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Toerisme nog niet
helemaal uit dip
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De cijfers van de Curaçao Tourist Board (CTB) vermelden over juli een
stijging van 5 procent in het aantal bezoekers. Over het jaar tot nu toe zijn de cijfers
nog steeds voornamelijk negatief. 

Het totaal aantal toeristen
daalt met twee procent. Alleen
Europa laat positieve bezoekers-
aantallen zien (+6 procent),
dankzij vooral Nederland en
Duitsland. De stijging van het
aantal toeristen uit Nederland 
in juli (+8 procent) is welkom. 
In juni was er nog een nega-tie-
ve ontwikkeling van vier pro-
cent. 

Er zijn ook lichtpuntjes in de
andere markten. Zuid-Amerika
laat als geheel nog een daling in
bezoekersaantallen zien, maar
de laatste maanden is er een op-
vallende stijging in het aantal
toeristen uit Venezuela (in juli
met 39 procent). En die blijven

ook nog eens langer op het ei-
land. Het toerisme uit Noord-
Amerika zit in een diep dal. De
laatste maanden laten zien dat
het bezoek uit de Verenigde Sta-
ten met een kwart is afgenomen,
vergeleken met vorig jaar. Over
het hele jaar genomen was dat in
de eerste zeven maanden 19 pro-
cent lager. Uit Canada komen
wel meer bezoekers (+26 pro-
cent), maar in juli kwamen er
ook uit dat land minder toe-
risten. Overigens zijn de aantal-
len Canadezen nog bescheiden.
De komst van JetBlue in decem-
ber, met rechtstreekse vluchten
uit New York, is zeer welkom.
CTB laat in het persbericht al

weten dat het met een campag-
ne komt om die vluchten vol te
krijgen. 

Opvallend is ook dat het aan-
tal cruisepassagiers in juli flink
toenam, hoewel het voor het
cruisetoerisme laagseizoen is.
Dat kwam voornamelijk door de
grotere schepen die Curaçao
aandeden. Er meerden vijftien
schepen af tegen veertien vorig
jaar. Maar het aantal passagiers
nam met 49 procent toe naar
37.206. Over de eerste zeven
maanden ligt het aantal bezoe-
kende schepen nog iets lager
(175 tegen 181), het aantal passa-
giers steeg met vijf procent naar
381.345.

Nieuwe aanwinst tegen vertraging
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Insel Air presen-
teert vandaag weer een nieuw
toestel voor haar vloot. De Fok-
ker 70 landt vanmiddag op Ha-
to. Het is het tweede van drie
toestellen van dit type dat de
maatschappij aan de vloot toe-
voegt, zegt directeur Edward
Heerenveen. 

,,We mikken op 15 september
om dit toestel in te kunnen zet-
ten. We moeten het eerst nog
voorzien van onze kleuren en
letters.” Een Fokker 70 is al eer-
der gearriveerd. Voor Insel Air is
elk toestel dat het in kan zetten
welkom in het kader van het
terugdringen van de vertragin-
gen waarmee de maatschappij

de afgelopen maanden te maken
had. Volgens Heerenveen is met
de terugkeer van de drie toestel-
len die in onderhoud waren het
probleem met vertragingen ‘al
nagenoeg opgelost’. Eerder
maakte Insel Air bekend dat het
onderhoud op een ongelukkig
tijdstip moest plaatsvinden, na-
melijk tijdens het zomerseizoen,
doordat Venezuela lang geld
achterhield. De oorspronkelijke
planning voor deze C-checks
was om ze voor het zomersei-
zoen te laten doen.

,,Het laatste toestel komt nu
uit het onderhoud”, zegt Hee-
renveen. Maar op het moment
dat er ergens een probleem ont-
staat zijn er nog steeds vertragin-

gen. ,,We hebben geen back-up
om zo’n probleem op te lossen.”
Op zo’n moment wordt het
vluchtschema verstoord en moet
er worden ingegrepen om toch
alle passagiers te vervoeren. Met
de nodige vertragingen tot ge-
volg, zoals afgelopen weekend
tussen Curaçao en Bonaire. Als
in september en oktober alle
nieuwe toestellen in gebruik
zijn, is die back-up er wel en kan
er snel een ander vliegtuig wor-
den ingezet.

Insel Air krijgt de komende
twee maanden nog twee Fokker
50-toestellen, twee Fokkers 70
(inclusief het toestel dat morgen
op Curaçao aankomt) en een
MD 80.

Stationsschip vaart haven binnen

Het nieuwe stationsschip in de West, Zr.Ms. Holland, is gisterochtend om 9.00 uur ceremonieel de
haven van Curaçao binnengevaren. Het schip lost de Zr.Ms. Groningen af, die de afgelopen vier maan-
den is ingezet. Gistermiddag is eveneens de commandant landstrijdkrachten aangekomen: Mart de
Kruif. Hij is op Curaçao op werkbezoek. FOTO BEA MOEDT


