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Voorwoord:

Het project buurtprofielen is een initiatief van het voormalig overheidsdienst Sociaal Ken-
nis Centrum.
Het project is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor.
Al tijdens de informatiebijeenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de behoefte
gebleken om in de vorm van wijk- c.q. buurtprofielen een totaalbeeld van wijken vast te
leggen.
Buurtprofielen hebben als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken, de huidige
situatie en het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen.

Met de realisatie van buurtprofielen wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn zijn bijdrage leveren aan een integrale wijkaanpak voor Curaçao. Door kennis
over wijken te genereren en op een toegankelijke manier te presenteren ontstaat meer ken-
nis over de situatie in de wijken, kan beter ingespeeld worden op de daadwerkelijke be-
hoeftes van de bewoners en kunnen gerichte acties ondernomen worden.

De buurtprofielen hebben als ondertitel meegekregen:

Si mi sa mi pasado i mi presente mi por skohe mi futuro! 

Door het verleden te kennen en het heden in kaart te brengen kunnen we onze
toekomst gericht bepalen.

Voor u ligt het buurtprofiel van de zone Hato. Gezien de aard van de zone Hato waar vol-
gens de census 2001 slechts 12 personen woonachtig waren, is de opzet van dit buurtprofiel
verschillend aan de profielen van zones die wel uit bewoonde wijken bestaan. Wij hopen
dat een ieder die geïnteresseerd is in deze zone baat zal hebben bij dit document. 
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1. Inleiding

Het buurtprofiel voor de zone Hato vormt deel van een serie van buurtprofielen van de 65
Geocode zones van Curaçao. In een buurtprofiel worden objectieve en subjectieve data
naast elkaar gezet en met elkaar in verbinding gebracht. Er worden bepaalde ontwikke-
lingen gesignaleerd en de beleving van deze ontwikkelingen worden verwoord aan de hand
van verhalen van de inwoners zelf.

Samen met een aantal andere buurtprofielen onderscheidt het buurtprofiel Hato zich van
de overige buurtprofielen. Dit in die zin dat Hato tot de zones behoort waar een statistisch
insignificant aantal mensen wonen. Belangrijke informatiebronnen zoals de Census be-
vatten dan ook geen kwantitatieve gegevens over deze zones. De buurtprofielen van deze
zones hebben hierdoor een ander opzet cq. indeling dan de overige buurtprofielen.

Net als de overige buurtprofielen begint het buurtprofiel voor Hato wel met een geogra-
fische positionering. Daarin worden aan de hand van op Curaçao algemeen gangbare zone-
indeling, de grenzen van de zones duidelijk weergegeven. Na de geografische positionering
in hoofdstuk 2 volgt in hoofdstuk 3 een historische schets over het ontstaan van de zone.
In hoofdstuk 4 worden de sociaaleconomische kenmerken op een rijtje gezet. Daarin wordt
een situatieschets gegeven van de bedrijvigheid in deze zone en de (sociaal)economische
implicaties hiervan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op het aspect veiligheid
binnen deze zone. In hoofdstuk 6 worden de toekomstige ontwikkelingen binnen de zone
Meiberg aangegeven.

De personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit profiel wor-
den in bijlage 1 vermeld terwijl bijlage 2 een overzicht geeft van de geraadpleegde infor-
matiebronnen.
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2. Geografische positionering 

Buurt: Hato
Zonegebied: 17
Code: 5001

De zone Hato is gelegen aan de noordkust van Curaçao en wordt verder omringd door de
zones Rancho (19), Fortuna (18) en Mahuma (25) in het zuidoosten, Souax (14) en Tera
Cora (12) in het zuiden en Wacao (9) in het westen. 
De oostelijke grens wordt gevormd door plantage Noordkant. De zuidelijke grens wordt
gevormd door achtereenvolgens in westelijke richting: de wijk Fortuna Ariba, de Roo-
seveltweg, de wijken Gatu en Grote Berg, het gebied Daniel (ook plantage) en de wijk Tera
Kòrá. De westelijke grens wordt gevormd door plantage Ascencion en de noordgrens door
de Caribische zee.
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3. Historie  

3.1 Hato en de vroegere bewoners

Voor de komst van de Spanjaarden woonde er op Curaçao de Taíno-stam van de Arowakken.
Ze leefden van de verbouw van cassave en maïs, van visserij, en van het verzamelen van
schelpdieren en de jacht op klein wild. Ze dreven ook handel met stamgenoten die op andere
eilanden en aan de kust van het vaste land woonden. Als betaalmiddel gebruikten ze het
schelpdier Carcó. Ze gingen ook in hun houten boten, Cayuco’s, naar Klein Curaçao om daar
op zeemeeuwen en zeeschildpadden te jagen.
De Tainos leefden in kleine nederzettingen met ongeveer 40 inwoners. Deze dorpjes lagen
vaak aan een bron van drinkwater. Hato had ook een drinkwaterbron en was dan ook één van
de woonplaatsen van deze stam. 
De grotten van Hato werden niet geheel als woonplaatsen gebruikt door deze indianen, maar
eerder als schuil- en offerplaatsen met een religieus en mystiek doel. De rotsschilderingen
die in de grotten van Hato (1500 jaar oud) te vinden zijn, worden dan ook in verband gebracht
met dit doel. 

3.2 De naam Hato

Door een koele bron op Hato die altijd een stroom bergwater leverde, beschikte Hato over
zeer goede weidegronden; men had een grote veestapel runderen, schapen en geiten en uit-
gebreide maïsvelden.
Het gebied heeft zijn naam Hato, dat veeplaats betekent in het Spaans, dan ook aan dit feit
te danken. Volgens Teenstra zou dit een zeer goede benaming zijn, omdat het vee dat door de
uitgestrekte kustlanden graasde, zwaarder en vetter was dan waar dan ook op Curaçao. 

3.3 Plantage en Landhuis Hato

Plantage Hato
De groeiende betekenis die het eiland als centrum in de slavenhandel kreeg omstreeks 1660,
maakte het noodzakelijk het aantal compagniesplantages voor de verbouw van voedselpro-
ducten uit te breiden. 
Omstreeks 1700 bezat de West Indische Compagnie (WIC) negen plantages met slaven en
veestalen, waaronder Plantage Hato (met de koeienkoraal Malpais). Plantage Hato had toen
89 slaven.
Naar aanleiding van een rapport die directeur Jacob Beck in 1705 naar de bewindhebbers 
stuurde, waaruit bleek dat de compagnieplantages in zeer verwaarloosde toestand verkeerden,
besloot men de compagnieplantages te verkopen. 

De pogingen hiertoe slaagden niet, en in 1717 werden de compagnieplantages, met uitzon-
dering van Hato, aan particulieren verhuurd. Met zijn 1400 ha. was de plantage Hato een van
de grootste van het eiland. De plantage stond bekend om een bron waarvan het water gebruikt
werd voor irrigatie en later ook voor een vijver. 
Hato werd dus aangehouden en diende als kostgrond voor de compagnieslaven en buiten-
verblijf voor de directeur van de WIC.
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Hato diende tevens als kuuroord. Als kuuroord was het in principe gereserveerd voor de di-
recteur maar ook anderen hebben toestemming gekregen om daar te kuren. De Franse
priester Bérard, die wegens ziekte een tijde op Hato had gewoond, overleed er in 1765. 
Later heeft lang hierna als kuuroord gediend; Monseigneur Nieuwindt kuurde er in 1859.
Hato kon volgens Teenstra als kuuroord dienen omdat het water van de bron die daar
ontsprong lichtelijk laxerend was. 
Verder diende het ook als uitstapplaats. Wie geen landgoed had, maakte uitstapjes naar Hato,
waarheen een ook voor rijtuigen berijdbare weg voerde.

Na opheffing van de WIC (1791) werd door de Raad van Koloniën besloten alle compagnies-
plantages op Curaçao te verkopen, hetgeen op 6 april 1796 plaatsvond. Plantage Hato werd
door het gouvernement aan Raphael Pinedo verkocht. Sindsdien veranderde de plantage 12
keer van eigenaar en werd in 1874 door Ines Castillo (weduwe van Jorge Sutherland) aan Luis
Oduber verkocht. 

Landhuis Hato
Het in oorsprong 18e eeuwse Landhuis Hato heeft ondanks moderniseringen zijn hoofdvorm
behouden en is nu de eigendom van Curaçao Airport Holding die voornemens is hierin onder
meer een museum te realiseren.
Het landhuis is gelegen op een licht hellend terrein ten oosten van de luchthaven en op een
afstand van circa 50 meter ten noorden van de F.D. Rooseveltweg. 
De historische bebouwing bestaat uit het landhuis, een terras, restanten van een regenbak,
putten en constructies van een irrigatiesysteem. Verder is er een begraafplaats met zeven
graven. 

De restanten van de regenbak liggen onder het oostelijk gedeelte van het lager gelegen terras
en in de kelder van het terras zijn dichtgemetselde overloopgaten. 
Op het terrein ten zuidwesten van het landhuis bevinden zich restanten van muren. Ten
oosten van het landhuis ligt het voormalige hofje met restanten van muren, terrassen, wa-
terkanalen, putten en andere constructies ten behoeve van een irrigatiesysteem. Aan de hoger
gelegen zuidzijde van het terrein staat een rechthoekig bouwwerk van steen met (dicht-
gezette) bogen.
Op enige afstand ten oosten van het landhuis, bevindt zich een begraafplaats met zeven
gemetselde graven binnen een omheining van steen. Vijf graven hebben een opbouw in de
vorm van een tongewelf. Eén graf is nagenoeg geheel vervallen, een ander graf heeft geen op-
bouw.
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Landhuis Hato

3.4 De Slavenopstand van 1750

Op 5 juli 1750 vond de eerste bekende slavenopstand van Curaçao plaats. Ongeveer honderd
slaven, net aangekomen uit Ghana, kwamen in opstand tegen hun onderdrukkers en slaven
die toen al op het eiland waren. Bij deze opstand vielen zestig slachtoffers, 59 slaven en één
Europeaan.

De meeste opstandelingen pleegden zelfmoord, uit vrees voor de Nederlanders terwijl 13 (8
mannen en 5 vrouwen) werden verkocht en 39 werden geëxecuteerd. De botten van enkele
geëxecuteerden werden verpletterd waarna ze onthoofd werden. Van de andere geëxecuteer-
den werd hun huid met ijzer verbrand voordat ze onthoofd werden.

Enkele slaven die deelnamen aan de opstand waren: Kodjo, Kwaku, Kwamina, Kakaraba,
Ajiribi, Lucresia, Magdalena, Kofi, Akuba, Apia, Kwapasu, Diana, Servina, Amba, Afiba en
Kwasi.
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3.5 Luchthaven Hato

Op de voormalige plantage Hato ligt tegenwoordig de Curaçao International Airport. De
nieuwe officiële naam is sinds kort Hato. Vroegre heette de luchthaven Dr. Albert Plesman
International Airport. Onder deze werd in 1934 de eerste luchthaven van Curaçao geopend.
Het had toen een startbaanlengte van 300 meter.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderging de luchthaven grote veranderingen. In 1947 werd
een nieuwe terminal gebouwd en de startbanen werden, in verband met de bommenwerpers,
enorm uitgebreid. Verder werden rondom Hato grillig gevormde en gecamoufleerde parkeer-
plaatsen voor vliegtuigen gebouwd. Prikkeldraadversperringen werden op vele plekken
geplaatst. De bekende Grot van Hato werd verboden terrein en vlak erachter werd een on-
deraards benzinedepot aangelegd. 
In 1950 werd de oorspronkelijke startbaan vervangen met een 2400 meter lange startbaan.
Deze startbaan werd geleidelijk uitgebreid en bedroeg in 1962 3400 meter. Ook de terminal
werd toen uitgebreid, een proces dat ook in 1962 eindigde.

Op 1 augustus 2003 sloot de overheid (door middel van het overheid’s NV Curaçao Airport
Holding, CAH) een 30 jarige concessieovereenkomst met Curaçao Airport Partners (CAP)
voor het ontwikkelen en de exploitatie van de Curaçao International Airport. Op 1 juli 2006
werd de nieuwe terminal officieel geopend. Deze terminal heeft een capaciteit om jaarlijks
1.6 miljoen passagiers af te handelen.

Oude Passagiersterminal die thans als kantorencomplex dient 
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3.6 De Vlakte van Hato

De Vlakte van Hato, een terras van ongeveer 30.000 jaar oud, bestaat voornamelijk uit kalk-
steen en strekt zich uit langs de noordkust van Curaçao, net voorbij de luchthaven Hato, tot
aan de Bron van San Pedro. Het wordt soms ook wel de woestijn van Curaçao genoemd, voor-
namelijk door de hitte, maar ook doordat het vaak kaal en dor is en er voornamelijk cactussen
en doornstruiken groeien. Op De Vlakte van Hato zijn acht grotten te vinden waaronder
Kueba Boz di San Antonio, Kueba di Brua, Kueba Bira Rònt i Kueba Shingot. 
De Kueba di Brua is de grootse van deze grotten en heeft indrukwekkende stalagmieten en
stalactieten. Het wordt bewoond door vleermuizen en werd vroeger voor voodoo rituelen ge-
bruikt. Het verhaal doet de ronde dat Kueba Shingot helemaal tot Bullenbaai doorloopt. Het
heeft ook een klein ondergronds zoetwater meertje/dam die garnalen en vissen bevat. 

Ook Sabana di Arte, een kunst exhibitie van Yubi Kirindongo, is op de Vlakte van Hato te vin-
den. 

Op de Vlakte van Hato is eveneens de Bull’s Eye te vinden. In de tweede wereldoorlog zijn
een drietal concentrische ringen aangelegd van stenen, zodat de piloten die als schietschijf
konden gebruiken bij het oefenen. Het terrein ligt dan ook bezaaid met de restanten van 
oefengranaten, betonnen en ijzeren bommen.

3.7 Windmolenpark Tera Kòrá

In 1985 werd de eerste windmolen van Curaçao aangelegd op de Vlakte van Hato. Deze werd
in 1993 opgevolgd door het windmolenpark Tera Kòrá. Het park had 12 windmolens en leverde
een totaal vermogen van 3MW op. Recentelijk is het park vernieuwd en zijn de windmolens
vervangen door 5 windmolens met een hoogte van 80 meter en wieken van 45 meter. Deze
windmolens hebben elk een capaciteit 3 MW, voor een totaal vermogen van 15 MW. De wind-
molens kwamen op 5 januari aan en de aanleg begon op 7 januari. Het park is waarschijnlijk
in juli 2012 klaar voor gebruik, en zal dan samen met het park van Playa Kanoa, 20 procent
van de stroomcapaciteit van het eiland bedragen.

3.8 Ruimtelijke Bestemming Hato

Op 25 augustus 1995 heeft de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao na een openbare
overleg- en inspraakprocedure het Eilandelijke Ontwikkelingsplan van Curaçao (1995)
unaniem vastgesteld. In dit plan wordt het ruimtelijke ordeningsbeleid voor Curaçao vast-
gelegd. Het EOP biedt een integraal kader voor het opstellen en toetsen van plannen, mede
doordat het toekomstig gebruik van de grond op het Eiland wordt vastgelegd in bestem-
mingsvoorschriften. 
In het EOP zijn voor de zone Hato 3 verschillende bestemmingen te onderscheiden. Deze
zijn: (1) Vliegveld, (2) Open Land en (3) Conserveringsgebied.
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De gronden met bestemming Vliegveld zijn bestemd voor handhaving en verdere 
ontwikkeling van activiteiten die met de luchthaven samenhangen. Toegestaan zijn be-
bouwing en andere voorzieningen ten behoeve van: (1) luchtvaartdoeleinden, (2) bedrijfs-
doeleinden, detailhandeldoeleinden en dienstverleningsdoeleinden die met de luchtvaart
samenhangen, (3) doeleinden van openbaar nut, (4) verkeersdoeleinden en (5) defensie-
doeleinden.

De gronden binnen de zone Hato die ten oosten van het luchthavengebied zijn gelegen
hebben de bestemming Open land gekregen in het EOP. De gronden met deze bestemming,
zijn bestemd voor reservering voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Deze gronden
dienen in principe niet meer te worden bebouwd en ook andersoortige ontwikkeling van deze
gebieden wordt op dit moment (op het moment van de opstelling van het EOP in 1995) niet
wenselijk geacht. Toegestaan zijn bebouwing en andere voorzieningen ten behoeve van: (1)
doeleinden van landschaps-, cultuur- en natuurbehoud en (2) verkeersdoeleinden.

De gronden binnen de zone Hato die ten westen van het luchthavengebied zijn gelegen
hebben de bestemming Conserveringsgebied gekregen in het EOP. Deze gronden zijn
bestemd voor behoud en herstel van de natuurwetenschappelijke, historische, culturele en
landschappelijke waarden in deze gebieden.
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4. Sociaal economische kenmerken

4.1 Inleiding

In de zone Hato wonen, conform de gegevens van de Census 2001, 12 personen. Dit aantal
wordt door het CBS als statistisch insignificant beschouwd waardoor verdere (sociaale-
conomische) kenmerken van deze personen niet worden gerapporteerd.

Deze bewoners wonen in een drietal woningen dat op het oostelijke deel van het terrein
van de luchthaven, tussen de daar aanwezige kantoren, zijn gelegen. De bouw van deze
woningen (die alle drie in dezelfde stijl zijn uitgevoerd) houden volgens de directeur van
de Curaçao Airport Holding geen verband met de bedrijvigheid rondom de luchthaven.

Woningen gelegen op het terrein nabij de luchthaven

De aanwezigheid van de luchthaven in de zone Hato brengt een reeks van activiteiten met
zich mee. In grote lijnen komen de volgende vestigingen voor in het gebied: de Vrije Zone
dat door Curinde wordt beheerd, een aantal Cargo bedrijven, de Kustwacht Caribisch 
Gebied, de Amerikaanse Forward Operating Location (FOL), de luchthaven gebouwen
waar de Curaçao Airport Partners (beheerder van de luchthaven) maar ook de luchtvaart-
maatschappijen en autoverhuurbedrijven hun kantoor hebben, tal van winkels, het kan-
toor van de Curaçao Airport Holding, een post van de Brandweer, een vestiging van de
Curoil, een Hotel, de Aeroclub en de Jeugd Lucht Brigade (JLB). Voorts zijn de Vlakte van

Buurtprofiel Hato14



Hato, het Landhuis Hato en de bijbehorende bouwwerken en een cartingbaan in deze
zone gelegen. 

Zicht op het oostelijke deel van de luchthaven met de vestigingen 

van Curoil en de Brandweer

15Buurtprofiel Hato



De in het gebied gelegen Aeroclub Curaçao

Net buiten de zonegrens zijn er een aantal bedrijven gevestigd die ook als een spin off van
het luchthaven kunnen worden beschouwd. Het gaat hier onder meer om de kantoren van
luchtvaartmaatschappijen en autoverhuurbedrijven aan de F.D. Rooseveltweg (zuidelijke
zijde). Ook de grotten van Hato en de Roi Rincon liggen vlak bij dit activiteitengebied
maar officieel buiten de zone Hato.

Bedrijven aan de F.D. Rooseveltweg t.h.v. de luchthaven
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4.2 Economische activiteiten

Werkgelegenheid in de zone Hato
Bij de Curaçao Airport Holding zijn er in totaal 10 personen werkzaam terwijl de Curaçao
Airport Partners 195 personen in dienst heeft. Het overgrote deel van de arbeidsplaatsen
in deze zone wordt gegenereerd door de overige bedrijven die bij en rondom de luchthaven
zijn gevestigd. 
Onderstaand tabel geeft weer dat er in totaal circa 2185 personen werkzaam zijn in dit ge-
bied. Dit is echter wel inclusief de luchthaven gerelateerde bedrijven die officieel buiten
de zone Hato vallen. Deze zijn de Grot van Hato, de vestigingen aan de zuidzijde van de
F.D. Rooseveltweg en de bedrijven en organisaties die op het Bedrijfsterrein van Mahuma
(ten zuiden van de luchthaven), waaronder de vestigingen van het Ministerie van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (Meteo en Scheepsvaartinspectie), zijn gevestigd.

Tabel 1. Werkzamen bij en rondom de luchthaven per november 2011 

Bron: Curaçao Airport Partners

De Curaçao Airport Holding
De Curaçaose Overheid is voor 100% aandeelhouder in de Curaçao Airport Holding (CAH).
De CAH heeft twee dochterondernemingen, de Hato International Airport N.V. (HIA) en
de Hato Asstes Company N.V. (HASCO). 
Via de HIA is de CAH verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de Curaçao Air-
port Partners met betrekking tot het naleven van de overeenkomst voor het ontwikkelen
en opereren van de Curaçao International Airport Hato, de DOMA (Development Ope-
ration and Maintenance Agreement). De HASCO is eigenaar van de 450 ha bedrijfsterrein
dat aan de luchthaven grenst.
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De CAH is ervan overtuigd dat de Curaçao International Airport ontwikkeld kan worden
tot een ‘Hub’ tussen de Noord en Zuid Amerikaanse continenten en andere continenten
door deze te transformeren van een vliegveld in een ‘Airport City’; een dynamische omge-
ving met een aantrekkingskracht op zowel luchthaven als niet-luchthaven gerelateerde
bedrijven en die de toename van passagiers en vrachtverkeer stimuleert en faciliteert en
die een krachtige motor voor de noodzakelijke economische ontwikkeling van het eiland
creëert.

De Curaçao Airport Partners
Op 1 augustus 2003 sloot de overheid (door middel van het overheid’s NV Curaçao Airport
Holding, CAH) een 30 jarige concessieovereenkomst met Curaçao Airport Partners (CAP)
voor het ontwikkelen en de exploitatie van de Curaçao International Airport. Op 1 juli
2006 werd de nieuwe terminal officieel geopend. Het ontwerp voor deze terminal is
gebaseerd op een initiële capaciteit om jaarlijks 1.6 miljoen passagiers af te handelen en
kan uitgebreid worden tot een afhandelingcapaciteit van 2.5 miljoen passagiers per jaar.

De Curaçao International Airport Hato wordt beschouwd als een moderne luchthaven en
beschikt over onder meer automatische bagage afhandelingsystemen, gratis WIFI, een
VIP Lounge en faciliteiten voor lang parkeren. Daarnaast zijn er hier winkels(8) en restau-
rants (9) aanwezig die gedeeltelijk in het vertrekgebied en gedeeltelijk voorbij de immi-
gratiepost zijn gevestigd. In totaal zijn er 6 autoverhuurbedrijven die hun dienst vanuit
de luchthaven of de directe omgeving ervan verlenen. 
Het luchtvrachtverkeer wordt door 20 maatschappijen verzorgd terwijl 14 luchtvaart-
maatschappijen passagiersvervoer verzorgen (peildatum december 2011).

Het kantoorgebouw van de CAP biedt verder ook ruimte aan luchtvaartmaatschappijen,
autoverhuurbedrijven en aan potentiële huurders, bedrijven die een kantoorruimte in de
nabijheid van de luchthaven wensen. Bij de luchthaven staan tevens twee grote halen waar
bedrijven voor vrachtafhandeling (Cargo bedrijven) zijn gehuisvest. Verder is er bij de
luchthaven een standplaats voor taxi’s en voorzieningen voor openbaar vervoer.

De Vrije Zone
De bij de luchthaven gevestigde Vrije Zone wordt beheerd door de Overheid’s NV Curinde
die tevens de Vrije Zone aan de Koningsplein te Nieuwe Haven beheert.
Gezien het feit dat de Vrije Zone te Nieuwe Haven vol raakte, is men uitgeweken naar het
gebied bij de luchthaven. Deze vestiging werd in 1995 operationeel.
Het gebied heeft een oppervlakte van 40 hectare waarvan tot nu toe 12 hectare (30%) is
ontwikkeld. Er kunnen zowel gebouwen worden verhuurd als terreinen waarop de huurder
zelf een gebouw kan realiseren. De ligging nabij de Noordkust van Curaçao brengt extra
bouw- en onderhoudskosten met zich mee vergeleken met de locatie te Nieuwe Haven.
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De ingang van de Vrije Zone te Hato

De voorwaarden waaronder bedrijven zich in de Vrije Zone mogen vestigen en de voorde-
len die men hierbij heeft zijn geregeld in de Landsverordening Economische Zone.

De belangrijkste voorwaarden om zich te vestigen binnen de Vrije Zone zijn:
- Minimaal 75% van de jaarlijkse omzet moet afkomstig van het exporteren van 

goederen. Verkoop op de Curaçaose markt is tot maximaal 25% van de omzet
toegestaan en daarop  zijn de reguliere import- en omzetbelasting van toepassing;

- Per 170 m2 bedrijfsvloeroppervlakte dat men in gebruik heeft dient minimaal één
(1) arbeidsplaats te worden gecreëerd.

- Men dient te beschikken over een lokale directeursvergunning, werk- en 
verblijfsvergunning.

De voordelen van het zich vestigen binnen de Vrije Zone zijn:
- 0% importbelasting;
- 2% winstbelasting op exportverkoop;
- Geen grondbelasting en vastgoedbelasting;
- Vrijstelling van omzetbelasting.

De Vrije Zone Hato die eveneens een ‘douanegebied’ is, is voornamelijk gericht op de over-
slag van hoogwaardige “High Value” goederen. Goederen die verhandeld worden door de
daar gevestigde bedrijven zijn onder meer sieraden, farmaceutische artikelen en autoon-
derdelen. Hoewel zich zowel lokale als buitenlandse bedrijven zich in deze zone kunnen
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vestigen, zijn het grotendeels buitenlandse bedrijven die hier gevestigd zijn. In totaal zijn
er ca. 100 personen werkzaam binnen deze Vrije Zone. Hierbij is het personeel belast met
bewaking van de zone en met het onderhoud van de gebouwen binnen de zone niet inbe-
grepen. Deze activiteiten worden verricht door derden die door Curinde worden inge-
huurd.

Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB)– Steunpunt Hato
De KWCARIB heeft 3 Kustwachtsteunpunten: op Aruba, St. Maarten en Curaçao. De
vliegende eenheden van de Kustwacht zijn gestationeerd op Kustwachtsteunpunt Hato,
op het vliegveld op Curaçao. Hier zijn circa 55 personen werkzaam.

De KWCARIB is een samenwerkingsverband tussen het Koninkrijk der Nederlanden in
het Caribisch Gebied en Nederland. De medewerkers van de Kustwacht zijn afkomstig uit
alle 4 de delen van het koninkrijk. De KWCARIB valt als koninkrijkorganisatie direct onder
de Rijksministerraad van het koninkrijk. De directeur Kustwacht Caribisch Gebied is ook
Commandant der Zeemacht van de Koninklijke Marine in het Caribisch Gebied.

De Taken van de KWCARIB zijn:
- Opsporing en toezicht: drugsbestrijding, grensbewaking, douanetoezicht op zee,

milieu- en visserijtoezicht en toezicht op de scheepvaart.
- Dienstverlening: continue bezetting Redding- en Coordinatiecentrum (RCC), 

afhandelen van maritieme nood-, spoed- en veiligheidsradiocommunicatie, search
and rescue (SAR) en het ondersteunen van maritieme rampenplannen.

De Forward Operating Location (FOL)
In 1999 werd de Forward Operating Location (FOL) gevestigd op de luchthaven Hato. Dit
ter vervanging van de U.S. Howard Air Force Bace te Panama. De missie van de FOL op
Curaçao en Aruba is gedefinieerd in een bilaterale overeenkomst tussen de Koninkrijk van
Nederland en de Verenigde Staten. Gebaseerd op deze overeenkomst voert de US FOL
429th Expeditionary Operations Squadron vanaf Curaçao missies uit die gericht zijn op
het onderscheppen van drugssmokkeloperaties. In 2011heeft de FOL van Curaçao en Aruba
114 ton cocaïne, 60.8 kilos heroïne en 2 ton marihuana onderschept, voor een gecombi-
neerde waarde van 2.8 miljard dollar. 

Daarnaast voert het personeel van de FOL regelmatig vrijwilligerswerk uit op het eiland.
In 2010 hebben ruim 685 FOL vrijwilligers een bijdrage geleverd aan het opknappen van
lokale scholen, internaten en bejaarden tehuizen. Daarnaast heeft een circa 40.000 US
dollars gedoneerd in dat jaar. 

De grotten van Hato
De grotten van Hato zijn de grootste (3 hectare) grotten van het eiland. Deze grotten zijn
meer dan 200.000 jaar oud maar werden in 1991 voor het eerst toegankelijk gemaakt voor
het publiek, nadat ze een intensieve upgrading ondergingen. Ze zijn op de derde en hoog-
ste terras gelegen en zijn de woonplaats van de zeldzame platneus vleermuizen.
De grotten van Hato hebben mooie kalksteen formaties, een romantische waterpool en
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een beeld van Maria met haar zoontje en vormen dan ook een belangrijke toeristische 
attractie van het eiland.

De ingang van de Grot van Hato aan de F.D. Rooseveltweg
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5. Veiligheid 

De Curaçao International Airport geeft de hoogste prioriteit aan de veiligheid van 
passagiers, vliegtuigen en luchthaventerminal. De veiligheidsafdeling van de luchthaven
telt dan ook circa 40 luchthaven politieagenten en 30 beveiligingsbeambten. De
luchthaven beschikt tevens over moderne röntgenstralingmachines en geavanceerde sys-
temen voor het controleren van bagage waarmee ontplofbare onderdelen gedetecteerd
kunnen worden.
Het gebeurt regelmatig dat personen die drugs proberen te smokkelen, onderschept wor-
den door de beveiliging.

Om de veiligheid en de beveiliging op de luchthaven te kunnen garanderen en continu te
verbeteren, wordt de beveiligingsafdeling regelmatig gecontroleerd (audit) door interna-
tionale luchtvaartveiligheidsorganisaties zoals TSA (Transportation Security Aviation) en
door de lokale luchtvaartafdeling van de overheid. 
De luchthaven wordt volgens de ICAO, International Aviations Safety Assessment pro-
gramma met categorie 1 beoordeeld door de FAA (Federal Aviation Administration).

Voorts hebben zowel de Kustwacht als de Forward Operating Location een vestiging op
de luchthaven. Beide entiteiten functioneren echter op een verschillend veiligheidsniveau
en onafhankelijk van de luchthaven.
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6. Toekomstige ontwikkeling

6.1 Curaçao Airport City

Algemeen
Een belangrijk plan van de CAH voor de komende jaren is het transformeren van de
luchthaven en de directe omgeving ervan in een Airport City. De CAH beschikt voor dit
doel over een terrein van ca. 450 hectare. De Airport City moet het centrum worden van
een complexe distributie- en verzendingsnetwerk en een vestigingsplaats voor “niche”
bedrijven. De planontwikkeling is nog in een voorbereidingsfase. 

Zelfvoorzienend
De Curaçao International Airport zal hierbij tevens de eerste zelfvoorzienend luchthaven
worden die gebruik gaat maken van zeewater airconditioning (Sea Water Air Conditioning
-SWAC) en productie van groene energie.
In dit kader zal de realisering van een viskwekerij, een plantenlaboratorium, een ‘afval-
tot-energie’ centrale en een onderzoeksfaciliteit bijdragen aan het verkrijgen van de nodige
kennis om de zelfvoorziening van de Airport City verder te ontwikkelen.

Te ontwikkelen terrein voor de Airport City
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Voorzieningen
Binnen de Airport City worden verschillende parken ontwikkeld, te weten: een groene
park, een ecopark, een kantorenpark en een bedrijvenpark. Voorts zullen twee hotels, een
van 3 en een van 5 sterren, en een pensioen voor langdurig verblijf worden ontwikkeld.
Tevens zullen verschillende winkelmogelijkheden worden aangeboden; naast winkels in
de vrije zone zal er buiten deze zone een “outlet” winkelcentrum worden gerealiseerd.

Kennis, Onderwijs en Sport
De volgende voorzieningen / initiatieven zullen op het gebied van kennis, onderwijs en
sport worden gerealiseerd:
- Een universiteit die zich specialiseert in groene en innovatieve kennis met een 

bijbehorende campus;
- Een “Baseball Academy” waar veelbelovende honkbalbeoefenaars worden 

voorbereid op een carrière in deze sporttak;
- Het aantrekken van onderzoek- en ontwikkelingsprojecten en zodoende bijdragen

aan het creëren van educatieve en economische kansen en werkgelegenheid.

Space Park
Het meest luxueuze deel van Airport City wordt de Spaceport en de Space Park, waarbij
persoonlijke en commerciële ruimtevluchten mogelijk worden gemaakt maakt. Hierbij
zal een ruimtemuseum en de bioscoop worden gerealiseerd.

Landhuis Hato
Landhuis Hato zal worden ontwikkeld tot een museum. 

6.2 Uitbreiding Curaçao International Airport

Conform de concessieovereenkomst tussen de CAH en CAP, zal de CAP bij het afhandelen
van 1.6 miljoen passagiers per jaar gedurende twee achtereenvolgende jaren de passagiers-
terminal uitbreiden. Dit aantal is vorig jaar bereikt en het ziet er naar uit dat het ook dit
jaar gehaald zal worden. De CAP is dan ook gestart met het voorbereiden van de uitbrei-
ding. Hierbij is het de bedoeling dat het huidige kantoorgebouw ook geheel wordt ver-
bouwd. Hiervoor zal CAP eerst een nieuw vervangend kantoorgebouw realiseren en
vervolgens het oude gebouw renoveren.

Het eventueel uitblijven van het accorderen van de door CAP aangevraagde aanpassing
van de Passenger Facility Charge (‘vertrekbelasting’) door overheid kan een belemmering
betekenen voor de voorgenomen uitbreidingsplannen van de CAP. 

6.3 De Vrije Zone

Curinde is voornemens om de bebouwing binnen de vrije zone in de komende jaren te
blijven uitbreiden. Rekeninghoudend met de bouwtijd van een nieuw gebouw (± 9 maan-
den) en afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag naar ruimte binnen de vrije zone zal
Curinde de bouwplannen voorbereiden en implementeren.
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Bijlage 1: Geraadpleegde informanten

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn spreekt hierbij een woord van
dank aan iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstand-
koming van het buurtprofiel Meiberg. Een speciale dank gaat uit naar de volgende personen.

- Adriaens, M., Managing Director, Curacao Airport Holding

- Hernandez, F., Investment Promoter, Curinde N.V.

- Leeuwen, P. van, Commercieel manager, Curaçao Airport Partners

- Mercelina, F., werkzaam bij Uniek Curaçao / Gids bij Eco Tourbedrijf Darling Tours

Bijlage 2: Geraadpleegde bronnen
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Centraal Bureau voor de Statistiek & Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting
(1994). Censusatlas 1992, Curaçao

Curaçao Airport Holding, Strategic Masterplan 2008 - 2012 

De Herkomst van onze streek- en plantagenamen

Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (1995). Eilandelijk Ontwikkelings-

plan Curaçao 1995, deel 1 en 2, Curaçao.

Harrie VISTA Verstappen (1998). The Werbata Maps, Curacao, www.vrcurassow.com

Fotomatiko del Caribe n.v. (2004), The Werbata Maps – 2, Curaçao, www.curassow.com

Harrie VISTA Verstappen (1998). The Werbata Maps, Curacao, www.vrcurassow.com

Hartog, Dr. J., Curaçao, deel 1 (tot 1816)

Hartog, Dr. J., Curaçao, deel 2 (na 1816)

Hartog, Dr. J., Curaçao, zijn geschiedenis in het kort

Langenfeld, E. Plantage, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren tussen 1780 en 1885.

Lee, T. drs. van der, Plantages op Curaçao en hun eigenaren (1708 – 1845)
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Palm, J. Ph. De (redactie, met bijdragen van G. Abbad et al.) (1985). Encyclopedie van de

Nederlandse Antillen, Zutphen, De Walburg Pers.

Renkema, W.E. (1981). Het Curaçaose Plantagebedrijf in de negentiende eeuw

Universiteit van de Nederlandse Antillen (1986). Nos Futuro, Wegen naar een toekomst

voor de Nederlandse Antillen, Zutphen, De Walburg Pers.

Websites:
www.curacaopictures.com, www.curacao-airport.com, www.ca-holding.com,
www.curinde.com, www.defensie.nl, www.amigoe.com,
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