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WINDPARK NuASPIRAVI PRODUCEERT 20% 
STROOMVERBRUIK CURACAO 

 
 

Minister President Gerrit Schotte huldigt windparken Tera Kora en 
Playa Kanoa in 

 
 
Harelbeke, België/Willemstad,Curaçao – 20 juli 2012. Tijdens een plechtigheid worden vandaag de 
windparken Tera Kora en Playa Kanoa in Curaçao officieel in gebruik genomen. Samen zijn deze 2 
windparken goed voor 30MW. Voor Curaçao, land van het Koninkrijk der Nederlanden, zijn deze 
windparken een belangrijke stap naar duurzame ontwikkeling en verlaagde afhankelijkheid van 
internationale brandstofprijzen. Windpark NuAspiravi is een samenwerking tussen Aspiravi NV en 
NuCapital Inc.  
 
De windparken Tera Kora en Playa Kanoa bestaan uit elk 5 windturbines van 3MW van het type 
Vestas V90. De parken bevinden zich aan de oostelijke kustzijde van Curaçao en vormen een retrofit 
van windturbines die eerder op deze locatie aanwezig waren. De investeringswaarde van het project 
bedraagt 74 miljoen dollar. De opgewekte stroom wordt geleverd aan Aqualectra, het nutsbedrijf voor 
water en elektriciteit in Curaçao, dat hiermee circa 20% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag wil invullen. 
Beide windparken zijn in handen van de projectvennootschap NuAspiravi Windparken BV gevormd 
door Aspiravi NV en NuCapital Inc die in de regio reeds windparken ontwikkelden en exploiteren. 
 
Bij de aankondiging van de bouw van het windpark herhaalde Minister-president Gerrit Schotte de 
onveranderlijke koers van Curaçao, met de melding dat: “We zijn trots op deze moedige stap die leidt 
naar de belofte dat Curaçao niet minder dan 50% van haar energie zal putten uit hernieuwbare 
bronnen tegen 2030 en zal overschakelen van olie op gas voor de overige 50%. Wij waarderen het 
vertrouwen dat door deze investeerders in het investeringsklimaat van Curaçao werd getoond.” 
 
Op de inhuldiging wordt naast Minister-president Gerrit Schotte ook de minister van Milieu en 
Volksgezondheid en de Minister van Verkeer, Vervoer en Planning verwacht door de initiatiefnemers 
zijnde dhr. Rik Van de Walle (algemeen directeur Aspiravi NV), dhr. Henk Hutting (CEO NuCapital Inc) 
en dhr. Darick Jones (CEO Aqualectra). 
 

NuCapital Inc beheert windparken op Aruba en Curaçao en ontwikkelt windenergieprojecten in de 

Caraïben, Centraal en Zuid-Amerika.   www.nucapital.nl 

Verspreid over gans België beheert Aspiravi vandaag 71 windmolens. De aandeelhoudersstructuur 
van Aspiravi wordt gevormd door 95 Belgische gemeenten gegroepeerd in 4 holdings en de Vlaamse 
Energieholding (VEH).     www.aspiravi-samen.be  -  www.aspiravi.be  
 
Meer info:  

Aspiravi : Geert Maris – sr. Business development manager- +32 497 47 65 38  

NuCapital : Roy Kolader – managing director business development +5999-462-2211 



 


