
Informatie over Orkanen

Een tropische cycloon is een ronddraa-
iend systeem van wolken en onweersbui-
en, met een gesloten luchtcirculatie in de 
onderste lagen, die zich boven tropische 
en subtropische zeegebieden ontwikkelt.  
Een orkaan is een tropische cycloon met 
een windsnelheid van meer dan 119 km 
per uur. Het Atlantische orkaanseizoen 
loopt van 1 juni t/m 30 november.  

Lijst met noodnummers

•	 911 Politie

•	 911 Brandweer

•	 912 Ambulance

•	 913 Kustwacht 

•	 0800-1234 dit is een informatie nummer die 

wordt geactiveerd indien er sprake is van crisis 

of ramp  

•	 97.9 FM wordt de rampenzender indien er 

sprake is van een crisis of ramp.   

Noteer deze nummers in je telefoon of hang ze 

zichtbaar op in huis.

Directie Risicobeheersing & 
Rampenbeleid (DRR)
De Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid 
(DRR) heeft als missie het garanderen en waarbor-
gen	van	de	randvoorwaarden	voor	een	effectieve	en	
efficiënte	 bescherming	 en	 veiligstelling	 van	 levens,	
goederen, leefomgeving en maatschappelijke con-
tinuïteit van het Land Curaçao vóór, tijdens en na 
grootschalige incidenten, natuur- en cultuurrampen.
De DRR realiseert haar missie door het bevorderen 
van	 een	 effectieve	 en	 efficiënte	 samenwerking	 tus-
sen de private en publieke sector, met het oog op het 
beschermen van mensenlevens en het verminderen 
van	de	effecten	van	een	natuur‐	of	cultuurramp.	DRR	
is verantwoordelijk voor het implementeren van de 
Landsverordening Rampenbestrijding.

Voor meer informatie over de Directie Risicobe-
heersing & Rampenbeleid bezoek de
website: www.kalamidat.cw of de Facebookpagina: 
RisicobeheersingCuracao. Download de app 
‘Kalamidat’ gratis in de App store of Google Play.

Voor meer informatie over de meteorologische dienst 
bezoek de website: www.meteo.cw of de Facebook-
pagina: Meteorological Department Curacao.

Download de app van de meteorologische dienst  
‘Curacao Weather App’ gratis in de App store of 
Google play.

Voor je eigen veiligheid, die 
van je familie en die van je 
buurt: Download de app  
‘Kalamidat’, bezoek de Face-
bookpagina: Risicobeheersing 
of bezoek www.kalamidat.
cw, bekijk de informatie in het 
telefoonboek zodat je geinfor-
meerd en voorbereidt bent.



Wat je zelf kunt 
doen voor en 
tijdens slecht 
weer 

Vòòr het orkaan-
seizoen:

•	 Zorg ervoor dat uw 
huis en tuin altijd in 
goede staat zijn en dat 
rondslingerende voor-
werpen of takken van 
bomen geen schade 
kunnen aanrichten 
tijdens noodweer.

•	 Zorg altijd voor een 
noodpakket in uw huis 

•	 Spreek met alle hu-
isgenoten af hoe uw ei-
gen noodplan in elkaar 
zit; leg kinderen op een 
eenvoudige manier uit 
wat er kan gebeuren.

•	 Houd de weerbericht-
en in de gaten via ra-
dio, televisie of www.
kalamidat.cw en de 
Kalamidat app.

•	 Zorg ervoor dat uw 
mobiele telefoon altijd 
opgeladen is.

Tijdens het noodweer:

•	 Tijdens het noodweer 
is het raadzaam om 
binnen te blijven en de 
berichtgeving te volgen 
via radio, televisie of 
www.kalamidat.cw en 
de Kalamidat app.

•	 Ga niet naar buiten of 
op zee als dit wordt 
afgeraden.

•	 Als u toch voor welke 
reden dan ook naar 
buiten moet, zorg dan 
dat u voldoende eten, 
water, dekens, kleren 
en een goed opgeladen 
mobiel bij u hebt.

•	 Probeer zo veel 
mogelijk zelf schade 
te repareren voordat 
u het reddingsteam 
opbelt. Dit voorkomt 
dat u de reddingsteams 
onnodig bezet houdt 
terwijl anderen hun 
hulp dringend nodig 
hebben.

Er zijn diverse gun-
stige condities nodig 
voordat een tro-
pische cycloon zich 
kan ontwikkelen. 
Deze zijn: 
 

•	 Warm zeewater (min-
stens 27°C)tot op een 
bepaalde diepte

•	 Een onstabiele atmosfeer
•	 Relatief vochtige lucht 
•	 Relatief zwakke winden 

in de hogere luchtlagen
•	 Een al bestaande storing 

nabij het aardoppervlak, 
zoals een tropical wave.

Wat de overheid 
doet 

De gevolgen van een 
orkaan op uw huis 
kunnen ernstig zijn als u 
geen voorzorgsmaatrege-
len neemt. De overheid 
heeft een Rampencoör-
dinatie team aangesteld 
dat coördineert wat de 
verschillende instanties 
en diensten moeten doen 
bij gevaar tijdens en na 
een orkaan. De verte-
genwoordigers van deze 
organisatie komen regel-
matig bijeen, volgen de 
lokale en internationale 
ontwikkelingen en 
adviseren de overheid 
over te ondernemen 
stappen.

De overheid zal shelters 
inrichten voor de-
genen die in hun eigen 
huis gevaar lopen. De 
overheid voorziet de 
bevolking van infor-
matie en in geval van 
een orkaan alarmeert zij 
de bevolking ook over 
de ernst van de orkaan. 
Maar iedereen heeft zelf 
de verantwoordelijkheid 
om van te voren op de 
hoogte te zijn van de 
veiligheidsmaatregel-
en voor zichzelf en het 
gezin.

De rampenbestrijding-
sorganisatie (RBo) is de 
organisatie op Curaçao 
die is ingericht om 
gecoördineerd de gevol-
gen van een crisis of een 
ramp te bestrijden.
De RBo bestaat uit 9 

Emergency Support 
Functions (ESF) die 
samengesteld uit diverse 
organisaties die samen 
werken om de gevolgen 
van een crisis of ramp te 
mitigeren. 

De ESF’s is te onderscheiden in:

ESF 1: Water & Energie (Aqualectra)
ESF 2: Telecommunicatie (BT &P)
ESF 3: Openbare Werken (UOOW)
ESF 4: Redding & Veiligheid (Brandweer)
ESF 5: Openbare Orde (Politie)
ESF 6: Geneeskundige zorg (Ambulance)
ESF 7: Sociale Opvang (Min. SOAW/Shelters)
ESF 8: Communicatie (DCV)
ESF 9: Bestuurlijke Zaken (Min. AZ)

Rampenbestrijdingsorganisatie

De organisaties die 
geaffilieerd zijn aan de 
RBo zijn:

Douane 
Rode Kruis
Kustwacht  
Immigratiedienst
GIS4C	(Geografische	informatie)		
Vrijwilligers EOC
Toeristische sector 
Koninklijke marine
Vrijwillige organisaties: Skuchami, 
Slachtofferhulp		
Citro
OM  

Meteo
ABC busbedrijf  
SEHOS
Media  
CPA/CPO
HATO 
Ouderenhulp
Koepelorganisaties  
Shelterlocaties
Schoolbesturen  
Buurtcentrums


