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Centrumvisie Kralendijk
Goed voor mensen, goed voor Bonaire
 
Kralendijk gaat vooruit  …
Een vitale, bruisende stad trekt mensen naar zich toe. Zo 
simpel is het, ook voor Kralendijk. En vitaliteit heeft veel  te 
maken met de kwaliteit van het centrum. Als het parkeren 
goed is geregeld, er voldoende centrumfuncties aanwezig 
zijn , de openbare ruimte mooi en goed onderhouden is 
en de bebouwing aantrekkelijk is, wordt de beleving van 
het centrum en van Kralendijk positiever. De toeristische 
waarde neemt toe, bewoners zullen het centrum vaker 
bezoeken en bedrijven zullen eerder investeren. En zo kan 
Kralendijk zich verder ontwikkelen. 

… en dat heeft effect op heel Bonaire
Dat is niet alleen goed voor Kralendijk zelf, maar voor 
heel Bonaire. Want het centrum kan worden gezien als het 
hart van het eiland. Als het hart niet goed functioneert, 
heeft dit invloed op de rest van Bonaire. Het doel van deze 
centrumvisie is dan ook om het centrum van Kralendijk 
te ontwikkelen tot een gezond en kloppend hart. Dit 
gebeurt door ambities te beschrijven voor het centrum van 
Kralendijk voor de korte en de lange termijn. 

Het huidige centrum

Het gebied tussen de Kaya Albert Engelhardt, de zuidpier 
en de westzijde van het stadion. Dat is in deze visie het 
centrum. De Kaya Internationaal is ook meegenomen als 
entree van het centrum. 

Ruimtelijk en functioneel niet optimaal
De huidige situatie in het centrum van Kralendijk is 
ruimtelijk en functioneel niet optimaal. Zo is er veel 
doorgaand verkeer dat daar niet hoeft te zijn, worden 
parkeerplaatsen bezet door langparkeerders, waardoor er 
geen ruimte is voor auto’s van bezoekers van het centrum 
en is er geen duidelijke verkeersstructuur. Bovendien 
is de stad niet optimaal ingesteld op de afwikkeling van 
cruisetoeristen. Ten slotte is de stedenbouwkundige en 
functionele structuur van het centrum niet duidelijk. Er 
is achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en er is 
bijna geen groen in het straatbeeld. Ondanks dat veel is 
verbeterd wat betreft de straatverlichting, is er nog ruimte 
voor verbetering en maatregelen gericht op beleving van 
de veiligheid.

De centrumvisie

In de centrumvisie staat hoe de huidige situatie kan worden 
verbeterd en de kwaliteit van het centrum kan toenemen. 
Dit gebeurt aan de hand van vijf thema’s: verkeer, 
parkeren, toerisme & bereikbaarheid, stedenbouwkundige 
& functionele structuur en inrichting van de openbare 
ruimte. 

Overleg met bewoners, ondernemers en instanties
Een centrumvisie heeft gevolgen voor veel mensen. 
Draagvlak is dus erg belangrijk. Daarom is de centrumvisie 
in overleg met veel bewoners, ondernemers en instanties 
ontwikkeld. Bijvoorbeeld in vergaderingen, workshops, 
spreekuren en informatieavonden. 

Verkeer

De bereikbaarheid van en verkeersdoorstroming in het 
centrum worden verbeterd door een nieuwe heldere 
infrastructuur. De nieuwe verkeersstructuur bestaat uit 
(zie kaartje):
• een noord-zuidas voor verkeer dat niet in het centrum   

hoeft te zijn; 
• een weg langs het centrum (centrumweg), waar het   

verkeer van en naar het centrum en de parkeerplaatsen   
zich verzamelt; 

• goede verbindingen tussen de noord-zuidas en de   
centrumweg; 

• een duidelijke onderverdeling in soorten wegen in het   
net: van hoofdas tot voetgangersvriendelijkgebied; 

• aangepaste kruispunten en eenrichtingverkeer op   
diverse wegdelen (zie kaartje).

Kaya Grandi en de Zeepromenade: voetgangersvriendelijk 
De nieuwe verkeersstructuur zorgt voor ruimte om de Kaya 
Grandi en de Zeepromenade voetgangersvriendelijk in te 
richten. Op deze plekken zijn functies als winkels, horeca, 
toerisme en wonen belangrijk. Hier worden de wegen op 
aangepast: de verblijfsfunctie en niet de verkeersfunctie 
staat er centraal. Met andere woorden: de auto is te 
gast. De centrumvisie geeft ook suggesties voor een 
fietsstructuur en openbaar vervoer. 

Parkeren 

Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven in 
Kralendijk. De  mensen die het centrum  willen bezoeken 
om te winkelen, te wandelen of te eten, moeten hun auto 
kunnen parkeren in en nabij het centrum. Daarom wordt 
er onderscheid gemaakt tussen lang parkeren en kort 
parkeren. 

Kort parkeren
Kortparkeerders zijn personen die hun auto alleen voor 
de duur van een winkelbezoek of een etentje parkeren. 
Dit kan in hartje centrum in de zogenaamde blauwe zone. 
In deze zone mag een beperkte tijd geparkeerd worden, 
bijvoorbeeld maximaal 2 uur.  

Lang parkeren 
Langparkeerders houden een parkeerplaats zo goed als 
de hele dag bezet, bijvoorbeeld omdat ze naar hun werk 
gaan. Voor hen komen goed ingerichte parkeerplaatsen 
aan de rand van het centrum. Bijvoorbeeld rondom het 
stadion. Het centrum is vanaf daar lopend goed en snel 
bereikbaar via nieuw aangelegde mogelijk schaduwrijke 
voetgangersverbindingen. 
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Toerisme 

Het centrum van Kralendijk wordt door veel toeristen 
bezocht. Veel komen vanaf het vliegveld en vanaf de noord- 
en zuidpier. Zij moeten direct plezierig en veilig kunnen 
kennismaken met het centrum en zich er gemakkelijk kunnen 
oriënteren. Cruisetoeristen worden direct en vriendelijk 
ontvangen op de Zeepromenade en begeleid naar hun 
bestemming. Bijvoorbeeld de middenpier (prebooked tours), 
het Wilhelminaplein (boeken van tours of de cruisemarkt) en 
het centrum zelf.  

Nieuw verzamelplein voor taxi’s en busjes
Toeristen kunnen taxi’s of busjes nemen voor niet-vooraf 
geboekte tours op een nieuw aan te leggen verzamelplein. 
Dit plein komt ten zuiden van het postkantoor. Aan het plein 
komen gebouwen die passen bij het historische hart van 
Kralendijk Tussen de beide pieren en het nieuwe plein worden 
goede en aantrekkelijke looproutes gerealiseerd (zie kaartje). 

Wilheminaplein: centrale plek in de ontvangst
Het Wilhelminaplein wordt de centrale plek in de ontvangst 
van cruisetoeristen. De meeste parkeerplaatsen op het plein 
verdwijnen hiervoor. Een centrale plek verbetert niet alleen 
de ontvangst, maar voorkomt ook overlast voor verkeer en 
andere bezoekers van het centrum

Entrees van het centrum: opgewaardeerd 
Het prettig binnenkomen  van het centrum heeft ook te 
maken met een prettig aanzicht. De Kaya International wordt 
opgewaardeerd met bomenrijen en groenvoorzieningen. 
De kruising met de Kaya G.F. Croes wordt aangepast op de 
doorgaande verbinding en de entree van het centrum. De 
kwaliteit van de Kaya International wordt doorgezet in de hele 
noord-zuidhoofdweg. Ook de andere entrees van het centrum 
krijgen meer allure.
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Functionele en stedenbouwkundige structuur 

Voor een positieve beleving van Kralendijk is het 
belangrijk dat winkels, horecabedrijven, woningen en 
kantoren op een juiste en logische plaats staan. En dat 
de grootte en hoogte van gebouwen kloppen met de 
omgeving. 

Functies: winkels horeca en wonen 
De belangrijkste functies in het centrum zijn en 
blijven: winkels, horeca en wonen. Aan de randen van 
het centrum is ruimte voor dienstverlening, kantoren 
en maatschappelijke functies. Voor de levendigheid 
van het centrum wordt het wonen in het centrum 
gestimuleerd. De clustering van winkels vindt  zo 
veel mogelijk plaats in Kaya Grandi  en haar directe 
omgeving. 

Stedenbouwkundig: kleinschaligheid 
Kleinschalige gebouwen zijn het kenmerk van 
het centrum van Kralendijk. Dit moet zo blijven. 
Monumentale panden moeten worden behouden om de 
beleving en de (historische) kwaliteit van het centrum 
te garanderen. Wordt er toch nieuw gebouwd? Dan 
moeten de plannen passen bij deze kleinschaligheid. 
Niet alleen qua vorm, maar ook in hun plaats langs 
wegen en pleinen. 

Inrichting openbare ruimte 

Een nette en plezierige omgeving ervaren mensen 
als positief. Een slordige en rommelige omgeving als 
negatief en zonder waarde. Daarom is het belangrijk 
dat de openbare ruimte goed wordt ingericht. 
Bijvoorbeeld doordat kleurgebruik, materiaalgebruik en 
straatmeubilair kloppen. 

Wegen en pleinen: veel groen  
Bij de inrichting van de wegen en pleinen speelt 
het groen een belangrijke rol. Door het instellen 
van eenrichtingsverkeer op bijvoorbeeld het meest 
westelijke deel van de Kaya Simon Bolivar en de Kaya 
L.D. Gerhardts komt ruimte vrij voor groen. En dat is 
prettig, want bomen geven schaduw en verfraaien het 
straatbeeld. Door de nieuwe verkeersstructuur 
ontstaat bovendien ruimte om wegen en pleinen 
beter in te richten, passend bij de (verblijfs)functie 
van betreffende weg of plein en de aangrenzende 
bebouwing.  

Uitvoering

Uitvoeringsprogramma: samen staan we sterk
De verantwoordelijkheid van een goed centrum ligt niet 
alleen bij de overheid. Daarom is het Openbaar Lichaam 
Bonaire niet de enige uitvoerder van de centrumvisie. 
Ook bedrijven en particulieren kunnen met initiatieven 
komen die binnen de centrumvisie passen en een 
bijdrage leveren aan het doel ervan. Daarnaast kan 
bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte en 
gebouwen gezamenlijk worden opgepakt. 

Uitvoeringsplan: gericht op kwaliteit
Voor de realisatie van de centrumvisie is een 
uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn een 
projectenoverzicht, een kostenoverzicht en een 
meerjarenplanning opgenomen. De centrumvisie geeft 
zelf al een opzet voor de uitvoeringsorganisatie. Ka
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Informatie 
Wilt u meer informatie over de centrumvisie? Neemt 
u dan gerust contact op met de afdeling Beleid en 
Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling. 
Het telefoonnummer is 7178130. De centrumvisie 
is te raadplegen en te downloaden van de site www.
bonairegov.an en www.bonaire-ro.nl.

De centrumvisie en deze brochure zijn mogelijk 
gemaakt dankzij financiering door USONA.


