 
de Arubaanse luchthaven.
Daar zijn nu in maart van
dit jaar zelfs de eerste zon-
nepanelen geplaatst.

De Lima stelt dan ook:
,,Ik was onlangs op Aruba
en heb gezien hoe snel het
vordert met dit zonnepark
daar pal naast de airport.
Indrukwekkend. Terwijl
wij maar heen en weer ge-
slingerd worden, streeft
Aruba ons voorbij. Ik weet
niet meer wat te doen om
het project voor elkaar te

krijgen.” Hij vraagt zich af
hoe het mogelijk is dat de
buureilanden doorpakken,
terwijl het op Curaçao zo
moeizaam verloopt.

Al in een schrijven van
november 2012 deed Ctex
bij Ruimtelijke Planning
het verzoek om goedkeu-
ring voor het gebruik van
het terrein van 10.000
vierkante meter. Daarin
wordt de situatie uitvoerig
uitgelegd. ,,Ctex wil graag
voldoen aan haar ‘groene’
imago en zoekt mogelijk-

heden om op zo efficiënt
mogelijke wijze energie te
genereren. Het datacen-
trum moet 24 uur per dag
gekoeld worden, zeven da-
gen in de week. Omdat de
kosten van Aqualectra re-
latief hoog zijn, ook in de
regio, is dit voor Ctex een
enorme kostenpost.” 

Daar komt bij dat in 
gesprek met Aqualectra
naar voren is gekomen dat
het nutsbedrijf ook niet 
in staat is aan de volledige
vraag van Ctex te voldoen.

,,Ctex zoekt daarom naar
een aanvullende bron 
van energie. Windmolens
zijn vanwege de nabijheid 
van de luchthaven niet
mogelijk. Wel kan gebruik
gemaakt worden van 
zonne-energie en van 
Seawater Air-Conditio-
ning (Swac).”

Voor het zonnepark is al
een bedrijf geselecteerd,
Coral Solar uit Nederland
die de kapitaalinvesterin-
gen op zich neemt en
waarmee al een Memoran-

dum of Understanding
(MoU) is getekend.

Met een stuk grond van
10.000 vierkante meter
kan circa tien procent van
de voor het datacentrum
benodigde stroom gele-
verd worden. Dan blijft er
ook voor Aqualectra nog
voldoende leverantieruim-
te over. In een later stadi-
um, vanaf begin 2015, is
het de bedoeling ook ge-
bruik te maken van Swac.
,,Op deze manier kan Ctex
de energiekosten verlagen
en aantrekkelijk blijven
voor internationale klan-
ten.”

Het is frustrerend voor
de ontwikkelaar van het
datacentrum dat het pa-
pierwerk nog steeds niet
rond is. Volgens De Lima
heeft dit een grote finan-
ciële impact op de bedrijfs-
voering en de vertraging
brengt aanzienlijke additi-
onele kosten met zich
mee.

Eerder al duurde het
twee jaar voordat Ctex over
de gevraagde fiscaal gun-
stige e-zonestatus (econo-
mische zone) kon beschik-
ken. De hele businesscase
is gebaseerd op de e-zone,
mede omdat 90 procent
van de klanten internatio-
naal is. Het Landsbesluit
instelling e-zone Mahuma
werd vorige maand gete-
kend door de regering.
Ctex op Seru Mahuma is
gevestigd op bijna 25.000
vierkante meter.
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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De Dreamli-
ner 787-900 van Boeing is
gisteravond rond 20.45
uur geland op Hato Air-
port, zo bevestigt Curaçao
Airport Partners (CAP).
Onder het toeziend oog
van ongeveer 250 vlieg-
tuigspotters landde de
nieuwe Boeing op Cura-
çaos grondgebied na een
testvlucht. ,,Het vliegtuig
kwam uit Seattle en land-
de na zes uur”, aldus Hen-
ry Veeris van Aeroclub Cu-
raçao. ,,Boeing wil graag

zelf de woordvoering doen
over de testvluchten die zij
uitvoeren op Curaçao”, al-
dus CAP. CAP verklaart
dat zij met luchtvaartmaat-
schappij Boeing strikte af-

spraken hebben gemaakt
over de informatievoorzie-
ning van vluchten van 
de Dreamliner op Cura-
çao. Vanaf juli 2014 gaat
Arke als eerste Nederland-

se luchtvaartmaatschappij
vluchten uitvoeren met de
Boeing 787-800 (dus niet
900) Dreamliner naar
Aruba, Bonaire en Cura-
çao. 
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Onder het toeziend oog van ongeveer 250 vliegtuigspotters landde de nieuwe Boeing na zo’n zes uur vliegen op
Curaçaos grondgebied. FOTO’S LARRY EVERY
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