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Curaçao

Advertentie

Wärtsila-
machines 
op Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Wärtsila-machines zijn op Curaçao. Dat
heeft nutsbedrijf Aqualectra gisteren bekendgemaakt.
Zondagmiddag zijn vier machines van 35 MW die op de
Wärtsilacentrale zullen worden gebruikt, aangekomen. 

Rapport
incident 
Fuikdag 
niet af
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ruim zeven maan-
den na het incident met de Krio-
yo Blue tijdens Fuikdag is het
onderzoeksrapport naar de ware
toedracht ervan nog steeds niet
afgerond. Dat blijkt uit navraag
van deze krant bij Jan Sierhuis,
directeur van de Maritieme
Autoriteit Curaçao (MAC). Sier-
huis wilde niet in details treden
over de redenen waarom het
rapport nog steeds niet af is.

Op zondag 5 januari van dit
jaar schampte de ferry Krioyo
Blue van Darwin Gregg een paar
boten. Volgens Darwin Gregg
heeft de verzekering de schade
aan drie boten ondertussen ver-
goed. Het onderzoek van de
MAC is erop gericht om aan de
hand van verklaringen en verza-
melde feiten een helder beeld te
krijgen van het verloop van ge-
beurtenissen die uitmondden in
het incident, zo lichtte Sierhuis
toe. ,,Het onderzoek is vooral er-
op gericht om te beoordelen hoe
we in de toekomst dit soort inci-
denten kunnen voorkomen”, al-
dus Sierhuis. De zogeheten
commissie van onderzoek krijgt
het rapport ter beoordeling. In-
dien de commissie het vermoe-
den heeft dat er zich strafbare
feiten hebben voorgedaan,
wordt de zaak overgedragen aan
het Openbaar Ministerie. 

Na het incident met de ferry
verklaarde Gregg dat onbeken-
den het touw van het anker los
hadden gesneden, waarna het
schip op dreef raakte en boten
schampte. De eigenaar van de
ferry ontkende destijds ook de
verklaringen van onder ander de
kustwacht dat de motoren zou-
den zijn uitgevallen.

Gisterochtend werden de machines van de schepen gehaald en op
de werf bij Nieuwe Haven geplaatst. FOTO’S AQUALECTRA

Gisterochtend werden de ma-
chines van de schepen gehaald
en op de werf bij Nieuwe Haven
geplaatst. Na wat administratie-
ve werkzaamheden zal morgen
de eerste machine naar de Dok-
weg worden gebracht. 

In januari 2013 tekende het
Curaçaose nutsbedrijf een
contract met Wärtsila, een Fins
bedrijf, voor de constructie van
een energiecentrale. Twee
maanden geleden liet Aqualec-
tra-directeur Darick Jonis nog
weten dat de uitbreiding van de
dieselcentrale, de zogeheten
Wärtsila-centrale, in januari
2015 klaar moet zijn. Vorig jaar
werd het project nog ‘on hold’
gezet omdat het niet was gelukt
om de financiering hiervoor
rond te krijgen. Het is een pro-
ject van 55 miljoen dollar, onge-
veer 100 miljoen gulden. Voor
ongeveer 56 miljoen gulden
staan verschillende financiële
instanties garant. 

De Wärtsila-machines zullen
één voor één naar de Dokweg
worden getransporteerd. Mor-
genochtend wordt de eerste ma-
chine vervoerd, op zaterdag de
tweede, dinsdag, 26 augustus de
derde en op donderdag 28 au-
gustus de vierde en tevens laat-

ste machine. In een persbericht
doet Aqualectra een beroep op
alle automobilisten om tussen
Nieuwe Haven en de Dokweg
rekening te houden met het
transport van deze machines. 

Jonis maakte eerder bekend
dat de uitbreiding van de diesel-
centrale in het belang is van heel
Curaçao. ,,Het geeft ons de ga-
rantie van utiliteiten. Met de uit-
breiding van de dieselcentrale
kan op efficiëntere wijze gebruik
worden gemaakt van moderne
machines. Je verbruikt minder
brandstof voor hetzelfde aantal
kilowattuur waardoor deze goed-
koper wordt.” Ook zijn de nieu-
we machines kleiner waardoor
de mogelijkheid om alternatieve
energie toe te passen, groter is. 

Uiteindelijk is het de bedoe-
ling om een complete overgang
te maken van de Aggreko’s, die
momenteel worden gebruikt,
naar de nieuwe machines. De
overheids-nv wil met de bouw
van de dieselcentrale een grote
stap voorwaarts zetten. Ze
hopen door de extra capaciteit
van 35 megawatt voldoende
stroom te produceren. Ook
hoopt het bedrijf zo een impuls
te geven aan de Curaçaose eco-
nomie. 


