
De 197 meter Tafelberg bij de voormalige plantage San-
ta Barbara in oostelijk Curaçao geldt al sinds eeuwen 
als een baken voor de zeevaart. Voor de economie van 
het eiland is deze Tafelberg al meer dan een eeuw een 
niet te onderschatten bron van bedrijvigheid, inkom-
sten en werkgelegenheid. Binnenin deze groen-grijs-
witte heuvel ligt geheel aan de oppervlakte het besta-
ansrecht van de Mijnmaatschappij Curaçao (MMC). 
Lokale en buitenlandse afnemers kunnen ten volle 
beamen dat de producten die daaruit voortkomen aan 
de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Bovenste beste kwaliteit zand, steenslag
en fosfaat komt van boven uit Tafelberg

Mijnmaatschappij meer dan een eeuw actief

Cornelis B. Gorsira had als 
eerste in 1874 door dat er fos-
faat te ontginnen was op de 
Tafelberg. De Engelsman John 
Godden richtte er al zijn pij-
len op de mijnactiviteiten in 
de open lucht. In 1912 werd de 
Mijnmaatschappij Curaçao op-
gericht. Met slechts een onder-
breking in de Tweede Wereld-
oorlog is deze mijn continu in 
bedrijf geweest, tot vandaag de 
dag. “En ook komende decen-
nia nog”, zo verzekert MMC di-
recteur Kurt Verbist. Hij wijst er 

met gepaste trots op dat het per-
soneel van hoog tot laag bestaat 
uit gemotiveerde lokale werk-
krachten met hart voor de zaak 
en dus ook voor de klant. Onder 
hen zijn er die van generatie op 
generatie werken bij MMC. Ge-
paard daaraan is MMC maat-
schappelijk betrokken. MMC 
springt bij herhaling bij om 
scholen, de jeugd en sporten als 
voetbal en honkbal te steunen.

Lokale afzet
De lokale bouwwereld weet 

maar al te goed dat MMC 
marktleider is voor veel van 
het benodigde basismateriaal. 
Grote en kleine aannemers zijn 
kind aan huis op Nieuwpoort 
en Malpais. MMC is hen zeer 
erkentelijk voor hun loyaliteit. 
Maar ook bij de gunstig gelegen 
verkooppunten van Beton Indu-
strie Brievengat op Santa Maria, 
Caracasbaaiweg, Brievengat en 
Malpais kunnen zowel aanne-
mers als particulieren aanklop-
pen voor informatie en bestel-

lingen van het benodigde type 
zand of steenslag. Als MMC het 
niet meteen heeft, dan wordt al-
les uit de kast gehaald om aan 
de vraag te voldoen. Bovendien 
kan MMC materiaal afleveren 
op de gewenste locatie.

Basisproduct
De mijnactiviteiten concentre-

ren zich al jaren op de productie 
van allerlei gradaties kalksteen en 
aanverwante producten, waaron-
der steenslag en zand. Het bin-
nenste van de Tafelberg biedt nog 

een schat aan kalksteen dat een 
welkom ingrediënt is voor infra-
structurele projecten en de bouw. 
Meermalen per week wordt in 
de open groeven een stuk berg 
opgeblazen. De grote brokken 
worden in speciale vrachtwagens 
met capaciteit tot wel 40 ton naar 
de primary crusher gereden om 
te worden vermalen. Daarna gaat 
het naar een secondary crusher 
om verder te worden vermalen 
en gezeefd. Hier komen diverse 
gradaties van steenslag uit – het 
is maar hoe fijn de klant het wil. 
MMC gaat op grond van een 
ruime ervaring en via innovatief 
denken en handelen tot het uiter-
ste om te voldoen aan soms extre-
me wensen van klanten. 

Het ligt er ook aan waarvoor het 
bestemd is. Voor de onderlaag bij 
de aanleg van wegen is een heel 
andere gradatie vereist dan bij de 
bouw van woningen en kantoor-
panden. Zo produceert MMC 
ook speciaal zand ter bescher-
ming van waterleidingen en elek-
triciteitskabels van hoge voltage. 

De kwaliteit van dit kalksteen 
staat hoog aangeschreven. In 
tegenstelling tot kalksteen van 
de kuststrook en lager gelegen 
kliplagen, is dat van de Tafel-
berg puur en bevat geen zout, 
wat anders later problemen kan 
veroorzaken. Het is ook niet 
poreus, zoals van de meeste lo-
caties. Doordat het ouder is en 
hoger gelegen, is het meer solide 

en heeft een grotere dichtheid. 
Een voordeel hiervan is dat er 
minder water en cement nodig is 
bij toepassing in betonmengsels. 
Bijgevolg is het ook zwaarder 
en daardoor uitermate geschikt 
voor kustbescherming, zoals 
voor de aanleg van golfbrekers.

Vanwege het hoge gehalte cal-

cium carbonaat – het hoogste op 
Curaçao en één van de hoogste 
in het Caribische gebied – is dit 
kalksteen van een bijzonder 
soort, erkend zowel lokaal als 
in het buitenland. Het wordt 
op grote schaal toegepast bij 
bouwprojecten, infrastructu-
rele projecten, asfalt plants, in 
de betonproductie, maar ook 
bij de fabricage van glas, in de 

voeding voor pluimvee, in de 
landbouw en zelfs bij de produc-
tie van drinkwater in Reverse Os-
mose plants. Mede door continue 
innovaties bij MMC vinden deze 
producten gretig aftrek in zeker 
22 (ei)landen in de regio, bedoeld 
voor de productie van drinkwa-
ter sinds het onder de handels-
naam Curaçao Calcium op de 
markt is gebracht. Vooral met dit 
product heeft MMC zich in de re-
gio en wereldwijd een geweldige 
reputatie verworven. 

Fosfaat
De fosfaatconcentratie is na jaren 

van afgravingen minder geworden, 
maar het wordt nog ontgonnen. 
“Het fosfaat is nog niet op, maar 
het ligt minder aan de oppervlak-
te dan vroeger”, zo licht commer-
cieel manager Piet van Heijningen 
van MMC toe. Het fosfaat wordt in 
fasen zoveel mogelijk gescheiden 
van het kalksteen en apart gepro-
duceerd. In elk van die fasen, tot 
vlak voordat het wordt overgela-
den in de scheepsruimte, worden 
monsters van het fosfaat genomen 
die in het eigen laboratorium wor-
den onderzocht om er 100% zeker 
van te zijn dat het aan de vereiste 
kwaliteitsnormen voldoet. Door 
het lage fluorgehalte komt fosfaat 
van deze kwaliteit op het noorde-
lijke halfrond bijna niet voor. Voor-
al suikerrietplantages in Guyana 
nemen nog altijd fosfaat van MMC 
af voor bemesting van hun lande-
rijen. In het verleden werd het op 
grote schaal afgenomen om in de 
Verenigde Staten en Engeland te 
mengen in veevoer. 

Natuurlijke haven
De natuur werkt ook mee. Aan de 

voet van de Tafelberg ligt in de lagu-
ne van Fuik Baai door een koraalrif 
afgeschermd een eigen, natuurlijke 
diepzee haven waar schepen kun-
nen afmeren om te laden of te los-
sen. Via een gebalanceerd uitschuif-
bare transportband, een zogeheten 
Cantelever, worden het fosfaat of 
de andere producten op uitgekien-
de manier overgeladen in het ruim 
van de schepen die hun vracht ver-
volgens naar hun eindbestemming 
vervoeren. 

Hoewel Curaçao geen deel uit-
maakt van Caricom, blijken de 
productkwaliteit en de service van 
MMC dat meestal goed te maken. 
Zo kent MMC legio afnemers in de 
Caribische regio en delen van Zuid 
Amerika. Afhankelijk van de ver-
eisten van klanten, komen er ook 
bestellingen binnen uit andere de-
len van de wereld. Voor deze export 
komt de eigen haven in Fuik Baai 
weer goed van pas. 

Op ingenieuze wijze worden producten van de Mijnmaatschappij uitgebalanceerd via de transportband ingeladen 
in het ruim van schepen aan de eigen steiger in de Fuik Baai.

Het fosfaat is 
nog niet op, 
maar het ligt 

minder aan de 
oppervlakte 
dan vroeger

Formeel is vastgelegd dat de aanblik van de Tafelberg voor de eeuwigheid zal blijven zoals hij er hier en nu bij 
ligt. Daar mogen de voortgaande mijnactiviteiten helemaal niets meer aan veranderen.

Zwaar materieel wordt ingezet om de soms immense brokken kalksteen te 
vervoeren die uit de berg vrijkomen bij de ontginning in de open mijn.


