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Inleiding
Inleiding

De kwaliteit van het centrum van Kralendijk is van groot belang voor de
aantrekkingskracht van Bonaire. Een hoge ruimtelijke kwaliteit in het
centrum draagt bij aan het imago van Kralendijk en van Bonaire in zijn
geheel. Het is dan ook belangrijk om de ruimtelijke en functionele
kwaliteit verder te ontwikkelen. Tevens moet het centrum goed
bereikbaar zijn en blijven en moet er voldoende parkeergelegenheid
zijn. Ook moet het plezierig zijn er te verblijven.
Dit geldt zowel voor de eigen inwoners als voor de toeristen. Dit
streven moet vanuit deze centrumvisie resulteren in een duurzame
structuur en kwaliteit voor het centrum van Kralendijk.
Er zijn veel initiatieven in Kralendijk waar ruimtelijke ontwikkelingen
uit voort komen. Deze ontwikkelingen versterken elkaar niet altijd,
omdat er geen samenhangende visie is. Samenhang in de ruimtelijk‐
functionele structuur draagt bij aan de economische vitaliteit van het
centrum. Deze visie heeft tot doel initiatieven en ontwikkelingen
zodanig te sturen en op gang te brengen dat de centrumstructuur als
geheel wordt versterkt.
Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben op de kwaliteit en
op de verdere ontwikkeling van het centrum van Kralendijk. Dit kan
door het hebben van een gedragen centrumvisie. Dat wil zeggen: een
visie die in nauw overleg met belanghebbenden tot stand is gekomen.
De visie moet ook goed uitvoerbaar zijn. Na het vaststellen van de visie
moet duidelijk zijn welke stappen gezet moeten worden om het in de
visie beschrevene te realiseren. Met andere woorden hoe de gewenste
kwaliteitsslag kan worden gerealiseerd.
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Proces

Proces

Deze visie is via een zorgvuldig proces tot stand gekomen. In de zomer
van 2011 is gestart met een uitgebreide inventarisatie van het centrum
van Kralendijk. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd met
onder andere de TCB, de Kamer van Koophandel, een makelaar, de
drob en de politie. Dit heeft geleid tot een helder overzicht van
aandachtspunten en knelpunten in het centrum. Deze punten hebben
centraal gestaan in een uitgebreide workshop op dinsdag 30 augustus,
waarvan de deelnemerslijst is opgenomen in de bijlagen. Tijdens deze
workshop zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd. Korte
analyses en mogelijke oplossingsrichtingen stonden hierbij centraal. Op
basis van de resultaten van de workshop zijn de thema’s verkeer,
parkeren, cruisetoerisme, inrichting openbare ruimte en
stedenbouwkundige structuren nader uitgewerkt. Deze uitwerkingen
zijn opnieuw in een workshop (woensdag 2 november 2011)
besproken en bediscussieerd en vervolgens met een aantal
stakeholders, zoals TCB, de cruiseondernemers, de winkeliers,
stedenbouwkundigen/architecten en de politie besproken. Dit heeft
geleid tot onderhavige visie.
Deze visie is besproken in een workshop met belanghebbenden en
vervolgens gepresenteerd tijdens een algemene informatieavond en
een inloopbijeenkomst. Op basis van deze resultaten is de visie gereed
gemaakt voor vaststelling door het bestuurscollege en de eilandsraad.
In het hele proces is naast het verkrijgen van de juiste en van volledige
en actuele informatie toegewerkt naar commitment. Het is immers erg
belangrijk dat deze visie draagvlak heeft en op basis hiervan op een
goede wijze kan worden uitgewerkt.

Schematisch ziet het proces van het maken van deze visie er als volgt
uit:
-

inventarisatie en gesprekken;
benoemen aandachtspunten en knelpunten;
workshop en gesprekken stakeholders;
uitwerken belangrijkste thema’s;
workshop en gesprekken stakeholders;
opstellen conceptvisie;
workshop, informatieavond en inloopbijeenkomst;
afronden visie;
vaststellen visie door bestuurscollege en eilandsraad.
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Huidige basisstructuur
centrum

Thema’s
Thema’s

Boulevard

Centrale winkelstraat Kaya Grandi

Nieuwe basisstructuur
centrum
Hart van het centrum

Historisch hart

Aanloopgebied centrum

Analyse
Uit diverse gesprekken en uit de workshops is gebleken dat zich
momenteel de volgende knelpunten voordoen in het centrum van
Kralendijk:
 in het centrum bevindt zich veel doorgaand verkeer dat daar
niet hoeft te zijn;
 de parkeerplaatsen in het centrum worden bezet door
langparkeerders waardoor er geen ruimte is voor auto’s van
bezoekers van het centrum;
 er is geen duidelijke verkeersstructuur;
 de inrichting van de diverse wegen en kruispunten laat te
wensen over;
 de afwikkeling van de cruistoeristen is chaotisch en leidt tot
gevaarlijke situaties;
 de stedenbouwkundige en functionele structuur van het
centrum is niet duidelijk;
 er heerst een gevoel van onveiligheid. Dit komt onder andere
door de slechte verlichting en gebrek aan capaciteit bij de
politie om vaker op straat te zijn;
 het onderhoud van de openbare ruimte laat te wensen over en
de openbare ruimte is slecht toegankelijk voor minder validen.
Het centrum van Kralendijk is van oorsprong gelegen tussen de
zeepromenade, de Kaya Croes en de Kaya L. Simon Bolivar en had
daarmee een duidelijk driehoekige vorm. Geleidelijk aan is er een
verschuiving waar te nemen: het centrum concentreert zich steeds
meer rond de zeepromenade, de Kaya Grandi en het gebied daar direct
achter. Het echte centrum vormt zo steeds meer een halve maan rond
de zeepromenade en de Kaya Grandi. Deze ontwikkeling wordt verder
uitgewerkt in deze visie.
Uit de analyse zijn de thema’s van deze visie herleid. Dit zijn:
 verkeer en parkeren;
 toerisme en bereikbaarheid;
 stedenbouwkundige en functionele structuur;
 inrichting openbare ruimte.

Aanlegplaatsen
cruiseschepen
Goederenhaven
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Verkeer en parkeren
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Verkeersstructuur
analyse

Verkeersstructuur analyse

Huidige problematiek:
‐ geen duidelijke hiërarchie / wegencategorisering;
‐ teveel doorgaand verkeer door centrum;
‐ congestie op meerdere plekken in en om het centrum;
‐ kruispunten weinig effectief ingericht;
‐ parkeerplaatsen in het centrum bezet door werknemers en
bewoners, geen ruimte voor de bezoekers van het centrum;
‐ boulevard en Kaya Grandi teveel op de auto afgestemd en te
weinig op de voetganger.
Voor een goed functionerend centrum is een samenhangende
routestructuur van groot belang. Hierdoor is een betere spreiding van
de verkeersdrukte mogelijk en dus een betere verkeersafwikkeling met
name in de spits.

gebiedsontsluitingsweg
wijkontsluitingsweg
knelpunt kruising

Verkeersstructuur
Huidige situatie
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Hoofdverkeersstructuur

nieuwverkeerstructuur
Nieuwe

De gewenste hoofdverkeersstructuur is hiernaast op een kaart
weergegeven.

ziekenhuis

Hoofdweg noordzuidverbinding
Voor een goede verkeersafwikkeling op Bonaire is het belangrijk dat er
een goede noord‐zuid verbinding is. Het doorgaande verkeer moet niet
door de woonwijken of het centrum rijden. Dit verkeer moet zich snel
kunnen voortbewegen op een route met zo min mogelijk hindernissen.
Deze visie voorziet in het ontbrekende deel van de reeds bestaande
noord‐zuid verbinding. De Kaya International wordt doorgetrokken
over het stadionterrein naar de kruising Misa di Playa.
Het wegprofiel is gericht op een goede doorstroming van het verkeer
en is uitgewerkt in het hoofdstuk Inrichting van de openbare ruimte.
Centrumweg
Deze weg loopt zo dicht mogelijk langs de rand van het centrum. De
weg is de begrenzing van het werkelijke centrumgebied. Vanaf deze
weg liggen verbindingen (ook een mogelijke nieuwe verbinding aan de
noordzijde van het stadionterrein) naar de doorgaande noordzuidroute
en het centrum in. De weg vervult een belangrijke functie in de
ziekenhuis
verkeersafwikkeling van en naar het centrum. In verkeersterminologie
is/wordt de centrumweg een gebiedsontsluitingsweg, die voor een
deel over bestaande wegen leidt. De visie voorziet in twee nieuwe
gedeelten:
Misa di
Playa
‐ het gedeelte over het stadionterrein
tussen de Kaya Croes en
de Kaya Simon Bolivar;
‐ het gedeelte tussen de Kaya Soeur Bartola en de Kaya Grandi.
Het wegprofiel is gericht op een goede verkeerafwikkeling van en naar
het centrum en is uitgewerkt in het hoofdstuk over de inrichting van de
openbareziekenhuis
ruimte.
ziekenhuis

doorgaande noordzuidroute
ziekenhuis

Passangran

ziekenhuis

centrumweg
Misa di
Playa

Misa di
Playa

verbindingsweg noordzuidroute-centrumweg
Misa di
Playa

Misa di
Playa

bestemmingsverkeer midden- en zuidpier
erfinrichting
centrumgebied

ngran

adion

Misa di
Playa

stadion
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Passangran
stadion
Passangran

stadion

stadion

Misa di
Playa

Passangran

stadion

Verkeersstructuur
nieuw
30

Erfinrichting
Voor de boulevard en de Kaya Grandi (ook voor een deel uitgebreid
naar de noord‐ en de zuidkant) wordt een erfinrichting volgens de
‘shared space’ gedachte voorgesteld. De voetganger is de
hoofdgebruiker, de auto is te gast. Door de inrichting zullen
automobilisten hier slechts voetstaps rijden. Met deze inrichting kan
ook makkelijk(er) een proef met geheel autovrije straat(delen) worden
uitgevoerd.
30 km/uur‐gebied
Binnen het hele gebied staat een hoogwaardige en verkeersveilige
inrichting van de wegen voorop. Hoge snelheden passen hier niet bij.
Om deze reden wordt voorgesteld voor alle wegen in het
centrumgebied een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen. Het
verkeersbeeld wordt hierdoor rustiger en veiliger.
30

30

Eénrichtingsverkeer
In het kader van een goede verkeersafwikkeling en een goede
inrichting van de wegen is het gewenst om een aantal wegen aan te
wijzen als eenrichtingsverkeer. Het realiseren van de centrumweg en
de noord‐zuid verbinding is daarbij een voorwaarde. Door het
realiseren van eenrichtingverkeer zullen automobilisten eerder kiezen
voor het gebruiken van de centrumweg.
30

30

30

30

30
30

doorgaande noordzuidroute
30

gebiedsontsluitingsweg centrum
erfinrichting
30

30

erftoegangsweg
30

30

30

verkeersrichting
aandachtsgebied / nader uit te werken
30

30

30

30

30

30

30km/h-grens
30

30

autovrij, wel calamiteitenverkeer (oa. brandweer)
containervervoer / route gevaarlijke stoffen
30

30

30
30
30
30
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30

In de profielen in het centrum is weinig ruimte voor
kwaliteitsverbetering. Het realiseren van eenrichtingverkeer levert in
het profiel ruimte op voor het realiseren van groen, uitbreiding/aanleg
van een trottoir of een fietsstrook.
Enkele aandachtspunten bij de uitwerking van de verkeersstructuur
naar aanleiding van deze visie:
‐ uitgang politiebureau: naar beide kanten is een uitrukroute van
belang. De aansluiting op de centrumweg aan de stadionzijde
is een groot voordeel voor de bereikbaarheid, wel moet de
voorrangssituatie zorgvuldig worden vormgegeven;
‐ breedte van de wegen (en de kwaliteit) in verband met grote
pick‐up trucks;
‐ parkeren taxi’s niet op de boulevard i.v.m. veiligheid en
bereikbaarheid voor hulpdiensten;
‐ vrachtverkeer zoveel mogelijk omleiden;
‐ bereikbaarheid voor laden/lossen.

+

30

Vrachtverkeer haven
Momenteel worden de zuidpier en de middenpier nog gebruikt voor
het laden en lossen van vrachtschepen. Een dergelijke activiteit past
vanuit een kwaliteitsverbetering van het centrum niet in deze visie.
Een spoedige verplaatsing van de haven is gewenst.
Feit is echter dat de komende jaren de laad‐ en losfunctie nog
aanwezig is. Een nieuwe goederenhaven is niet van de ene op de
andere dag gerealiseerd. In deze visie is rekening gehouden met de
afwikkeling van het vrachtverkeer van en naar de haven. Dit gaat via
een regeling voor bestemmingsvrachtverkeer vanuit in hoofdzaak
eenrichtingverkeer.

30

De aanvoer naar de midden‐ en de zuidpier zal plaats moeten vinden
via de Kaya Croes naar de boulevard. Achter het fort langs zal het
vrachtverkeer bij uitzondering naar de middenpier mogen rijden (klein
deel twee richtingen). Vrachtverkeer over de zeepromenade ten
noorden van de middenpier is niet toegestaan voor het laden en lossen
van de pieren.

Principe kruising
Misa di Playa
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Kruising Misa di Playa
Kruising Misa di Playa
Bij de beschouwing van deze kruising is een aantal aspecten relevant:
‐ benodigde capaciteit;
‐ voor welke wegen is de doorstroming het meest van belang;
‐ de ruimtelijke karakteristiek van de ruimte voor de kerk.

Voorsorteerstroken maken

Door het maken van een eenrichtingverkeercircuit via de Kaya L.D.
Gerharts de stad in en via de Kaya L. Simon Bolivar de stad uit ontstaat
een sterke vereenvoudiging van de verkeersstructuur. Dit zorgt ervoor
dat bij de Misa di Playa en bij andere kruisingen aan deze zijde van het
centrum minder congestie ontstaat.
Voor de Kaya Korona is gezien de nieuwe functie, doorgaande noord‐
zuid verbinding, de doorstroming van het grootste belang en geldt
daarom een voorrangsregeling.
Voor het kruispunt Kaya L.D. Gerharts / Kaya L. Simon Bolivar / Kaya
Korona wordt in principe uitgegaan van een T‐kruispunt. Hiermee komt
de karakteristiek van de ruimte rond de kerk het best tot uitdrukking.
De verkeersafwikkeling is zowel in de ochtendspits als in de avondspits
gewaarborgd als de Kaya Korona de voorrangsweg is en de de Kaya
L.D. Gerharts en de Kaya L. Simon Bolivar beide eenrichtingverkeer
zijn.
Randvoorwaarde bij een T‐kruispunt op deze plek, is het realiseren van
aparte opstelstroken op de Kaya L.D. Gerharts voor linksaf en rechtsaf.

Karakter plein Misa di Playa
behouden

De hierboven beschreven nieuwe inrichting van de kruising Misa di
Playa moet worden getoetst aan de hand van een verkeersonderzoek
(intensiteitmetingen). Er zijn ook andere verkeerskundige oplossingen
mogelijk. Op grond van een verkeerskundige onderbouwing en een
esthetische / ruimtelijke afweging zal definitief gekozen worden voor
een ontwerp.

Uitbouw verwijderen om profiel
te verbreden
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Voorbeelden kruisingen

Voorbeeld aansluiting weg op noordzuidverbinding (voorrangsweg)

Voorbeeld overgang erfinrichting
naar centrumweg

30

30

30

30

30

Voorbeeld overgang weg naar erfinrichting
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Voorbeeld ombuiging weg langs erfinrichting

Aanpak locaties Centrumweg
Locaties voor nieuwe centrumweg rond het stadion

Situatie rond het stadion waar de nieuwe
centrumweg en noordzuidverbinding komen

30

30

Kaya Hermandad

Kaya Gen. Piar

30

30

30

30

Kaya Italia
Locatie voor doorbraak nieuwe centrumweg
tussen Kaya Princes Marie en Kaya Soeur Bartola
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Fietsen en OV
Openbaar vervoer
Op dit moment is er geen openbaarvervoersysteem op Bonaire. Echter
gezien de toenemende drukte in het centrum en het invullen van het
duurzaamheidsprincipe van deze visie, zou het realiseren van
openbaarvervoer, in dit geval busverbindingen, aantrekkelijk kunnen
zijn. Vooral in combinatie met toeristenvervoer.
Busverbindingen in het centrum zouden vooral over de hoofdwegen
moeten leiden: de centrumweg. Maar om ook de bereikbaarheid van
de boulevard en Kaya Grandi ten opzichte van autoverkeer te
verbeteren zou een bus verbinding ook langs deze plekken moeten
gaan.

Fietsverkeer
Er wordt weinig tot niet gefietst op het eiland. Dit komt door het
klimaat en doordat er nog weinig ruimte is voor fietsers. In het
algemeen geldt dat de toegankelijkheid voor fietsers in het centrum
moet worden verbeterd, ook dit komt een duurzame
centrumverbetering ten goede.
Door in het centrum voorzieningen te treffen voor fietsers, zowel
fietsstroken als beschutting, wordt het fietsen gestimuleerd en
daarmee wellicht een geliefder vervoermiddel. Voor de bereikbaarheid
naar de buitenwijken van Kralendijk is het realiseren van fietspaden
langs de noord‐zuid verbinding belangrijk.

weg met fietspad, indien gewenst
weg met fietsstroken
busroute gebiedsontsluitingsweg op
doorgaande route vliegveld - Rincon
busstop
extra lus busroute Kaya Grandi/zeepromenade
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Parkeren
Parkeren

Voor het gebied binnen de nieuwe gebiedsontsluitingsweg voor het
centrum wordt voorgesteld te werken met een blauwe zone (kort
parkeren). Hiermee wordt voorkomen dat de parkeerplaatsen in het
centrum grotendeels gebruikt worden door werknemers van de
winkels en kantoren in het centrum.
In overleg met betrokkenen zal het voorstel voor de blauwe zone
nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de
maximale parkeerduur (bv twee uren), de gewenste ontheffingen en
naar de wijze van handhaving. Dit laatste is immers een belangrijke
voorwaarde voor succes van de maatregel.
Het aantal parkeerplaatsen vermindert niet door de blauwe zone.
Alleen de parkeerduur verandert. Bij de herinrichting van wegen wordt
het aantal parkeerplaatsen uiteindelijk bepaald. Uitgangspunt hierbij is
dat er voldoende parkeerruimte in het centrum aanwezig is, zeker ook
voor vergunninghouders (bewoners).
Voor de werknemers van de winkels en de kantoren en andere
langparkeerders wordt vervangende parkeerruimte gerealiseerd in en
om het nieuw in te richten stadiongebied en door het huidige terrein
van de belastingdienst hiervoor aan te wenden. Beide locaties zijn
voldoende groot om de langparkeerders op te vangen. In de toekomst
zal continue aandacht moeten zijn voor het realiseren van
langparkeerplaatsen (mogelijk gekoppeld aan ontwikkelingen). Tussen
de langparkeerplaatsen en het centrum worden hoogwaardige
voetgangsverbindingen gerealiseerd.
In en om het centrum dient bij de uitwerking van het parkeerbeleid
goed te worden gekeken naar mogelijkheden om de parkeercapaciteit
uit te breiden. Een mogelijke locatie voor een nieuw parkeerterrein is
naast en achter Boomerang.

parkeren blauwe zone
kort parkeren (concentratie)
lang parkeren (concentratie)
realiseren/opwaarderen
looproutes richting het centrum
21
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Toerisme en bereikbaarheid

23
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Over water: Cruise
Analyse afwikkeling cruisetoerisme
‐ Matige kwaliteit ontvangst
‐ Onduidelijke oriëntatie
‐ Onveilige verkeersituatie met taxi’s en busjes
‐ Overlast voor de eilandbewoners en stay‐overtoeristen
De cruiseschepen vormen een factor voor toeristische imago van
Bonaire, maar er zijn ook duidelijke nadelen. Het is van belang goed na
te denken hoe de bevolking zo veel mogelijk kan profiteren van de
toeristenstroom en hoe de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.
Er zijn 4 groepen betrokken bij services aan cruisetoeristen:
1. pre‐booked tours,
2. touraanbieders (na aankomst),
3. independents /vervoerders zoals taxi’s en busjes,
4. arts&crafts markt.

Cruise aankomst
Onduidelijke oriëntatie
25

Cruisetoerisme
Gewenste situatie

Noordpier
De noordpier ligt voor de aanleg van cruiseschepen het dichtst bij het
centrum van Kralendijk. Vanaf deze pier heeft het centrum een
rechtstreekse aanloop. Dit is wenselijk in verband met de levendigheid
en de economische potentie van het centrum. Vanaf de noordpier
komen de cruisetoeristen ook direct aan op de arts‐ en craftmarkt.
Middenpier
De pre‐booked services voertuigen ten behoeve van de cruisetoeristen
staan op de middenpier. De cruiselineservices (pre‐booked/pre‐paid)
hebben een voorrangspositie om de toerist dichtbij de schepen op te
halen. De touroperator is verantwoordelijk voor de toerist. De
looproutes van en naar de middenpier dienen goed toegankelijk en
representatief vorm gegeven te zijn.

26

2. De toerist laten oversteken over het Wilhelmina plein om ze ook
kennis te laten maken met historisch Bonaire.

Bezoek

Aandachtspunten cruisetoerisme
‐ er moet altijd een mogelijkheid zijn om mindervalide/invalide
mensen bij de pier op te halen;
‐ rekening houden met het invliegen van crew of toeristen die
opstappen op het schip;
‐ cruisemarkt is blij met huidige locatie op Wilhelminaplein, geen
behoefte geïntegreerd te worden in looproute;
‐ Wilhelminaplein moet heringericht worden, nu zijn er veel
obstakels en is er een ongelijk terrein.

Oriëntatie

3. Vervolgens de afwikkeling van de dagtochten zo efficiënt mogelijk
en met zo min mogelijk overlast / congestie voor de lokale bevolking
laten verlopen.

Ontvangst

Model afwikkeling cruisetoerisme
Voor de ontvangst zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:
‐ De cruisetoeristen worden op de noordpier ontvangen
(noordpier opknappen, oa prikkeldraad weg);
‐ Duidelijke borden voor looproute naar centrum en arts&crafts
markt (linksaf, zichtlijn op de Passangran) en de verschillende
tours (rechtsaf, zichtlijn op de entree van het
bestuursgebouw);
‐ Kwaliteitsverbetering bestrating, inrichting en kiosken;
‐ Zorgen voor beschutte looproutes;
‐ Herinrichting parkeerplaats tussen Wilhelminaplein en
Bestuurskantoor tot een (bijna) autovrij plein, waar de tours
worden aangeboden;
‐ Opstappen op de taxi’s op nieuw ingericht plein ten zuiden van
het postkantoor (haltemogelijkheid voor 5‐10 taxi’s en busjes);
‐ De overige taxi’s en busjes wachten op het parkeerterrein bij
het stadion en mogen op afroep naar het plein rijden.

Strategie ontvangst cruisetoerisme
1. Ontvangst van de cruisetoerist zo direct mogelijk op de boulevard
plaats laten vinden. Het welkom op de boulevard met kiosken past bij
de gewenste gastvrijheid en het zo goed mogelijk faciliteren van de
toerist.

Aanlegplaats

Zuidpier
De zuidpier wordt momenteel gebruikt als pier voor cruiseschepen en
als goederenhaven. Door de ontwikkeling van winkels op de zuidpier
wordt de functionaliteit van deze pier meer op cruiseschepen gericht.
Er is op dit moment nog geen alternatief voor de goederenhaven. Het
is gewenst zo snel mogelijk een nieuwe goederenhaven buiten het
centrum te ontwikkelen, zodat het vrachtverkeer uit het centrum kan
worden gemeden. De Zuidpier kan dan ook prima dienst doen als
cruisepier. Er moeten wel goede voetverbindingen met de middenpier,
met het cultuurplein en met het centrum worden gerealiseerd.

Strategie verbetering
ontvangst cruisetoeristen

1

Klimaat
Beschutte looproute

4

Inrichting

2

Bebouwing

Fraaie kiosken en
historische gebouwen

3

Logistiek

d
Kwaliteit inrichting pier - boulevard route - taxistandplaats

Logistiek oppikplaats
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+
Cruisetoerisme

+

Gewenste situatie

zeepromenade
arts&crafts markt
oriëntatie bezoek centrum of tour
touraanbieders
beschutte looproute
plein met taxistandplaats
wachtplaats overige taxi’s

+

cruiselineservices

+

touraanbieders
zuidpier

28

zuidpier

touraanbieders

wachtplaats overige
taxi’s

cruiselineservices

plein met
taxistandplaats

beschutte looproute

arts&crafts markt

zeepromenade

Kaya Grandi

Schets bereikbaarheid cruisetoerisme
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Kwaliteit toegangswegen
30

Over land: vanaf het vliegveld
De beeldkwaliteit langs de Kaya International en andere
toegangswegen moet worden opgewaardeerd. Dit betekent fraai
ingerichte wegen en duidelijke vormgegeven entrees van het centrum
van Kralendijk. Op de route vanaf het vliegveld moet daarbij een
samenhang worden nagestreefd, waarbij de inrichting (of elementen
daarvan) over de hele route zou moeten worden doorgevoerd,onder
andere dezelfde verlichting en dezelfde bomen.
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De ambitie voor de noordzuidweg (oa. de Kaya International) en de
andere toegangswegen naar het centrum ligt bij een formelere
inrichting met meer allure. Belangrijke inrichtingselementen zijn:
‐ uitstraling van een laan met bomen;
‐ groene bermen waar ook water wordt opgevangen;
‐ rijbaan met trottoirbanden en een verzorgde asfaltlaag;
‐ een duidelijke (verharde) plek voor de fietser en voetganger;
‐ de bebouwing moet zich op de openbare weg oriënteren (dit
geldt zeker voor nieuwe bebouwing).
Bij de entrees, plekken waar je het centrum in komt, is een bijzondere
vormgeving gewenst. Deze vormgeving wordt vooral benadrukt door
bebouwing (accenten), maar ook door de toepassing van grotere
bomen, een fontein, vlaggen of verbijzondering in de bestrating.
Bij het terrein rond het stadion bijvoorbeeld betekent dit dat hier als
entreegebied vanuit het zuiden via de Kaya International een
belangrijke kwaliteitsslag moet worden gemaakt.
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Stedenbouwkundige en functionele structuur
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Stedenbouwkundige structuur
analyse
Stedenbouwkundige structuur
Analyse
‐ Recente bouwplannen laten ad‐hockarakter van de ruimtelijke
ontwikkeling zien:
o Te grote schaalverschillen tussen gebouwen;
o Onregelmatige rooilijnen;
o Ongewenste ingrepen in de structuur van de openbare
ruimte;
‐ Wegenstructuur en stedenbouwkundige structuur
ondersteunen elkaar niet, onder andere door:
o rommelige kleinschalige bebouwing langs belangrijke
wegen als de Kaya International;
o weinig representatieve inrichting en bebouwing op de
belangrijke hoek Kaya Grandi / Kaya Gilberto Croes) ;
o aanzicht rond stadion is gesloten en rommelig.
Beleid
‐ Behoud monumentale panden erg belangrijk voor de
beleving/kwaliteit van het centrum;
‐ Bouwstijl passend bij oude panden, waarbij de sfeer in het
straatbeeld moet worden behouden;
‐ Bouwplannen die bekend zijn worden meegenomen;
‐ Aandacht voor de bevolking, de inwoners moeten zich meer en
beter kunnen associëren met het centrum.
Boneriaans is kleinschalig, ingetogen
Het centrum van Kralendijk ontwikkelt zich geleidelijk naar een halve
maan rond de zeepromenade en de Kaya Grandi. Dit vormt het
uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de stedenbouwkundige
structuur.
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Functiestructuur
Gewenste concentratie
Ontwikkeling functiepatroon
Waar zijn welke functies gewenst?
‐ Kern van het centrum: winkels hoofdfunctie, verder horeca en
wonen;
‐ Historisch centrum: bestuursgebouwen, mogelijk een
horecavestiging (of detailhandel) in leegstaand gebouw (onder
kwaliteitsvoorwaarden);
‐ Centrumgebied: winkels belangrijkste functie, horeca en
wonen gewenst;
‐ Boulevard: vooral voor toeristen (horeca en winkels) en om te
wonen;
‐ Uitloopgebied: variëteit aan functies mogelijk, ook kantoren;
‐ Nieuwe maatschappelijke functies (cultureel centrum en
bibliotheek) bij voorkeur aan het plein ten zuiden van het
postkantoor;
‐ Voor de levensvatbaarheid van de functies en voor de
levendigheid van het centrum wordt het wonen in de stad
gestimuleerd.
D ‐ Detailhandelstructuur verdichten in het centrumgebied, in de
uitloopgebieden meer specialistische winkels en dienstverlening, zoals
meubelwinkeltjes, een zeilmakerij, een makelaarskantoor of een
reisbureau.
H ‐ Horeca bij voorkeur concentreren in kern centrumgebied,
centrumgebied zelf, de boulevard en incidenteel binnen
uitloopgebieden.
M ‐ Maatschappelijke functies zoals een cultuurhuis, museum,
bibliotheek bij voorkeur in het centrumgebied projecteren.

kern van het centrum
historisch centrum
centrumgebied

W ‐ Wonen mag overal, belangrijk in het centrum voor levendigheid.
K ‐ Nieuwe kantoren alleen in het uitloopgebied van het centrum.
Bij nieuwbouw (wonen en kantoren) moet ook extra
parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.

boulevard recreatie/horeca en wonen
uitloopgebied centrum
sport
37

Beschermingswaardige
gebouwen
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Stedenbouwkundige structuur
Versterken
1. Beschermd historisch centrum
‐ Historische gebouwen: ensemblewerking en karakter behouden;
‐ Monumentale gebouwen mogen een andere functie krijgen, maar
architectuur en uitstraling moeten overeind blijven;
‐ Het bestuurgebouw en de Passangran blijven hun functie voor het
bestuur behouden;
‐ Bebouwing staat los in de ruimte en heeft een alzijdige oriëntatie;
‐ Openbare ruimte ondersteunt en versterkt de ensemblewerking
van de historische gebouwen.

+

2. Representatieve zone
De bouwhoogte, massa en uitstraling van de gebouwen bepalen het
beeld van de straatwanden. Belangrijk is de individualiteit van de
bebouwing te behouden. Langs de Kaya Grandi en de boulevard is
aaneengesloten bebouwing toegestaan. Dit betekent dat bestaande
bouwblokken verder kunnen worden verdicht. De relatie tussen het
centrum en de boulevard is erg belangrijk.
Verder opschaling is niet gewenst. De bestaande bouwhoogte en
geleding ligt vast. In het overige deel van de representatieve zone
wordt geen aaneengesloten bebouwing toegestaan.

+

+

+

3. Stedenbouwkundig accent
Op bepaalde plekken is een verbijzondering in massaverdeling,
bouwhoogte of architectuur gewenst.

+
+

4. Kwaliteitsverbetering aanzicht gebouwen
Groot onderhoud en/of renovatie is noodzakelijk op prominente
plekken in de stad.
+

+
+

+

+
+

+

5. Grotere gebouwen mogelijk
Op enkele belangrijke plekken in het centrum zijn wat grotere
gebouwen mogelijk. Dit zijn plekken waar weinig schaalcontrast wordt
verwacht, meer vrije ruimte is en de gebouwen een markering vormen
in de stedenbouwkundige structuur.

beschermd historisch
centrum
+

+

+

representatieve
zone (bouwhoogte, massa, uitstraling)
+

+

stedenbouwkundig accent
+

kwaliteitsverbetering aanzicht gebouwen

+

+

+

+

+

+

+

+

grotere gebouwen mogelijk
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Zeepromenade
Boulevard
De hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van de Boulevard zijn:
‐ Kwaliteitsimpuls inrichting;
‐ Inrichting gericht op voetganger, auto te gast;
‐ Verwelkoming cruisetoeristen (zie hoofdstuk toerisme en
bereikbaarheid);
‐ Meer verweven met centrumstructuur ‐ goede verbindingen
gericht op voetgangers, materialen inrichting vanuit boulevard
doorzetten naar Kaya Grandi, bebouwing als begeleiding
inzetten bij voorkeur op de begane grond met publieksfunctie
en oriëntatie naar alle openbare kanten;
‐ (nieuwe) Bebouwing zorgvuldig afstemmen door
beeldkwaliteitseisen: bouwhoogte (maximaal 3 lagen),
massaverdeling en detaillering vanuit karakter van de straat,
duidelijke rooilijnen;
‐ Aaneengesloten bebouwing toegestaan;
‐ Materialen en straatmeubilair, met samenhang (eenduidigheid
in gebruik bestrating, verlichtingsarmaturen, en Bonairiaans
(passend bij omgeving, architectuur, identiteit, lokale
materialen, klimaat).
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Kaya Grandi
Kaya Grandi
De hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van de Kaya Grandi zijn:
‐ Versterken identiteit: bestaande en historische karakter als
uitgangspunt. Dit betekent architectonische kenmerken als
leidend hanteren bij nieuwe ontwikkelingen: detaillering,
kapvormen: puntdaken, kleurgebruik, materialen (gepleisterde
gele gevels, gebakken oranje dakpannen);
‐ Verbetering kwaliteit met behoud karakter. Door:
o samenwerking met de ondernemers verbetering in
onderhoudsniveau aanbrengen;
o afspraken maken over reclame;
o gezamenlijk herinrichting vormgegeven;
o meer verweven met boulevard: doortrekken bestrating
en groen, bebouwing ook in verbindingen oriënteren
op de straat (ramen zorgen voor zicht tussen binnen
en buiten en daarmee voor een vriendelijkere
uitstraling).
‐ Vaststellen van aantal ruimtelijke regels voor beeldkwaliteit en
onderhoud (nieuwe) bebouwing: bouwhoogte,
massaverdeling, vaste rooilijnen, materialen, reclames,
kleuren, uitstallingen, e.d.;
‐ In principe is de bestaande bouwhoogte uitgangspunt. Zo blijft
de variatie en individualiteit behouden en een deel van de
oorspronkelijke bebouwing zichtbaar;
‐ Vernieuwen inrichting, onderzoeken inrichting shared space;
‐ Omleiden doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer en
bevoorrading blijven mogelijk.

43

Stadiongebied
Stadion
De locatie van het stadion is van groot belang voor het functioneren
van het centrum. Het stadion is door de grootte en de ligging
beperkend voor enkele maatregelen die in deze visie worden
voorgesteld. Echter het gedeeltelijk afbreken of zelfs in het geheel
verplaatsen van het stadion is geen eenvoudige stap.
Daarom zou dit gebied als een apart projectgebied moeten worden
behandeld met inbegrip van enkele woningen en kruisingen rondom
het terrein. Wanneer er sprake is van 1 grondexploitatiegebied kan
mogelijk over financiering worden gevonden voor eventuele
verplaatsing van sportvoorzieningen c.a. en aanleg van infrastructuur.
Of dit kan leiden tot ander toekomstig gebruik: langparkeren,
groenvoorziening, bebouwing in meerdere lagen t.b.v. wonen of
stadshotel, zal dan moeten blijken.
Voor de optimalisatie van de verkeersstructuur voor zowel de
centrumweg als de noordzuidverbinding biedt het weghalen van oude
stadiongebouw en de muren rond de atletiekbaan veel kansen. Wat
dan blijft is het voetbalveld met een nieuwe kleine tribune en
accommodatie in een mooie en vriendelijke setting. Door deze
wijzigingen ontstaat er meer ruimte voor:
‐ de doorgaande noord‐zuid verbinding;
‐ voor de centrumweg;
‐ voor het langparkeren;
‐ voor een goede kwalitatieve ruimtelijk en functionele
inrichting van het gebied;
‐ een mooie entree van het centrum vanuit het zuiden.
Functies stadion
Het voetbalveld zou een meer openbare functie kunnen krijgen en
voor maatschappelijke en culturele activiteiten worden gebruikt. Een
nieuwe terreinafscheiding die nodig is om entree te kunnen heffen
voor het stadion bestaat uit een transparant hekwerk aangevuld met
groen.
Een nadere studie naar het stadionterrein en de directe omgeving
moet inzicht bieden in de mogelijkheden van de hierboven
omschreven maatregelen, ook in relatie tot de kosten.

+
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+
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Centrumstraten
Uitwerking stedenbouwkundige structuur
De verschillende wegen in het centrum van Kralendijk hebben elk hun
eigen karakteristiek. Het is met name hierdoor niet mogelijk een
eenduidige stedenbouwkundige regeling op te stellen voor het
centrum. Voor duidelijke stedenbouwkundige kaders is het gewenst
per weg of straat een regeling (beeldkwaliteit) op te stellen, zodat
concrete toetsing mogelijk is.
Per weg (de boulevard en de Kaya Grandi zijn eerder behandeld) wordt
hieronder een korte karakteristiek aangegeven:
‐

‐

‐

+
+

Aan de Kaya L.D. Gerharts staat een grotere variëteit aan
bebouwing. Hier is in schaal en bouwhoogte meer mogelijk
dan in andere centrumstraten;
Langs de Kaya L. Simon Bolivar staan veel gebouwen in een
hoek t.o.v. de weg. Deze overruimte is karakteristiek en dient
in de rooilijn terug te komen. De bebouwing is in verhouding
kleiner;
De Kaya Gilberto Croes moet in de toekomst meer een
continue straatbeeld krijgen. Hier is bebouwing in lijn van de
huidige rooilijnen gewenst.

Algemene richtlijnen
‐ Bij nieuwbouw moeten de verhoudingen in massa en schaal
van een straatwand behouden blijven. Dit betekent:
bij afbreken van een pand en vervolgens nieuwbouw mag
slechts 1 bouwlaag worden toegevoegd en de bouwhoogte
mag maximaal 1 verdieping met het belendende pand
verschillen;
‐ Hanteren van vaste rooilijnen langs de noordzuidweg, de
centrumweg, de zeepromenade en de Kaya Grandi;
‐ Bebouwing ook meer op de verbindingswegen (tussen de Kaya
Grandi en zeepromenade) oriënteren ter versterking van de
centrumstructuur;
‐ Individualiteit van bebouwing is een belangrijk basiskenmerk:
onderscheid ten opzichte van buurpanden;
‐ Diepte en detaillering in de gevels is vereist (door middel van
kozijnen, daklijsten, entrees);
‐ Voor grotere gebouwen (>2 bouwlagen, brede voorzijde > 7m)
worden extra inspanningen ten aanzien van geleding verwacht,
onder andere ook in het hoofdbouwvolume;
‐ Nieuwbouw naast monumenten moet een neutrale uitstraling
hebben.
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Noordzijde Kaya Grandi
privé

De kruising op de hoek van de Kaya Grandi en de Kaya L.D. Gerharts
biedt in de nieuwe structuur ruimte voor een meer pleinvormige
opzet. In het verlengde van het functioneren van de Kaya Grandi is hier
een uitbreiding van horeca gewenst.
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Locatie overheidsgebouwen
Mogelijke invulling
Overheidsgebouwen
Parallel aan deze visie is een studie verricht naar de huisvesting van het
Openbaar lichaam Bonaire op de korte, middellange en lange termijn.
Een van de resultaten van deze studie is dat het gewenst is een nieuw
overheidsgebouw te realiseren langs de Kaya International ter hoogte
van het APNA (RCN)‐gebouw. Deze locaties was hiervoor reeds
gereserveerd in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Deze visie
voorziet in een goede verkeersverbinding van het nieuwe
overheidsgebouw: voor de auto alzijdig, voor de bus mogelijke
haltering aan Kaya International, en voor fietser en voetganger richting
het noorden en met een oversteekvoorziening (middenberm en
zebrapad) ri. het RCN‐gebouw. Tevens is in de studie uitgesproken dat
het Bestuurskantoor en het Passangran een functie blijven vervullen
voor de bestuurders van Bonaire. Deze gebouwen blijven hun functie
behouden.

gebouwen
overkapte voetgangersverbinding
parkeerterrein
groene inrichting voor waterretentie
voetgangersverbinding
fietsverbinding
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Structuurkaart
Ontwikkeling ruimtelijke structuur
Belangrijkste inzet voor de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur is
de koppeling tussen de stedenbouwkundige structuur en de
verkeersstructuur.
In het vorige hoofdstuk is reeds uitgebreid aandacht besteed aan de
verkeersstructuur. De stedenbouwkundige structuur moet in de
toekomst geleidelijk naar de nieuwe hiërarchie in de verkeersstructuur
toegroeien.
Dit betekent dat langs wegen die deel gaan uitmaken van de
noordzuidverbinding en de centrumweg, in hiërarchie belangrijk, meer
prominente bebouwing gewenst is en de gebouwen zich ook
duidelijker naar de straat moeten oriënteren. Aan belangrijke
kruisingen zijn bijzondere gebouwen gewenst of een speciale
inrichting.
De relatie met de zee moet zoveel mogelijk behouden blijven. Dit
betekent bestaande doorgangen behouden en de inrichting verbeteren
en waar mogelijk de zichtlijnen richting de zee optimaliseren.

privé

+

+
+

+
+
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Inrichting openbare ruimte
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Openbare ruimte
Inrichting openbare ruimte

analyse

Korte analyse
De openbare ruimte wordt op dit moment gekenmerkt door de
volgende aspecten:
‐ Geen continuïteit inrichting;
‐ Weinig plek voor de voetganger;
‐ Rommeligheid;
‐ Achterstallig onderhoud
‐ Slechte toegankelijkheid voor rolstoelen;
‐ Gebrekkige afwatering;
‐ Verlichting gebrekkig;
‐ Weinig schaduwplekken (t.b.v. aangenaam verblijfsklimaat);
‐ Gebrek aan aandacht voor ontwerp inrichting openbare
ruimte.
Aandachtspunten:
• onderscheid naar vervoerswijzen (autoverkeer, openbaar
vervoer, fietsers, rolstoelen en voetgangers);
• aandacht voor de verschillende gebruikers: bewoners en
bezoekers;
• de routing en oriëntatie van verkeer, parkeren, pleinen en
looproutes in het centrum.
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Inrichting openbare ruimte
Gewenste ruimtetypologie
Een duidelijke structuur voor de openbare ruimte bestaat uit de
volgende onderdelen:
‐ centrale plekken en rustpunten in het centrum;
‐ samenhang in routes (eenduidige vormgeving, herkenbaarheid,
continuïteit);
‐ ontwikkeling van sfeer en kwaliteit (kleurgebruik,
materialisering en straatmeubilair);
‐ de rijke groenstructuur;
‐ goede afwatering.

privé

Aandachtspunten bij de uitwerking:
 Bij herinrichting moet ook aan structuur onder de grond
worden gedacht;
 Bepalen locaties voor mobiele verkooppunten;
 Lokale planten gebruiken in openbare ruimte bijvoorbeeld de
Wayaka (Boneriaanse evergreen);
 Fonteinen/watervallen meenemen in openbare ruimte
(rustgevend);
 Centraal park, bomen die er zijn behouden. Square met wegen
eromheen;
 Bij het ontwerp en de uitvoering van de inrichting rekening
houden met minder validen.

privé

privé

voetgangersgebied, auto te gast

privé
privé
privé

privé

centrumontsluiting
noordzuidverbinding

privé

privé

centrum-boulevardverbinding

Eenduidigheid voor de inrichting is van belang ten behoeve van
herkenbaarheid centrum Kralendijk. Hiervoor is het nodig een
catalogus voor de openbare ruimte te ontwikkelen met een
beschrijving van eenduidig gebruik van straatmeubilair (bijvoorbeeld:
bestratingtypen, zitbanken, afvalbakken, lantaarnpalen). Zo ontstaat
een rustige opgeruimde uitstraling.
Kleuren en materialen moeten passen bij de materialen die vaker op
Bonaire worden toegepast en passen bij de architectuur. Dit moet wel
duurzaam gebeuren en niet ten koste gaan van kwaliteiten op het
eiland.

parkeren
groen plein
centrumstraten
plein
privé

voetgangersverbinding
parkeerterrein-centrum
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Combineren groene sfeermakers en zitplekken (schaduw)

Referenties
-toepassing groen 56

Groenstructuur
Groenstructuur
De bomenstructuur heeft een dubbele functie: enerzijds
laanbeplanting (kwalitatieve uitstraling), anderzijds beschutting
(functioneel bij looproutes en zitplekken).
Beoogde functies van groen in de samenhangende structuur:
‐ Laagblijvend groen wordt vooral ingezet als sfeermaker op de
boulevard en in de belangrijkste centrumstraten;
‐ Langs de noordzuidweg is met name de uitstraling van de
bomen van belang, een rechte stam met een kroon die begint
vanaf vijf meter;
‐ In de centrumstraten zijn bomen belangrijk die de straat meer
uitstraling geven en de voetganger schaduw. Dit betekent
bomen die breed uitstoelen en zo schaduw geven, voor
wandelroutes en bij zitplekken;
‐ Op belangrijke plekken zijn grotere bomen gewenst,
schaduwrijk om onder te zitten, visueel expressief om de plek
te accentueren.
Inheems beplanting heeft sterk de voorkeur. Een duurzame
groenstructuur is van belang met name in relatie tot irrigatie en
onderhoud. Bomen zouden zoveel mogelijk natuurlijk en met weinig
onderhoud moeten groeien.
De volgende bomen komen in relatie tot de gewenste functies in
aanmerking:
‐ Wayaka;
‐ Shady lady (niet inheems, wel goed te gebruiken);
‐ Appeldam;
‐ Indju;
‐ Westindische Mahonie (grote karakteristieke schaduwboom);
‐ Tamarinde.

bomen als laanbeplanting
bomen ter markering plek, tevens beschutting
boom/struik ter beschutting looproute
groene bermen, lage beplanting
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Profielenstudie
Er worden vier typen wegen onderscheiden.
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Maatvoering openbare ruimte
De indeling van de profielen wordt bepaald door de
beschikbare ruimte en de gewenste ruimtelijke en
functionele eigenschappen van de vier typen wegen.
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Profielen Doorgaande Noordzuidroute
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Profielen Doorgaande Centrumweg

Schets

- verbeelding shared space Kaya Grandi -
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privé
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+
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Schetsen

-verbeelding shared space boulevard 64

+
+
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Referenties beschutting &
uitstraling
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Schetsen

- centrumstraten éénrichtingverkeer 67

Pleinen

68

Centrale plein
Centrale plein
Het centrale plein kan een plek worden waar jong en oud gezamenlijk
en gezond kunnen ontspannen. Naast banken en groen kunnen een
podium voor (volks)voorstellingen, een kiosk of dominotafels en een
schaakstoepje een prima invulling zijn.

+
+
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Plein hoek Kaya Gilberto F.
Croes/ Kaya Grandi

+
+
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Plein Hoek Kaya L.D. Gerharts
/ Kaya Grandi

71

Wilhelminaplein /
Plasa Wilhelmina
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Schetsimpressie
-pleinen historisch centrum -
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Referenties

-bestratingstypologie -

Eenduidigheid inrichting ten behoeve van herkenbaarheid
centrum Kralendijk: toepassen zelfde bestratingsmaterialen,
verlichtingsarmaturen, bankjes, prullenbakken, etc.
Zo ontstaat een rustige opgeruimde uitstraling
Kleuren en materialen moeten passen bij de materialen die vaker op
Bonaire worden toegepast en passen bij de architectuur
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Referenties

-bestratingstypologie 75
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Uitvoeringsprogramma
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KOSTENRAMING REALISATIE CENTRUMVISIE

Kostenraming
78

eenheden
Hoofdontsluiting nieuw (zonder vrijliggende fietspaden)
m1
hoofdontsluiting opwaarderen bestaande situatie (zonder vrijligge
m1
Vrijliggend fietspad (langs noorzuidweg / Kaya International)
m1
Centrumring nieuw
m1
centrumring opwaarderen bestaande situatie
m1
Herinrichting erftoegangswegen
m1
Kaya S. Bolivar, 550 m
m1
Kaya L.D. Gerharts, 350 m
m1
Kaya B. Croes, 560 m
m1
Verbeteren en uitbreiden trottoirs
m1
Erfinrichting
m2
Boulevard
m2
Kaya Grandi
m2
verbindingsstukken
m2
Pleinen (bestrating)
m2
Wilhelminaplein ‐ historische pleinen
m2
Terrasplein
m2
Centrale plein
m2
Cultuurplein
m2
Kosten groeninrichting
Kosten bouwkundige en constructieve ingrepen
Straatmeubiliar (bankjes, prullenbakken, verlichting, etc.)
Herinrichting kruisingen
2 rotondes (700.000 dollar / rotonde)
verbeteren kruising Misa 1
verbeteren Y‐kruising (einde Kaya Grandi)
Aanleg parkeerterreinverharding
m2
stadion
m2
centrale plein
m2
overige terreinen (deel snog uit te werken)
m2
Verbeteren (huidige) looproute cruisetoeristen
Achterstallig onderhoud
Aankoop gronden
Instellen 30 km‐gebied
Instellen blauwe zone
Opstellen handboek openbare ruimte
Opstellen beeldkwaliteitsplan centrum
Kosten projectstructuur
Ontwerp‐ en engineringskosten

lengte/oppervlak
1599

kosten per eenheid (dollar)
1746,96

kosten
2.792.994

1566
1276

257,85
1490,53

403.785
1.901.645

2500

394,37

1.112.363
708.071
159.859
985.933

8929
5901
959

302,85
302,85
302,85
315,25
315,25
315,25
315,25
315,25

3948
1331
2207
2736

2.704.124
1.787.102
290.431
1.244.592
419.593
695.748
862.513
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.400.000
500.000
150.000

8404
3196
5000

135,13
135,13
135,13
135,13

1.135.596
431.861
675.628
100.000
100.000
1.600.000
50.000
25.000
30.000
30.000
50.000
2.000.000
28.346.837

Uitvoeringsprogramma
Formulering van de projecten
Vanuit de visie wordt een aantal projecten geformuleerd.
Voorafgaand aan de uitvoering van projecten dienen de volgende
onderzoeken plaats te vinden:
1. Verkeersonderzoek
2. Parkeeronderzoek en parkeerbeleid Centrum

2
1
4
3

Projecten
1. Ontwerp en aanleg weg en verbeteren kruisingen doorgaande
noordzuidroute
2. Ontwerp en aanleg centrumweg
3. Ontwerp en uitvoering parkeerterreinen langparkeren
4. Ontwerp en aanleg herinrichting Kaya Grandi en boulevard
5. Functie, ontwerp en uitvoering pleinen
6. Toekomst stadiongebied
+ plannen/acties in het kader van de stedenbouwkundige en
functionele structuur, onder andere het maken van een
beeldkwaliteitplan.

6

5

Kosten
Bovenstaande projecten zijn zorgvuldig gebudgetteerd. In
nevenstaande tabel is het geheel van de centrumontwikkeling begroot.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de uitvoering gefinancierd gaat
worden. Het is van belang per project in de komende jaren budget vrij
te maken. Daarnaast is het logisch om zaken te combineren, waar
wordt gewerkt aan de weg, kan gelijk ook de bestrating worden
aangepakt. Waar private partijen investeren in gebouwen is het
aannemelijk ook een bijdrage voor de openbare ruimte te maken, etc.
Grondverwerving
Voor de uitvoering van de centrumvisie moeten ook
grondverwervingskosten (zie tabel) worden gereserveerd. Dit geldt
met name voor de verbetering van de verkeersstructuur en de
openbare ruimte.
Prioritering
De belangrijkste verkeerskundige aanpassing is het aanleggen van de
doorgaande noordzuidroute. Dit zal vooral tot verlichting leiden van de
verkeersdruk in het centrum..
Verbetering van de wegenstructuur is voor het functioneren van het
centrum heel belangrijk. Vooral de centrumweg speelt hierin een
cruciale rol. Als deze goed functioneert, kan het werkelijke
centrumgebied worden verbeterd en ontstaat een vriendelijker
verblijfsgebied.
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jaar

omschrijving

2012

Plegen achterstallig onderhoud
Verbeteren voetverbinding voor cruistoeristen en minder-validen tussen noordpiermiddenpier en zuidpier-middenpier
Oprichten winkeliersvereniging
Opstellen exploitatieplan stadionterrein (inclusief inrichtingsschetsen)
Uitvoeren vooronderzoek verkeers/parkeer tellingen, handmatig
Aanschaf verkeerstellers + software
Uitvoeren verkeersonderzoek
Uitvoeren parkeeronderzoek
Bepalen uitgangspunten verkeerscirculatie, wegencategorisering, verkeersstuctuur
Voorontwerp verkeersoplossing Misa di Playa
Vaststellen uitgangspunten parkeerbeleid
Voorontwerp noordzuidroute (hoofdverkeersader)
Voorontwerp centrumringweg
Opstellen beeldkwaliteitsplan
Uitvoeren onderzoek naar financiele "potjes", subsidietrajecten etc, NL, EU etc

2013

2014

Subsidietrajecten
Bepalen uitgangspunten verkeerscirculatie, wegencategorisering, verkeersstuctuur
Voorontwerp verkeersknelpunt Misa d Playa
Vaststellen uitgangspunten parkeerbeleid
Voorontwerp noordzuidroute (hoofdverkeersader)
Voorontwerp centrumringweg
Opstellen beeldkwaliteitsplan
Ontwerpen catalogus voor openbare ruimte
Subsidietrajecten (financien loskrijgen)
Ontwerp / besteksvoorbereiding realiseren Noordzuidroute (hoofdader) incl. knelpunt
Misa di Playa, Kaya Bolivar (tussen hoofdader en centrumring) en Kaya gerharts
Ontwerp parkeerterrein lang parkeren bij Stadion
Ontwerp centrumringweg
Realiseren centrumringweg
Ontwerp loopverbinden van en naar lokaties voor lang parkeren
Ontwerp aanpassing verkeersknelpunt Kaya Grandi / Kaya Nicolaas
Subsidietrajecten
Ontwerp overige lokaties "lang parkeren"
Realiseren overige lokaties "lang parkeren"
Realiseren parkeerterrein lang parkeren bij Stadion
Realiseren loopverbindingen van en naar lokatie voor lang parkeren
Realiseren aanpassing verkeersknelpunt Kaya Grandi / Kaya Nicolaas
Instellen 30 km/h zone
Realiseren Noordzuidroute (hoofdader) incl. knelpunt Misa di Playa, Kaya Bolivar en
Kaya Gerharts (tussen hoofdader en centumring)

2015

Subsidietrajecten
Realiseren Noordzuidroute (hoofdader) incl. knelpunt Misa di Playa, Kaya Bolivar en
Kaya Gerharts (tussen hoofdader en centrumring)
Ontwerp inrichting centrale parkeerterrein
Instellen blauwe zone met ontheffingenbeleid en handhaving
Ontwerp inrichting Wilhelminaplein

2016

Subsidietrajecten
Ontwerp plein Kaya Croes / Abraham Blvd / Kaya Grandi
Realiseren inrichting centrale parkeerterrein
Realiseren inrichting Wilhelminaplein

2017

Subsidietrajecten
Ontwerp inrichting Kaya Grandi / Boulevard
Ontwerp Kaya Croes + Kaya Bolivar en Kaya Gerharts (ten westen van centrumring)
Realiseren plein Kaya Croes / Abraham Blv / Kaya Grandi

2018

Subsidietrajecten
Realiseren inrichting Kaya Grandi / Boulevard

2019

Subsidietrajecten
Realiseren Kaya Croes + Kaya Bolivar en Kaya Gerharts (ten westen van

2020

Subsidietrajecten
Ontwerp inrichting erftoegangswegen
Realiseren inrichting erftoegangswegen

2021

Subsidietrajecten
Ontwerp inrichting Kaya International
Realiseren inrichting Kaya International

Jaarplanning
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Uitvoeringsplan
Uitvoeringsplan
Projectorganisatie
Het uitvoeringsprogramma van deze visie bevat een groot aantal
verschillende projecten. Het is van groot belang dat deze projecten op
een goede en tijdige wijze worden uitgevoerd en op elkaar aansluiten.
Dan wordt het beoogde doel, een verbetering van de kwaliteit van het
centrum van Kralendijk, bereikt.
Een goede uitvoering van de projecten van de visie vraagt tijd, geld,
energie en bovenal een goede organisatie. Voor iedereen moet
duidelijk zijn wie, wat op welk tijdstip moet doen en welke planning
wordt aangehouden. De projectorganisatie moet herkenbaar zijn
binnen de ambtelijke organisatie en worden gesteund door het
bestuur. Daarbij dienen er ook korte lijnen te zijn tussen de
projectorganisatie en de ambtelijke dienst en de projectorganisatie en
het bestuur.
Voorgesteld wordt te werken met een stuurgroep en een projectgroep.
Bij uitwerking van specifieke onderdelen van de structuurvisie worden
werkgroepen in het leven geroepen. De voorzitters van de
werkgroepen komen uit de projectgroep. De werkgroepen houden zich
bezig met het inhoudelijke deel van de uitwerking. Voor de thema’s
verkeer, grondbeleid, inrichting van de openbare ruimte en toerisme
worden werkgroepen geformeerd. Naast ambtelijke deelname worden
ook belanghebbenden betrokken bij de formatie van de werkgroepen.
De stuurgroep bestaat uit de twee meest betrokken gedeputeerden,
de eilandsecretaris, het hoofd financiën, de directeur van de directie
Ruimte en de voorzitter van de hierna te noemen projectgroep. De
stuurgroep wordt ondersteund door een nader aan te wijzen
medewerker. De stuurgroep heeft de algemene taak de visie op een
goede en tijdige wijze uit te voeren. De stuurgroep stuurt het proces
van de uitvoeringsprojecten aan en zorgt voor tijdige terugkoppelingen
naar het bestuurscollege en/of de eilandsraad. De stuurgroep komt
maandelijks bij elkaar om de voortgang van de projecten te bespreken.
De verslagen van de maandelijkse bijeenkomsten worden ter
informatie of ter besluitvorming aan het bestuurscollege en/of de
eilandsraad voorgelegd.
De projectgroep bestaat uit het hoofd van de afdeling ro, een
beleidsadviseur ro, een civieltechnisch medewerker, een
verkeersdeskundige een vertegenwoordiger van de politie en een
nader te bepalen projectadviseur. Het afdelingshoofd ro is voorzitter
van de projectgroep. De projectgroep wordt ondersteund door een
nader aan te wijzen medewerker van de directie Ruimte. De

projectgroep kan worden uitgebreid met deskundigen van andere
beleidsvelden indien de aard van het project daarom vraagt.
De werkgroepen hebben tot taak de diverse uitvoeringsprojecten tijdig
op te pakken en tijdig uit te voeren. De werkgroep maakt per project
een startnotitie van de wijze waarop het project wordt aangepakt, wie
dit doen, de planning en de financiën. De projecten kunnen worden
voorbereid door mensen van de eigen organisatie, maar ook door
derden. In de startnotitie wordt tevens aangegeven op welke wijze
stakeholders of belanghebbenden in het proces worden betrokken. De
startnotitie wordt voorgelegd aan de projectgroep en de stuurgroep en
vervolgens aan het bestuur. Na akkoordverklaring voert de werkgroep
het project conform de startnotitie uit. De werkgroep komt
maandelijks bij elkaar. De verslagen van de werkgroep worden
voorgelegd aan de projectgroep en de stuurgroep.
De leden van de werkgroep krijgen vanuit hun eigen organisatie de tijd
en de mogelijkheden om hun taak als lid van de werkgroep op een
goede wijze uit te voeren.
De kosten van de uitvoering van deze visie zijn niet opgenomen in de
begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire. Daar waar mogelijk
zullen maatregelen uit de visie worden gecombineerd met het
reguliere onderhoud of bestaande budgetten. Een extra financiële
inspanning blijft echter gewenst. Hiertoe zal structureel worden
gekeken naar mogelijke externe bronnen, zoals regelingen vanuit
Nederland of de Europese Gemeenschap. Dit gebeurt vanuit het
Openbaar Lichaam Bonaire, maar mogelijk ook door externen die goed
inzicht hebben in deze regelingen en bij het verkrijgen van mogelijke
gelden een belangrijke rol kunnen spelen.
Overheid vs particuliere sector
De uitvoering van de centrumvisie is niet geheel de
verantwoordelijkheid van de overheid, ook betrokkenheid en inbreng
van de particuliere sector is noodzakelijk. De rol van de overheid is in
ieder geval coördineren en afstemmen. Zo is de ontwikkeling van het
centrum niet langer gebaseerd op incidenten, maar ontstaat
samenhang en continuïteit.
De rol van de particuliere sector is belangrijk, omdat zij gebouwen
realiseren en functies wijzigen. Meedoen met de visie betekent samen
optrekken, door invulling te geven aan de uitgangspunten, maar ook
door het organiseren van samenwerking, festiviteiten en beheer. Het
realiseren van een breed gedragen ondernemers‐ of
winkeliersvereniging is hiervoor essentieel.
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