
Vanaf januari zal de kraan in-
gezet worden. De torenkraan,
die vanuit Nederland is ver-
scheept in tien containers, heeft

een hoogte van vijftig meter en
een reikwijdte van zestig meter.
Het is momenteel de hoogste
bouwkraan op Curaçao. De to-

renkraan komt op het zestig cen-
timeter dikke vloerveld van
HNO te staan. De kraan wordt
gebruikt om al het materiaal en
zwaar materieel over de bouw-
plaats te transporteren. Met de
reikwijdte van 60 meter zal de
torenkraan de ruwbouw van
slechts een kwart van de totale
ziekenhuis helpen realiseren. In
de tweede fase zal ten oosten van
de Hamelbergweg later een
tweede torenkraan opgebouwd
worden. De kraan is voorzien
van alle nodige elektronica en
softwarematige aansturing, die
de veiligheid en accuratesse be-
vorderen. De kraan heeft came-
ra’s voor ‘blind hijsen’ en een
‘anti-collisionsysteem’, waar-
door een eventuele botsing met
een andere kraan op de bouw-
plaats voorkomen wordt. 
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Eerste torenkraan
HNO in opbouw
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De opbouw van de eerste zogenoemde torenkraan op het terrein van
Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is in volle gang. Zaterdag zal de torenkraan volledig
zijn opgebouwd. Volgens Usona een letterlijk hoogtepunt in het traject HNO. Elf cursisten van de marinebasis vierden gisterochtend de afronding

van de eerste fase van het Sociaal Vormend Traject. 

De torenkraan, van het merk Potain (MD 365) heeft een hefvermo-
gen van 16 ton en een haakhoogte van 35 meter. Het ziekenhuis zelf
zal een hoogte hebben van 22 meter. FOTO USONA

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Familie, vrienden
en collega’s verwelkomden elf
jongens die de eerste fase van
het Sociaal Vormend Traject
(SVT) hebben afgerond. De
mannen kregen hiervoor gister-
ochtend luid applaus. Onder de
poort van de marinebasis mar-
cheerden zij op muziek van de
Tamboers en Pijpers van het
Korps Mariniers. Calmera werd
benoemd tot ‘beste man’ van de
opleiding. Tijdens het Sociaal
Vormend Traject worden de jon-
gens door instructeurs van de

Curaçaose Militie en het Korps
Mariniers gevormd. Het is
ondersteunend aan de Sociale
Vormingsplicht van het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur, We-
tenschap en Sport. De stevige
militaire aanpak, lessen en
maatschappelijke zorg zouden
de jongens moeten klaarstomen
voor een reguliere opleiding op
sbo 1-niveau. 

Het slagingspercentage na dit
traject is ongeveer zeventig pro-
ject. Pas na afronding van het
SVT mogen de mannen hieraan
beginnen.

Ceremoniële binnenkomst
cursisten vormingstraject


