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SamenvattingVoorwoord

Het rapport dat voor u ligt is het resultaat van een vijftien weken durende ontwerpstage bij 
Mangazina di Rei. Deze stage is gelopen in de periode januari tot mei 2014 door Luc van Rossum, 
student landschapsarchitectuur aan de HAS hogeschool te ’s-Hertogenbosch, Nederland. 

Voorafgaand aan de presentatie van het project wil ik zeggen veel waardering te hebben gekregen 
voor D. en H. Christiaan. Ondanks de beperkingen waar Bonaire mee te maken heeft zetten zij 
zich voor meer dan 100 procent in om het cultuurpark Mangazina di Rei naar een hoger plan te 
trekken. Het doorzettingsvermogen, de vastberadenheid, de creativiteit en met name ook het 
plezier waarmee zij dit doel proberen te bereiken heeft er toe geleid dat ik veel bewondering ben 
gaan tonen voor het project. Daarnaast hebben zij mij weten te inspireren en enthousiasmeren 
om doelen na te streven en dromen te realiseren. 

Graag zou ik in het bijzonder bouwkundig architect G. Obersi van de Dienst Ruimte en 
Ontwikkeling (DRO), hydroloog K. Kats van Progressive Environmental Solutions, architect J. 
Okhuijsen van architectenbureau Okhuijsen en eigenaar A. van Eldik van hoveniersbedrijf en 
tuincentrum Greenlabel hartelijk danken voor de actieve bijdrage aan het project. Mede dankzij u 
is dit resultaat tot stand gekomen. 
Tevens wil ik mijn coach E. Peper bedanken voor de begeleiding tijdens het ontwerpproces. 

Luc van Rossum, 
April 2014

Het cultuurpark Mangazina di Rei is gelegen op korte afstand van het dorp Rincon tussen de 
heuvels die het dorp omringen. Het park is vrij hoog gelegen ten opzichte van het dorp waardoor 
men vanaf het park een schitterend uitzicht heeft over het dorp alsmede Washington Slagbaai 
National Park. Het uitzicht behoort dan ook tot één van de belangrijkste kwaliteiten van het park. 
Het cultuurpark wil een multifuntionele aangelegenheid vormen waar zowel voor jong als oud wat 
te beleven valt. De bezoeker leert de geschiedenis, de culture rijkdom en het natuurschoon van 
Bonaire, en Rincon in het bijzonder, kennen. In de toekomst wil het park graag uitgroeien tot een 
goed draaiende, multifunctionele publieksattractie. Om dat te realiseren moeten de bestaande 
kwaliteiten van het park verbeterd en versterkt worden en dienen er een aantal nieuwe faciliteiten 
gerealiseerd te worden. De realisatie van het gehele project zal gezien de complexiteit gefaseerd 
worden. Onderstaand wordt in het kort de belangrijkste punten van deze fases behandeld.

De parkeerplaats zal op een niveau worden gebracht om de parkeerkwaliteit te verbeteren en 
de erosieproblematiek te verhelpen. De parkeervakken krijgen een multifunctionele indeling 
om  zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. De entree zal voorzien worden van een 
invalidehelling. Het terrein rondom het hoofdgebouw, het pakhuis wat nu het huidige museum 
vormt, zal worden verbeterd door het creëren van een haaks lijnenspel dat rust in de inrichting 
brengt. Het benutten van de zichtas en -lijnen staat daarbij centraal. Om de jonge bezoeker wat 
meer te kunnen bieden wordt de speeltuin uitgebreid met natuurlijke speeltoestellen. De speeltuin 
krijgt een invulling als natuur-, speel- en leertuin en zal ook rolstoel- en invalidetoegankelijk 
worden gemaakt wat een belangrijke mijlpaal vormt op Bonaire. Op het boventerrein worden een 
aantal nieuwe recreatieve facilitetien gerealiseerd om de mogelijkheden en de multifunctionele 
inzetbaarheid van het park te vergroten. 
Het openluchtmuseum Rinconsito krijgt een nieuwe infra- en waterstructuur vrijwel evenwijdig 
aan de contourlijnen. Daarmee wordt een belangrijke stap gemaakt in het oplossen van de water- 
en erosieproblematiek. Naast de bestaande replica’s van oude onderkomens en woningen zullen 
een aantal nieuwe replica’s gebouwd worden op de bezoeker kennis te laten maken met de 
Bonairiaanse architectuur, culturele gebruiken en samenleving. Om deze nieuwe faciliteiten te 
beheren en te bewaken wordt er een beheerder op het terrein gehuisvest. Tijdens de laatste 
fase wordt een ateliercomplex gebouwd wat het centrum van Rinconsito zal gaan vormen met 
functies als een kantoor, muziek- en leslokaal en atelier waardoor ook de minder valide doelgroep 
en mensen met een verstandelijke beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 
worden bediend.
Bij de realisering van al deze nieuwe faciliteiten staat het leer-, ontdek- en belevingsconcept 
centaal. ‘‘See, feel and taste the culture of Bonaire!’’
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In het kader van de buitenlandse stageperiode voor de opleiding Landscape Design is dit rapport 
ontwikkeld. Door een toevallige ontmoeting met de heer G. Vos op de onderwijsbeurs in Zwolle is 
het contact ontstaan met het cultuurpark Mangazina di Rei. Daaruit is een mooie kans ontstaan 
voor beide partijen wat uiteindelijk tot een win-win situatie heeft geleid. Het is een leerzame 
ervaring geweest met als resultaat een plan voor de ontwikkeling van het cultuurpark Mangazina 
di Rei. 
Mangazina di Rei is een cultuurpark en educatief centrum waar de bezoeker onder het mom 
van ‘’See, feel and taste’’, de culturele rijkdom, geschiedenis en natuurschoon van de omgeving 
Rincon leert kennen.
Mangazina di Rei heeft te kampen met parkeer-, water- en erosieproblematiek. In de toekomst 
wil het park uitgroeien tot een goed draaiende, multifunctionele publieksattractie. Om dit doel te 
realiseren dienen verschillende faciliteiten gerealiseerd te worden en de problematiek te worden 
opgelost. De huidige concepten, die voor het park ontwikkeld zijn, moeten hiervoor uitgewerkt 
worden tot een professioneel plan.
Het rapport dat voor u ligt vormt een toelichting op het definitief ontwerp en dient als verduidelijking 
van de gemaakte (ontwerp)keuzes. Het rapport is bestemd voor het management en personeel 
van Mangazina di Rei en vormt tevens een product voor de benadering van geïnteresseerden, 
belanghebbenden, potentïele partners en mogelijke subsidie verstrekkers. 
Allereerst is het terrein van Mangazina di Rei uitgebreid bestudeerd in de inventarisatie- en 
analysefase. De conclusies uit deze fase hebben de basis gevormd voor de inrichting van het 
ontwerp. Om een duidelijk beeld te creëren van de toekomstige situatie is er in samenwerking met 
het management van Mangazina di Rei een visie opgesteld. Daaropvolgend is de ontwerpfase van 
start gegaan waarin een tweetal ontwerpstudies zijn verricht naar water- en erosieproblematiek 
en de parkeerproblematiek. Met deze conclusies is het ontwerptraject voortgezet met het defintief 
ontwerp als resultaat. 
Wegens het beperkte tijdsbestek van vijftien weken zijn een aantal aspecten gebaseerd op 
aannames en inschattingen. Op deze punten dient nader onderzoek verricht te worden alvorens 
uitvoering van het ontwerp. 

Het rapport neemt u mee aan de hand van de chronologische volgorde waarop de stage verlopen 
is. Beginnend bij de inventarisatie & analyse, waarna de visie volgt. In de hoofdstukken water- 
en erosieproblematiek en parkeerproblematiek worden de oorzaken, gevolgen en oplossingen 
geformuleerd en worden mogelijke oplossingen tegen elkaar afgewogen. Aan de hand van deze 
conclusies worden de aspecten verder uitgewerkt tot uiteindelijk een defintief ontwerp. Wegens 
de complexiteit van het ontwerp is het project gefaseerd naar prioriteit. In totaal kent het project 
zeven fases. Getracht wordt om deze fases over een tijdspan van 4 jaar uit te voeren. 
Door aanpassingen in de planning is het beplantingsplan komen te vervallen. Daarom vindt u in 
de bijlagen een overzicht van aanbevolen beplanting. Ook is daar een kort overzicht opgenomen 
van interessante websites die inspiratie op kunnen leveren. 

1 Inleiding

Artist impression van de huidige concepten
(Mangazina di Rei, 2013)



Cultuurpark Mangazina di Rei ligt circa 1km ten noord-oosten van het centrum, de 
katholieke kerk, van Rincon. Het gebouw Mangazina di Rei, oftewel het ’pakhuis’ van de 
koning’, is strategisch gelegen. Verscholen tussen de heuvels die het oudste dorp van de 
Nederlandse Antillen, Rincon, omringen. Hierdoor lag het gebouw alsmede het dorp vanaf 
open zee goed verscholen voor vijanden. 
Tegenwoordig is Mangazina di Rei het tweede oudste stenen gebouw van Bonaire (1824) 
en maakt het deel uit van een cultuurpark en leerbedrijf bekend onder dezelfde naam: 
Mangazina di Rei. 
Het cultuurpark is goed bereikbaar en ligt aan de doorgaande weg Rincon- Kralendijk wat 
de enige hoofdweg is tussen beide woonplaatsen op het eiland. Vrijwel het gehele park 
wordt omringd door natuur, oftewel de ‘mondi’. Ten zuiden van het park zijn een aantal 
kunuku’s (kleine lokale boerderijtjes) gelegen. 
(Cultural park & Learning centre Mangazina di Rei, 2014)

2.1 Planlocatie

Boven: Uitzicht op Washington nationaal park
Onder: Strategische ligging van Rincon (L. van Rossum, 2014)
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2.2 Structurele opbouw Rincon

Inventarisatie & analyse

Rincon typeert zich als een katholieke 
gemeenschap waarbij de woningen gesitueerd 
zijn rondom de katholieke kerk. Op organische 
wijze is het dorp uitgebreid. De protestantste 
kerk is in een later stadium gebouwd en is 
nooit van grote invloed geweest. Volgens 
stadsgids M. Sintjago kent Rincon van origine 
een verspreide opbouw waarbij de meeste 
bewoners een winkel aan huis hadden. 
Daardoor liggen de faciliteiten als onder andere 
kleine supermarkten, eetgelegenheden en een 
bakkerij verspreid over het hele dorp en is er 
niet of nauwelijks sprake van een dorpskern.

N



2.3 Relatie dorp en landelijk gebied

N

Naast de prominente plaats die de katholieke 
godsdienst inneemt in de gemeenschap, is het 
platteland ook erg belangrijk in de Bonairiaanse 
en met name de Rinconese cultuur. Na het 
afschaffen van de slavernij bleven veel mensen 
in Rincon wonen en probeerden op eigen 
landbouwgrond kleinschalige landbouw te 
bedrijven om zelfvoorzienend te kunnen leven. 
Deze kleine landbouwgronden worden ‘kunuku’s’ 
genoemd en zijn veelal net buiten het dorp 
gelegen. Het belangrijkste landbouwproduct 
bestond uit sorghum, een kleine maïssoort en 
het houden van geiten. Zowel de Bonairiaanse 
geschiedenis als de cultuur kent een belangrijke 
binding met deze twee producten. Het is dus 
van belang om in het ontwerp een locatie in te 
plannen waar het mogelijk is om sorghum te 
verbouwen en geiten te houden.



9

Inventarisatie & analyse

2.4. Hoogtelijnen omgeving plangebied

N

Het pakhuis Mangazina di Rei, is ten opzichte 
van de omliggende omgeving vrij hoog gelegen. 
Daardoor heeft men vanuit dit punt een prachtig 
uitzicht over de omgeving wat behoort tot één 
van de belangrijkste kwaliteiten van het terrein 
die in de toekomst beter benut dient te worden. 

Desondanks brengt het totale hoogteveschil van 
ongeveer 15 meter, gemeten in oost-westelijke 
richting, ook erosie- en waterproblematiek met 
zich mee die in de toekomst opgelost dienen te 
worden. 
Het hoofdstuk water- en erosieproblematiek 
zoomt hier verder op in. 

Het cultuurpark heeft de potentie en het doel 
voor ogen om in de toekomst het terrein uit te 
breiden om daardoor de mogelijkheden van het 
park te vergroten. De gestippelde contour geeft 
de mogelijke omgrenzing van het nieuwe terrein 
weer. 

Panoramische uitzicht vanuit Mangazina di Rei 
(L. van Rossum, 2014)



2.5 Massa-ruimte verdeling

N

De natuur rondom het terrein vormt de grootste 
massa, maar geeft het cultuurpark een prettige 
intimiteit. De cactushagen en gebouwen, 
reeds aanwezig op het terrein, zorgen voor 
zichtblokkades waardoor men niet in één oog 
opslag het terrein kan overzien. Het natuurlijke 
hoogteverschil versterkt deze eigenschap. 
Dat laat de bezoeker ervaren telkens in een 
nieuwe ruimte te stappen wat het verblijf bij 
Mangazina di Rei aangenaam en verassend 
maakt. Momenteel worden deze ruimtes al door 
verschillende functies ingevuld. In het nieuwe 
ontwerp zal een scheiding tussen deze ruimtes 
worden versterkt.

A. Primaire ruimte, parkeerterrein
B. Primaire ruimte, Rinconsito
C. Secundaire ruimte, speeltuin
D. Secundaire ruimte, broodoven
(L. van Rossum, 2014)

A B C D
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Inventarisatie & analyse

2.6 Functieverdeling

N

Momenteel zijn de meeste functies 
geconcentreerd ter hoogte van het pakhuis 
Mangazina di Rei, die een inrichting kent als 
museum. Hierdoor wordt slechts een klein 
gedeelte van het terrein intensief gebruikt. In 
het nieuwe ontwerp dienen de functies over 
het gehele terrein verspreid te worden zodat 
de bezoeker iedere plek op het terrein optimaal 
kan ervaren. 
De opslag aanwezig achter het pakhuis 
Mangazina di Rei bevindt zich te dicht tot de 
hoofdingang wat zorgt voor een rommelige 
aanblik. Deze opslag zal dan ook worden 
verplaatst.



2.7 Huidige bebouwing

N
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Inventarisatie & analyse

A
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D

E

F I

H

G J

K

L



N

2.8 Bebouwingsintensiteit

Deze kaart kent veel overeenkomsten met 
de inventarisatiekaart: ‘functieverdeling’. De 
meeste functies, alsmede de gebouwen zijn 
geconcentreerd rondom Mangazina di Rei. Om 
optimaal van het terrein gebruik te maken moeten 
de nieuw te bouwen, historische gebouwen 
verspreid gebouwd worden over het terrein van 
Rinconsito, met oog voor het behoud van de 
open- en speelsheid. De kunuku dient buiten de 
bebouwing te liggen zoals gebruikelijk is in de 
Bonairiaanse dorpsstructuur. 

N

Hoge bebouwingsdichtheid
(L. van Rossum, 2014)
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Inventarisatie & analyse

2.9 Routing

Op het terrein zijn een drietal structuren te 
onderscheiden: rechtlijnige, gebogen en 
golvende paden. De rechtlijnige en gebogen 
paden vormen de hoofdrouting op het terrein. 
De golvende paden vormen een aanvulling en 
vervullen de functie van avontuurlijke, ontdek- 
en leerpaden. Met de organische structuur is 
geprobeerd het natuurlijke karakter van een 
oud dorp na te bootsen. De verscheidenheid 
aan paden leidt echter tot het ontbreken van 
een oriëntatie en een duidelijke routing binnen 
Rinconsito. Ook zijn deze braakliggende paden 
een gevoelig punt wat betreft erosie. 
Binnen Rinconsito dient een eenduidige routing te 
komen waardoor men in de toekomst zelfstandig 
het openluchtmuseum kan doorlopen. Het 
aantal paden zal geminimaliseerd worden om 
de kans op erosie te verkleinen. 

N



2.10 Verhardingen en trappen

N

Het parkeerterrein alsmede het 
openluchtmuseum Rinconsito zijn onbestraat 
waar de rijwegen en paden bestaan uit 
grofzand of geschoren gras. Daardoor is het 
terrein niet rolstoeltoegankelijk, zijn de paden 
gevoelig voor erosie en wateroverlast  en vergt 
de infrastructuur veel onderhoud. 
Rondom het pakhuis zijn diverse 
bestratingsvormen aanwezig als beton, 
betontegels, koraalsteen en grind. De 
toepassing van koraalsteen is typerend en 
bijzonder. Het gebruik ervan moet dan ook 
worden vergroot op het terrein. De diversiteit aan 
bestratingspatronen zorgt voor een rommelige 
aanblik en verstoord de eenheid. 
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Inventarisatie & analyse

De bestrating is op de meeste plaatsen in een 
slechte conditie. Het beton is gescheurd en 
aangesmeerd. Een goede fundering ontbreekt 
in veel gevallen. Ondanks de hoge draagkracht 
van de natuurlijke ondergrond is een goede 
fundering noodzakelijk om scheuren en 
verzakking te voorkomen.

De trappen zijn eveneens in een slechte 
conditie. De traptreden liggen onder een te 
grote hellingsgraad, kennen een afwijkende 
op- en aantrede wat kan leiden tot gevaarlijke 
situaties.   

A. Grof gras
B. Geschoren gras
C. Grind
D. Beton
E. Beton en tegels
F. Koraalstenen in beton
G. Scheuren in het beton
H. Trap met afwijkende op- en aantreden 
I. Trap te hoge hellingsgraad
(L. van Rossum, 2014)

A

B E

D

FC I

H

G



2.11 Bomen

Gekeken naar de toonaangevende, volwassen 
exemplaren op het terrein, wordt een mooie 
spreiding over het terrein waargenomen. Wordt 
er gekeken naar alle bomen aanwezig op het 
terrein, dan zijn er duidelijke concentraties 
aanwezig. Plaatsen waar in de toekomst 
verdrukking plaats gaat vinden. Ter hoogte van 
de Ramada in Rinconsito is dat het geval. Daar 
staan een groot aantal inheemse bomen dicht op 
elkaar geplant. Nu deze bomen zich in een jong 
stadium bevinden moeten deze verder uit elkaar 
worden geplaatst. Ter hoogte van de entree is 
een concentratie van met name palmen waar te 
nemen. Wanneer deze palmen op deze afstand 
blijven staan wordt het zicht op Mangazina di Rei 
volledig geblokkeerd en zal er veel licht worden 
ontnomen voor de onderbegroeiing. Ook hier 
is het wijselijk de palmen wat beter te verdelen 
over de borders, al dan niet  te verwijderen. 
Met name in de omgeving rondom Mangazina 
di Rei zijn veel zuilcactussen aanwezig die 
het landschap rondom Rincon domineren en 
typeren. Op het terrein van Mangazina di Rei zijn 
slechts een beperkt aantal cactussen aanwezig. 
De toepassing van meer cactussen zou daarom 
het terrein meer in harmonie brengen met de 
omgeving. 

N
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2.12 Begroeiing & beplanting

Inventarisatie & analyse

De groene inrichting bestaat voornamelijk uit 
natuurweiden. Het onderhoud is daardoor 
minimaal, het heeft een natuurlijke aanblik en 
vormt een stimulans voor de inheemse flora en 
fauna. 
In het huidige Rinconsito worden de paden 
intensief gemaaid om een padenstructuur 
zichtbaar te maken. De frequentie waarmee 
gemaaid wordt is wegens tijdgebrek momenteel 
niet voldoende waardoor er niet altijd een duidelijk 
verschil zichtbaar is tussen pad en natuurweide. 
Dat geeft het terrein een rommelige aanblik. De 
padenstructuur moet daarom verhard worden 
om onkruidvorming tegen te gaan.
Rondom het pakhuis bestaan de borders uit 
een combinatie van inheemse en tropische 
beplanting. De gecultiveerd borders versterken 
de prominente positie die het pakhuis inneemt 
op het terrein en verhogen de natuurbeleving 
rondom het hoofdgebouw.
De cactushaag op het terrein vormt een 
mooi authentiek element. De knik in de haag, 
aanwezig wegens een vroegere functie, kent 
geen enkele aansluiting op andere richtingen 
en dient gewijzigd te worden
De kleine borders, beplant met cactussen en 
vetplanten, vormen kleine groensnippers, staan 
niet in verhouding tot de rest van het terrein en 
doen afbraak aan de eenheid. 

N



2.13 Zichtlijnen

Het uitzicht behoort tot de grootste kwaliteiten 
van het terrein. Het maakt de locatie uniek 
en verhoogt de potentie van het terrein. Het 
uitzicht dient dan ook gewaarborgd te blijven al 
dan niet versterkt te worden. De hoofdzichtas 
trekt de bezoeker vanuit de entree als het 
ware richting de uitkijkpost/ het podium. In de 
nieuwe inrichting dient deze zichtas versterkt te 
worden. Vanaf de uitkijkpost/ podium heeft men 
zowel overdag als ’s-avonds een mooi uitzicht 
over Rincon. Momenteel vormt het dak van de 
keuken een storend element en zal dan ook uit 
het zicht worden gehaald. 
Dankzij de relatief lage bomen op Bonaire en 
het hoogteverschil wordt het zicht op slechts 
een tweetal plaatsen beperkt wat overigens niet 
hinderlijk is. In de toekomst moet wel voorkomen 
worden dat meer bomen het zicht belemmeren.
Ter zijde van het kantoor zijn meerdere, 
onbenutte zichtlijnen aanwezig. Het uitzicht aan 
deze zijde van het terrein wordt bepaald door 
de ‘mondi’ (wildernis) en kunuku’s. Het benutten 
van deze zichtlijnen vormt een mooie aanvulling. 

N

Links: Zichtas vanaf entree
Midden: Dak van de keuken verstoord het uitzicht
Rechts: Uitzicht ter zijde van het kantoor
(L. van Rossum, 2014)
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2.14 Gemotoriseerd verkeer

Inventarisatie & analyse

Naast de hoofdingang, enkel geschikt voor 
voetgangers, is het terrein via drie andere 
toegangspoorten te betreden. Een entree achter 
het pakhuis, een ingang ter zijde van de speeltuin 
en één aan de zuidelijke kant van het terrein ter 
hoogte van Rinconsito. Met name de entrees ter 
hoogte van het pakhuis en Rinconsito worden 
gebruikt om het terrein te betreden met de auto 
om zo de hoofdwaterkraan te openen/ sluiten, 
onderhoud te plegen aan de faciliteiten, spullen 
te verplaatsen en invaliden te vervoeren op het 
terrein. Al deze functies blijven in de toekomst 
bestaan. Bij de fundering en materiaalkeuze is 
het van belang om rekening te houden met de 
zwaardere belasting van de paden. 

N



2.15 Looplijnen

Deze kaart heeft met name betrekking op het 
cruisetoerisme, waarbij de bezoeker enkel 
kennis maakt met het terrein rondom het pakhuis, 
oftewel het boventerrein. 
Bij de looproute die de  toerist neemt is 
een duidelijk onderscheid te maken. Vrijwel 
het merendeel van de bezoekers loopt bij 
binnenkomst over de zichtas richting de 
uitkijkpost/ het podium of slaat af richting 
het museum. Een klein percentage bezoekt 
het museum niet en gaat direct richting de 
souvenirshop. 
Na het bezoeken van het museum, de uitkijkpost 
of de souvenirshop splitst de groep op en gaat 
ieder zijn of haar eigen weg. Men pakt wat te 
drinken aan de bar, bekijkt of neemt deel aan 
de muziekworkshop of struint wat rond over het 
terrein. Daarbij neemt een klein percentage van 
de bezoekers een kijkje ter zijde van het kantoor 
waar een speeltuin aanwezig is en een mooi 
uitzicht waar te nemen is. Door het ontbreken 
van faciliteiten is deze plek momenteel niet 
interessant genoeg. Daar moet verandering 
in worden gebracht door het creëren van 
zitgelegenheden. 
Bij deze kaart moet opgemerkt worden dat de 
looplijnen verschillend kunnen zijn door de 
nationale achtergrond en de cultuur van de 
bezoeker. Desondanks geeft deze kaart de 
meest voorkomende volgorde weer. 
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Links:  uitzichtpost/ podium
Rechts: muziekworkshop
(L. van Rossum, 2014)
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2.16 Invalide toegankelijkheid

Inventarisatie & analyse

Het terrein rondom het pakhuis, het 
boventerrein, is in de huidige staat vrijwel 
geheel rolstoel- en invalidevriendelijk. De 
voorzieningen die aanwezig zijn, moeten wel 
verbeterd/ geprofessionaliseerd worden om de 
gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Rinconsito is daarentegen nog niet 
rolstoelvriendelijk wat te maken heeft met 
het ontbreken van een goede verharding 
en de plaatselijk steile hellinggraad van de 
infrastructuur. Naast het aanleggen van 
een goede verharding in Rinconsito zal de 
hellinggraad verkleind moeten worden zodat 
rolstoelgebruikers zelfstandig door het park 
kunnen rijden. 
Ook de speeltuin is niet toegankelijk voor 
invaliden. Door het creeëren van een 
invalidehelling en het plaatsen van een aantal 
invalidevriendelijke speeltoestellen dient ook 
de speeltuin toegankelijk te worden waardoor 
Mangazina di Rei zal beschikken over de eerste 
invalidevriendelijke speeltuin op Bonaire. 
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Mangazina di Rei moet het cultureel centrum van Bonaire gaan vormen. Een multifunctionele 
aangelegenheid waar zowel voor jong als oud wat te beleven valt in de vorm van 
mogelijkheden tot spelen, leren, beleven en recreëren. Een plek waar diverse disciplines 
samenkomen, waar jong en oud elkaar ontmoeten en de toerist de mogelijkheid krijgt in 
direct contact te komen met de lokale bevolking. Alle werkzaamheden en bezigheden 
bij Mangazina di Rei staan in het teken van leren en beleven. Dat geldt voor zowel het 
personeel als de bezoeker.

Mangazina di Rei dient zorg te dragen voor het behouden en uitdragen van de culturele 
rijkdom en de geschiedenis van Bonaire, maar met name de omgeving Rincon. Rinconsito, 
het openluchtmuseum, zal de bezoeker terugbrengen in de tijd en de traditionele wijze van 
leven tonen. 
Er zullen plaatsen worden gecreëerd waar land- en tuinbouw kan worden bedreven op 
authentieke wijze. 
In Riconsito zal de bezoeker zich door een authentiek dorp lijken te wanen. Een lommerrijk 
park waar organische vormen centraal zullen staan. Het gebruik van natuurlijke, authentieke 
materialen en landschapselementen staan hoog in het vaandel. 

Contextueel ontwerpen is van groot belang om aan te sluiten op de omgeving. De 
ecologische waarde van het terrein wordt behouden en waar mogelijk versterkt. Het 
park krijgt een duurzame inrichting. Huidige bomen zullen worden geïntegreerd en er zal 
voornamelijk gebruik worden gemaakt van inheemse beplanting. Het park zal aansluiten op 
de natuurlijke onderlaag en het reliëf waar mogelijk benutten. De kansen tot het creëren van 
zichtlijnen zullen worden benut en problemen als erosie worden verholpen. Het schaarse 
regenwater zal zoveel mogelijk op eigen terrein worden geborgen en geïnfiltreerd.

Het park zal voor zowel grote als kleine gezelschappen toegankelijk zijn. Om dat te 
verwezenlijken wordt de huidige parkeerplaats verbeterd en de capaciteit vergroot. Ook 
hier zal rekening worden gehouden met de aspecten duurzaamheid en groen. 

Uiteindelijk dient Mangazina di Rei een voorbeeld project en economische stimulans te 
vormen voor de omgeving Rincon.

3 See, feel and taste the culture! 

Visie

De sfeer van Mangazina di Rei
(L. van Rossum, 2014)
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4.1 Probleembeschrijving en oorzaken
Het terrein van Mangazina di Rei heeft te kampen met erosieproblematiek. Watererosie is 
een veel voorkomend probleem op Bonaire. Bonaire kent in de omgeving van Rincon een 
heuvellandschap met plaatselijk een hoge hellingsgraad. In combinatie met korte maar hevige 
stortregen en een vrijwel constante passaatwind is braakliggende bodem sterk gevoelig voor 
erosie. 

Voornamelijk ter hoogte van het parkeerterrein en de infrastructuur in Rinconsito, is er sprake 
van geulvorming. De vorm van erosie die voorkomt op het terrein van Mangazina di Rei kan 
getypeerd worden als kortstondige erosie, beter bekend als ‘ephemeral erosion’. Deze vorm van 
erosie doet zich vrijwel ieder jaar op dezelfde locatie voor. In dit geval is dat dus ter hoogte van 
het parkeerterrein en de infrastructuur van Rinconsito. 

4.2 Gevolgen
Door de watererosie wordt de humusrijke toplaag, die op Bonaire al zo schaars is, meegenomen 
in de stroom van het water. De fijne, nutriënt rijke toplaag stroomt met het water het terrein 
af. Wat overblijft is voornamelijk grof, nutriëntarm materiaal wat ongeschikt is om te beplanten 
en te gebruiken als landbouwgrond. Het duurt tientallen jaren dat een dergelijke bodem weer 
hersteld is. Doordat het water met grote snelheid het terrein afstroomt wordt maar een klein 
percentage van het hemelwater geïnfiltreerd. De aanvoer van zoet hemelwater is laag terwijl de 
het grondwater in Bonaire relatief brak is. 

Weinig tot geen aanvoer van zoetwater leidt tot het afnemen van de grondwaterkwaliteit en 
verdroging wat verstrekkende gevolgen heeft voor de begroeiing en mogelijkheden tot landbouw 
op het terrein. 

4.3 Oplossingen
Een gebruikelijke oplossing om erosie tegen te gaan is het afremmen van de snelheid waarmee 
het water het terrein afstroomt. Door het water langer vast te houden op eigen terrein kan er 
infilitratie en wateropvang plaatsvinden en wordt voorkomen dat nutriënten het terrein afstromen.
Onderstaand worden enkele oplossingen gegeven op het probleem van erosie in de toekomst 
te verhelpen:

-  Het behouden van de begroeiing op de contouren van hoogtelijnen en landbouwpercelen. 
 Begroeiing heeft een natuurlijk remmend effect op water. Op plaatsen waar geen   
 begroeiing meer aanwezig is en de bodem sterkt verschraald is vormt de wabi 
 (Acacia tortuosa) de sleutel tot nieuwe bodemontwikkeling. Deze is namelijk een goede  
 schaduwvormer en het wortelgestel is in staat sterk verdichte, rotsachtige bodem te   
 doorbreken om zo plaats te bieden aan minder geharde soorten.
- Het gebruik van natuurlijke landschapselementen die een remmend effect hebben op   
 het water als ook functioneren als sedimentvang;
-  Het voorkomen van (diep)ploegen. Ploegen verstoord het bodemleven waardoor de  
 infiltratiecapaciteit verslechterd. Daarnaast zijn de losliggende bodemdeeltjes nog   
 gevoeliger voor water- en winderosie;
-  Het gebruik van wadi’s, een buffer- en infiltratievoorziening, waar het water tot rust kan 
 komen en de tijd en mogelijkheid krijgt tot infiltratie;
-  Het aanleggen van een een stelstel van sloten en opvangbekkens (dammen).

4 Water- en erosieproblematiek

Studie: water- en erosieproblematiek

Geulvorming op braakliggende grond
(L. van Rossum, 2014)

Overblijven van grof materiaal
(L. van Rossum, 2014)

Natuurlijk landschapselement (zandvang)
(L. van Rossum, 2014)

Wadi/ infiltratiegebied
(Cornerstone studios, 2014)



4.4 Hoogtelijnen
Het terrein van Mangazina di Rei kent een 
hoogteverschil van 13 meter gemeten in oost-
westelijke richting. Het pakhuis; Mangazina 
di Rei, ligt het hoogste gelegen. Voornamelijk 
aan westelijke zijde van het gebouw liggen de 
hoogtelijnen dicht op elkaar en is de hellinggraad 
groot. Daarna neemt de hellinggraad geleidelijk 
af. Ook ter zijde van de parkeerplaats, oostelijk 
van het pakhuis, liggen de hoogtlijnen vrij dicht 
op elkaar en daalt het terrein sterk. 

N
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Studie: water- en erosieproblematiek

4.5 Stroomlijnen water
In de huidige inrichting wordt het water vrijwel 
niet in banen geleid of benut met uitzondering 
van het dakwater. Het dakwater van het pakhuis 
wordt namelijk opgevangen en gebruikt ter 
bevloeiing. In tijden van hevige regenval is 
de capaciteit volgens manager D. Cristiaan te 
klein. Deze capaciteit dient dan ook vergroot te 
worden om geen water verloren te laten gaan. 
Het overige water loopt tijdens hevige regenval 
via de infrastructuur het terrein af en neemt 
daarbij de weg van de minste weerstand. 

N

2. 3.1.

1. Waterberging onder de uitkijkpost/ het podium 
(L. van Rossum, 2014)

2. Stroomrichting op het terrein
3. Stroomrichting naar perceelgrens
(D. Cristiaan, 2013)



4.6 Waarnemingen
Wanneer de kaart: stroomlijnen water over 
de kaart: hoogtelijnen wordt gelegd, is er 
een duidelijk verband waar te nemen tussen 
de hellingsgraad en de oriëntatie van de 
infrastructuur. Waar de wegen vrijwel haaks op 
de contouren liggen is de erosie het sterkst. 
Des te steiler de hellingsgraad, des te meer 
stroomsnelheid krijgt het water en zijn de geulen 
het diepst. De fijne, nutriëntrijke toplaag wordt 
met het water meegenomen en grotendeels in 
het lager gelegen Rinconsito afgezet. Tijdens 
extreem hevige regenval vindt er sedimentverlies 
plaats en stroomt een gedeelte van de nutriënten 
het terrein af. Ter hoogte van het parkeerterrein 
treedt dit probleem vrij contstant op omdat het 
hoogteverschil sterk is en er geen natuurlijke 
sedimentvang is gevormd. Het verloren 
sediment is daar niet meer terug te brengen op 
het terrein.

In het nieuwe inrichtinsplan van Mangazina di Rei 
moet voorkomen worden dat er sedimentverlies 
optreed. De infrastructuur die min of meer 
haaks op de hoogtelijnen ligt zal in de toekomst 
gewijzigd dienen te worden en min of meer 
gelijk worden gelegd aan de contouren.

N

Links: Situatie tijdens droogte
(L. van Rossum, 2014)

Rechts: Situatie tijdens regenval
(D. Cristiaan, 2013)
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Studie: water- en erosieproblematiek

4.7 Conclusie: waterplan
Het terrein zal ontwaterd worden door middel 
van greppels, vrijwel gelijklopend aan de 
contouren van het terrein. De infiltratie- en 
bufferingszones laten het water tot rust komen 
en geven het de mogelijkheid om te infiltreren. 
Het water wordt zo lang mogelijk vastgehouden 
op eigen terrein om het grondwaterpeil te doen 
toenemen en de bodem te ontzilten. Wanneer 
de infiltratiecapaciteit overschreden wordt zal 
het overtollige water naar de dammen worden 
geleid. Het water in deze dammen versterkt 
de ecologische waarde van het terrein en kan 
gebruikt worden voor de bevloeiing van de 
kunuku. Wanneer de maximale capaciteit in de 
dammen bereikt is, wordt het overtollige water 
geloosd op het omliggende natuurgebied, de 
‘mondi’. 

Het water wat valt op de daken en de bestrating 
ter hoogte van het museum zal worden 
gebufferd. In de nieuwe bestrating dienen een 
aantal kolken geplaatst te worden die het water 
richting de waterberging leiden. Met het water 
kunnen de gecultiveerde borders rondom het 
museum bevloeit worden in drogere periodes. 
De toename van het waterbergend vermogen 
maakt het mogelijk om de borders te vergroten. 

De parkeerplaats zal op één niveau worden 
gebracht.  Het afschot zal geprofileerd 
worden richting een wadi. Hier krijgt het water 
de mogelijkheid te infiltreren waardoor de 
bodemkwaliteit van de parkeerplaats verbeterd. 
Doordat het hemelwater langer vastgehouden 
wordt, kunnen bomen aangeplant worden die 
de aanblik van de parkeerplaats verbeteren. 
Ook bieden deze bomen schaduw wat de 
gebruikerskwaliteit van de parkeerplaats ten 
goede komt. Het overtollige water is ongeschikt 
voor berging, wegens mogelijke vervuiling door 
autovloeistoffen, en zal de mondi in worden 
geloosd.

N

Links: Voorbeeld van een dam
(L. van Rossum, 2014)

Rechts: Water is leven
(L. van Rossum, 2014



5.3 Voorstel voor (bestratings)materialen
Het assortiment aan bouw- en bestratingsmaterialen op Bonaire is beperkt. Wat betreft 
bestratingsmaterialen is er een beperkt sortiment van veelal gestort beton, betonklinkers 
of asfalt waarvan de prijs relatief hoog ligt. Volgens bouwkundig architect G. Obersi van 
de Dienst Ruimte en Ontwikkeling (DRO) ligt de inclusief prijs van zowel betonklinkers als 
asfalt rond de $120 per m2 uitgaande van een fundering met diabaas. Doordat het museum 
van Mangazina di Rei van grote historische waarde is en een authentieke uitstraling kent, 
moet ten alle tijden voorkomen worden dat de rijwegen worden geasfalteerd. Asfalt zal 
namelijk afbreuk doen aan de authentieke uitstraling van het pand. Rekening houdend met 
de beperkte middelen zijn betonklinkers dan ook de gulden middenweg. 
Voor de parkeervakken is de keuze gemaakt te werken met gebroken grind om zo toch een 
authentieke en natuurlijke uitstraling te behouden. Tevens krijgt hemelwater de kans direct 
te infiltreren op de parkeervakken. Bij een overvloed aan water biedt de wadi een oplossing. 
Op de wijze kan er een maximale hoeveelheid hemelwater ter plaatsen infiltreren. 

5.1 Multifunctioneel karakter
Het doel van Mangazina di Rei is het vormen van een multifunctionele aangelegenheid, 
wat verschillende belangen met zich meebrengt. Zo ook op de parkeerplaats. Terwijl er 
tijdens de cruisedagen ruimte moet zijn voor een groot aantal tourbussen, moet er tijdens 
evenementen plaats zijn voor een zo groot mogelijk aantal auto’s. Tegengestelde belangen 
die ook gevolgen hebben voor de inrichting van de parkeerplaats.
Om te voorkomen dat de busvakken ongebruikt zullen blijven tijdens evenementen en 
normale werkdagen, is er een multifunctionele parkeerplaats ontworpen. Een parkeervak 
breed genoeg voor een bus maar die gewoonlijk dient als twee parkeervakken. Door middel 
van deze inpassing is geprobeerd de efficiëntie van de parkeerplaats te vergroten. 

5.2 Afmetingen parkeervakken
Door het veelvuldig voorkomen van pick-ups en SUV’s op Bonaire is er behoefte aan ruime 
parkeervakken. Daarom is gekozen voor een ruime afmeting van 2,6m x 5,5m.
Ook bij de busvakken is rekening gehouden met het gebruikscomfort. Deze vakken kennen 
een afmeting van 3,12m x 8m. De ruime afmeting voorziet in een ruime in- en uitstap strook 
waar ook rolstoelgebruikers voldoende manouvreerruimte hebben. 

5 Parkeerproblematiek

Boven: betonklinkers
(vankemenadabest.nl, 2014)
Onder: gebroken grind
(L. van Rossum, 2014)
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5.4 Afweging mogelijke inrichtingen 

Pluspunten:
º  Rondgang is mogelijk;
º  Scheiding van parkeervakken schept duidelijkheid;
º  Laden en lossen eenvoudig in en uit te rijden;
º  Wadi ligt ten midden van het terrein;
º Vrij zicht op het museum (Mangazina di Rei).
Minpunten:
º  Mogelijke uitbreiding aan oostelijke zijde is lastig;
º  Tourbussen moeten achteruit inpakeren;
º Dubbele hellingbaan noodzakelijk.

Pluspunten:
º  Multifunctionele parkeervakken;
º  Tourbussen kunnen gemakkelijk parkeren en wegrijden;
º  Laden en lossen vrij makkelijk in en uit te rijden;
º  Wadi ligt ten midden van het terrein;
º  Parkeerplaats gemakkelijk in oostelijke richting uit te breiden.
º Vrij zicht op het museum (Mangazina di Rei).
Minpunten:
º Beperkt aantal busvakken;
º Hellingbaan aan de hoogste zijde van het terrein;
º Geen rondgang mogelijk.

Studie: parkeerproblematiek

Parkeervakken:  36 (49)
Busvakken:  13

Schaal 1:500

Parkeervakken:  33 (51)
Busvakken:  9

N



Pluspunten:
º  Multifunctionele parkeervakken;
º  Tourbussen kunnen gemakkelijk parkeren en wegrijden;
º  Parkeerplaats gemakkelijk uit te breiden in de toekomst;
º  Uitrit aan de laagste zijde van het terrein
º Pleintje ter hoogte van de entree.

Minpunten:
º Wadi ligt ter zijde van de grondkering/helling;
º Weinig parkeervakken (bij volledige bezetting van busvakken);
º In- en uitrijden parkeervakken ter zijde van de entree is lastig;
º  Laden en lossen lastig bereikbaar.

Pluspunten:
º  Multifunctionele parkeervakken;
º  Tourbussen kunnen gemakkelijk parkeren en wegrijden;
º  Vee plaatsen voor tourbussen;
º  Laden en lossen vrij makkelijk in en uit te rijden;
º  Parkeerplaats gemakkelijk uit te breiden in de toekomst.

Minpunten:
º Beperkt aantal busvakken;
º Uitrit aan de hoogste zijde van het terrein;
º Geen rondgang mogelijk;
º Wadi ligt ter zijde van de grondkering/ helling.

Parkeervakken:  11 (47)
Busvakken:  18

Parkeervakken:  12 (48)
Busvakken:  18

Studie: parkeerproblematiek



6 Herinrichtingsplan
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Wegens de omvang, de complexiteit en de kosten van het project dient het project in 
fases opgedeeld te worden. Cultuurpark Mangazina di Rei streeft er naar om in de periode 
van 2015 tot en met 2018 te werken aan financiële onafhankelijkheid. Om dat te kunnen 
realiseren moeten er een aantal faciliteiten worden gerealiseerd. De fasering van het project 
is mede om deze reden gefaseerd naar economische belangen als ook het scheppen van 
nieuwe kansen en het verbeteren van de algehele kwaliteit. 
Per fase zal een budget berekend moeten worden waardoor het project realistisch is, 
betaalbaar en overzichtelijk. Het streven is om het plan binnen een tijdspan van vier uit te 
voeren. Per fase zullen externe financiële partners gezocht moeten worden in de vorm van 
schenkingen, subsidies en crowd-funding. 
Onderstaand de volgorde van fasering: 

6.1 A Parkeerplaats
De parkeerplaats vormt momenteel de grootste doorn in het oog. De erosieproblemen, 
momenteel voorkomend, hebben geleid tot diepe erosiegeulen die het autoverkeer hinderen. 
Daarnaast wordt er op de braakliggende helling weinig water vastgehouden en treed er 
veel stofvorming op. Doordat er geen bewegwijzering en/of belijning aangegeven staat 
wordt er niet gestructureerd geparkeerd wat leidt tot problematische verkeerssituaties en 
een rommelige, onuitnodigende aanblik. De ontwikkeling van een degelijke parkeerplaats 
zal leiden tot de algehele opwaardering van de kwaliteit van het terrein en potentiële 
bezoekers meer verleiden tot een bezoek .

6.2 B Infra- en waterstructuur
Ook op het terrein van Rinconsito treedt er door de huidige routing veel erosie op. Daarmee 
gaat het zeer kostbare, humusrijk fijn sediment verloren. Eenmaal afgespoeld is het proces 
onomkeerbeer en zal het jaren duren voordat er weer een voedselrijk sediment is gevormd. 
Momenteel is de grondwaterkwaliteit van het terrein slecht en kent het een hoog zoutgehalte, 
gebleken uit eerdere metingen. Het langer vast kunnen houden en het stimuleren van 
infiltratie zal de kwaliteit van het grondwater ten goede komen en verzoeten. 

6.3 C Ontwikkeling terrein rondom het museum
Dit is momenteel de plek waar de activiteiten rondom het cruisetoerisme zich concentreert. 
In de stap naar financiële onafhankelijkheid vormt deze ontwikkeling de belangrijkste fase. 
Door het aanpassen en realiseren van (nieuwe) faciliteiten wordt de kwaliteit, als ook de 
capaciteit van het terrein vergroot. De ruimtes rondom het museum worden multifunctioneel 
inzetbaar en maken de organisatie van meer evenementen mogelijk. 

6.4 D Ontwikkeling van het boventerrein
Deze fase vormt een vrij eenvoudige, betaalbare maar verrijkende aansluiting op de 
ruimte rondom het terrein van het museum. Bij de ontwikkeling van het boventerrein gaat 
het voornamelijk om het verbeteren en versterken van de kwaliteiten die reeds aanwezig 
zijn. Zo wordt de speeltuin opgewaardeerd tot een natuur-, speel en leertuin en zullen er 
recreatieve faciliteiten worden ontwikkeld.

6.5 E Het beheerdershuis
Het huisvesten van een beheerder vormt de eerste stap bij de verdere ontwikkeling van het 
openluchtmuseum Rinconsito. Om de nieuwe faciliteiten te beheren en te bewaken dient er 
een beheerder op korte afstand aanwezig te zijn. Het beheerdershuis voldoet tegelijkertijd 
in de functie als museumobject en zal meegenomen worden in de verhaallijn. 

6.6 F Ontwikkeling van Rinconsito 
Na het realiseren van het beheerdershuis kan het openluchtmuseum uitgebreid worden 
met nieuwe replica’s van onderkomens en woningen. Aan de hand van verschillende 
woningtypen ontdekt de bezoeker op chronologische wijze de onwikkeling van de bouwkunst 
op Bonaire. Men maakt kennis met diverse onderdak- en woningtypen, bouwmaterialen als 
ook culturele rijkdommen en gebruiken. 

6.7 G Het ateliercomplex 
Het ateliercomplex vormt de kers op de taart. Ook in deze fase draait het om het vergroten 
van de mogelijkheden en de multifunctionele inzetbaarheid. Binnen het complex zullen 
diverse functies worden gehuisvest, waardoor het boventerrein in sommige functies 
ontzien wordt. Het ateliercomplex zal een centrale plek innemen in het openluchtmuseum 
Rinconsito.  



Herinrichtingsplan  

35



6.1  A Parkeerplaats 6.1.1 Parkeerplaats op één niveau brengen
Om de erosieproblemen op te kunnen lossen bestaat de noodzaak om de parkeerplaats 
op één niveau te brengen. Door de steile hellingsgraad uit het terrein te halen zal het water 
geen snelheid meer kunnen maken of afstromen. Geprobeerd zal worden om met een 
gesloten grondbelans te werken. Dat wil zeggen dat wat er aan de ene zijde afgegraven 
wordt, aan de andere zijde bijgevuld wordt zodat er geen grond aan- of afgevoerd hoeft 
te worden. 
Om de hoogte te bepalen is een inschatting gemaakt en is het punt 16.500 ten opzichte 
van het 0-punt genomen als toekomst grondpeil. Daarmee komt de parkeerplaats ten op 
zichte van het entree 2,5 meter lager te liggen. Bij de technische uitwerking van het project 
zal een calcultatie in grondverzet gemaakt moeten worden om het precieze peil te bepalen.

6.1.2 Keermuren
Om het hoogteverschil ter zijde van de doorgaande weg op te vangen is een keermuur 
noodzakelijk. Dit is ook nodig ter hoogte van de entree. Door hier een keermuur aan te 
brengen kan het talud ingekort worden en kan de ruimte op de parkeerplaats beter benut 
worden. De locatie van de keermuur is bepaald aan de hand van de dimensionering van de 
bus- en parkeervakken en de rijwegen. De resterende ruimte aan de zuidkant is benodigd 
op de helling voldoende lengte te geven om het hoogteverschil van meer dan 4 meter op 
te vangen ten opzichte van de doorgaande weg (12.200).
Om de keermuren op een relatief betaalbare en esthetisch verantwoorde wijze te maken 
wordt er aan de zichtzijde(n) gewerkt met schanskorven die gevuld zullen worden met 
natuur- en breuksteen dat in grote hoeveelheid aanwezig is op de parkeerplaats alsmede 
het terrein van Mangazina di Rei. 
Het gebruik van lokaal natuur- en breuksteen zal de aanblik natuurlijk houden. De moderne 
uitstraling van schanskorven zal een mooi contrast vormen met het rustieke karakter van 
het pakhuis. Ook bestaat de mogelijkheid om op de muur bolcactussen te laten groeien die 
van nature ook op dergelijke biotopen voorkomen. 

6.1.3 Structurering en routing
Op de parkeerplaats is een duidelijke scheiding aangebracht. De noordzijde van de 
parkeerplaats is bestemd voor tourbussen. Ter zijde van de wadi zijn 8 vaste busvakken 
gerealiseerd. Mochten deze bezet zijn dan kunnen de bussen parkeren op de parkeervakken 
daarboven. Als beschreven in het hoofdstuk ‘parkeerproblematiek’ kunnen de bussen 
twee parkeervakken in beslag nemen waar anders twee personenauto’s kunnen parkeren. 
In totaal kunnen er 17 bussen parkeren. Aan de noordzijde van de parkeerplaats zullen 
tevens 2 invalideparkeerplaatsen gerealiseerd worden. Deze zijn op korte afstand gelegen 
van de entree als ook de invalidehelling. 
Aan de zuidzijde van de entree kunnen 22 personenauto’s geparkeerd worden. De totale 
capaciteit van der parkeerplaats bedraagt 50 parkeervakken wanneer het terrein enkel 
door personenauto’s gebruikt zal worden. Bij een volledige bezetting van bussen bestaat 
de verdeling 17 bussen en 22  personenauto’s. 
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Autoverkeer

Busverkeer

Parkeerplaats met hoogtelijnen en -cijfers
(L. van Rossum, 2014)

In- en uitrijden bus- en autoverkeer
(L. van Rossum, 2014) N



Sfeerimpressie parkeerplaats
(L. van Rossum, 2014)
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Deze halfverharding van gebroken grind zal een bijdrage leveren aan het waterbergend 
vermogen van de parkeerplaats. 
De parkeervakken worden op subtiele wijze gemarkeerd door middel van metalen wegdeknagels. 
Deze wegdeknagels bieden voldoende structuur en geven de parkeerplaats en een luxere 
uitstraling dan standaard belijning. 

6.1.5 Wadi
In het oplossen van erosieproblematiek, het opvangen van het water en het vergroten van het 
infiltratievermogen vormt de realisatie van een wadi, ook wel bekend als een regentuin, de 
sleutel. De bestrating van de parkeerplaats zal zo worden geprofileerd zodat het overtollige 
hemelwater, dat niet op de parkeervakken infiltreert, richting de wadi loopt. Daar komt het water 
tot stilstand en krijgt het de mogelijkheid tot infiltratie. Wanneer de wadi de maximale capaciteit 
overschrijd zal het overtollige water via een overstort de mondi in worden geleid. Er is bewust 
geen aansluiting op de andere waterstructuur in het park gemaakt om mogelijke vervuiling door 
autovloeistoffen te voorkomen. 

6.1.6 Beplanting
In de wadi worden vier bomen geplant (Bucida buceras). Dit is een sterke soort op Bonaire die 
tevens een goede schaduwvormer is. De vorming van schaduw op de parkeerplaats vergroot de 
parkeervriendelijkheid. Naast een viertal nieuwe bomen worden in de borders ten westen van de 
invalidehelling en ten zuiden van de keermuur een gecultiveerde beplanting toegepast bestaande 
uit een combinatie van laagblijvende cactussen en vetplanten die nauwelijks onderhoud vergen. 

Op de parkeerplaats staat de gebruiksvriendelijkheid centraal. De rijwegen hebben daarom een 
ruime breedte van 6,5 meter. De hoofdweg, de weg leidend naar de doorgaande weg, heeft 
zelfs een breedte van 7 meter. Deze ruime afmeting vergemakkelijkt het in- en uitrijden bij de 
parkeervakken waar het niet mogelijk is een rondgang te maken. Met name voor de busvakken 
is dit van groot belang. Bij de combinatievakken is het mogelijk om een rondgang te maken 
wat het parkeren vereenvoudigd. De afbeeldingen op pagina 37 illustreren het gebruik van de 
parkeervakken.
Het voetgangersverkeer op de parkeerplaats wordt begeleid door middel van suggestiestroken. 
Dat maakt de verkeerssituatie voor zowel de voetganger als de bestuurder veiliger. De 
suggestiestroken leiden naar een verhoogd trottoir van waaruit de bezoeker via de trap of de 
invalidehelling de entree kan bereiken. 

6.1.4 Entree en invalidehelling 
Aan de oostelijke zijde van het hoofdgebouw, de zijde van de parkeerplaats, wordt een 
invalidehelling gerealiseerd. De invalidehelling zal een ruime breedte krijgen van 1,5 meter. Met 
name op de draaipunten wordt daarmee de gebruiksvriendelijkheid vergroot. Een verhoogde 
betonband vormt een subtiele afscheiding en zorgt ervoor dat rolstoelgebruikers niet aan de 
zijkant van de helling af kunnen glijden. 
De trappen krijgen een robuuste uitstraling door middel een trechtervormige trap die de bezoeker 
als het ware naar de entree toe trekt. De robuustheid van de entree sluit aan bij de statige 
uitstraling van het pakhuis.

6.1.3 Materiaalkeuze
Er is gekozen voor een donker kleurige, zwarte betonklinker in elleboogverband. Een 
elleboogverband is in vergelijking tot een halfsteens verband sterker en vereist minder 
ingewikkeld knipwerk als een visgraat verband. Bandensporen en autovloeistoffen op deze 
donkere bestrating minder goed zichtbaar zijn. De suggestiestroken zullen gelegd worden in 
een halfsteensverband om het verschil te verduidelijken. 
De verhoogde trottoirs, als ook de invalidehelling worden gelegd in een donkere waalformaat 
of getrommelde koppelstone in halfsteensverband. De bestrating aanwezig bij de Orco bank in 
Kralendijk vormt een mooi voorbeeld. Volgens bouwkundig architecte G. Obersi ligt de inclusief 
prijs van dit soort bestrating rond de $140 dollar per m2. De trappen worden uitgevoerd in 
gestort beton. 

De parkeervakken krijgen een verharding van gebroken grind zoals aanwezig in Washington 
Slagbaai National Park. Het gebroken grind moet een bijdrage vormen in het behoud van 
de authentieke uistraling. Ook sluit de kleur van het grind mooi aan op de keermuren die 
de parkeerplaats omringen. Om te zorgen dat er een stabiele ondergrond ontstaat op de 
parkeervakken zal er gewerkt worden met grindrasters. Het grind wordt in deze roosters afgetrild 
waardoor een stabiele verharding ontstaat waar zelfs invaliden en bezoekers die slecht te been 
zijn niet worden gehinderd. Het voldoende aanvullen van de grindrasters moet als een punt van 
aandacht worden beschouwd. Wanneer de grindlaag niet voldoende dik is, zal blijken dat op 
korte termijn de rasters zichtbaar worden wat afbreuk doet aan de esthetische waarde. 

Bucida buceras
(hoekstralandscapers.com)



Bestratingspatronen 
(tebi.nl, 2014)

Zwarte betonklinker
(vandenboschtuinenterras.nl, 2013)

Schanskorven met lokaal natuur-/ breuksteen
(gabion-schanskorven.be, 2011)

Grindrasters
(recycledplasticbuildingmaterials.uk, 2014)

Wegdeknagel
(groundlevel.nl, 2014)

Grindraster
(dib-pothasst.de, 2014)

Donkere waalformaat klinker
(vandenboschtuinenterras.nl, 2013)

Getrommelde koppelstone
(vegopapendracht.nl, 2014)

Elleboogverband Halfsteensverband Visgraatverband
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6.2.1 Eenduidige routing
Uit de analysekaart routing blijkt dat er momenteel geen duidelijk routing op het terrein 
aanwezig is. Daardoor is de bezoeker niet in staat om zelfstandig het terrein te doorlopen. 
In het nieuwe inrichtingsplan is eenduidige routing ontworpen waarlangs de bezoeker op 
chronologische wijze kennis maakt met de ontwikkeling van de architectuur en bouwkunst 
op Bonaire. Een scheiding tussen entree en uitgang verduidelijkt de rondgang in Rinconsito. 

6.2.2. Hoofd- en zijpaden
Het hoofdpad heeft een ruime breedte van 2,80 meter. Daardoor kunnen voetgangersstromen 
elkaar makkelijk passeren, is er in het geval van een grote groep voldoende loopruimte en 
is het mogelijk om met de auto, als ook werkverkeer, het terrein te blijven betreden. 
De gebouwen die verder van het hoofdpad afliggen zijn verbonden door middel van 
zijpaden. Deze paden hebben een afmeting van 1,50 meter. Op deze manier  blijft de 
hoofdroute helder en kan de bezoeker zich eenvoudig oriënteren. 

6.2.3 Toepassing van principes uit de permacultuur
De situering van de infra- en waterstructuur zijn gebaseerd op principes uit de permacultuur 
en volgen min of meer de contouren van de hoogtelijnen. Daarbij ontstaat een organische, 
langgerekte vorm. Slechts waar nodig worden de hoogtelijnen doorkruisd. 
Door de contouren te volgen neemt de hellinggraad af als ook de kans op erosie. De 
paden liggen namelijk niet meer onder een haakse hoek op de hoogtelijnen waardoor het 
water geen hoge snelheid aan kan nemen. In tegenstelling tot de oorspronkelijke situatie 
waarin het hemelwater over de lengte van de infrastructuur stroomde, stroomt het water in 
het nieuwe ontwerp enkel nog maar over de breedte. De stroomsnelheid wordt afgeremd 
waardoor de kracht van het water afneemt. 

Het hemelwater wat op de padenstructuur valt, stroomt de infrastructuur af richting de 
naastgelegen greppels. Deze waterstructuur ligt evenwijdig aan de padenstructuur en volgt 
eveneens de contouren. De greppels hebben een breedte van 1,5 meter. Het hemelwater 
dat de greppels inloopt wordt geremd door natuurlijke vegetatie of brokken natuursteen. In 
de greppels krijgt het water de kans tot rust te komen en te infiltreren waardoor het water 
al hoog op het terrein vastgehouden wordt. Mocht de infiltratiecapaciteit overschreden 
worden, dan stroomt het water via de greppels richting de dammen. Waar de waterstructuur 
de infrastructuur kruist wordt een verbinding gemaakt door middel van een duiker (buis). 
De dammen hebben een waterbergende functie. Het water wat hier vastgehouden wordt 
kan in een later stadium gebruikt worden voor de bevloeiing van onder andere de kunuku. 
Pas wanneer de capaciteit van de grootste dam, ter zijde van de kunuku, overschreden 
wordt zal het water geloosd worden op de omliggende mondi. Het doel is om het water op 
eigen terrein te bergen en zo lang mogelijk vast te houden om gedurende het jaar langer te 
kunnen profiteren van een groener terrein en de aanwezigheid van hemelwater.
De huidige dimensionering van de waterstructuur is gebaseerd op inschattingen. Een 
berekening aan de hand van de achterliggende stroomgebieden dient nog plaats te vinden.

6.2  B Infra- en waterstructuur
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6.2.4 Materiaalkeuze
Het openluchtmuseum krijgt een historisch karakter. Het is daarom uit den boze om moderne 
materialen als beton en asfalt toe te passen. Om het natuurlijke karakter te behouden zal de 
huidige grond vermengd worden met polymeren. Polymeren is een vorm van grondstabilisatie  en 
creeërt een natuurlijk asfalt met een hoge draagkracht. Zo blijft het oorspronkelijke en natuurlijke 
karakter aanwezig, maar kent de verharding de voordelen van een modere verharding. Degelijk, 
rolstoeltoegankelijk en solide genoeg om autoverkeer toe te laten. 

Boven: Greppel op de contouren 
(theblockhouseschool.org, 2014)
Onder: Een duiker verbind de waterwegen
(josefienjansen.nl, 2012)

Boven: Brokken natuursteen om het water te remmen
(creatinginterest.blogspot.com, 2012)
Onder: Voorbeeld van een dam
(L. van Rossum, 2014)

Boven: Behandeling met polymeren
(midwestind.com, 2014)
Onder: Rijweg, zojuist behandeld met polymeren
(Stabroeknews.com, 2010)



Een eenduidige route door Rinconsito 
(L. van Rossum, 2014)
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Rode pijl: oude stroomrichting
Blauwe pijl: afgebogen stroomrichting 
(L. van Rossum, 2014)

N



6.3  C Ontwikkeling terrein rondom   
   het museum

6.3.1. Verbeteren en versterken
Bij de ontwikkeling van het terrein rondom het museum staat in het teken 
van het verbeteren en versterken. Alle functies, zoals aanwezig, blijven 
bestaan maar worden opgewaardeerd. De zichtlijnen worden versterkt, de 
bestrating als ook de trappen worden vernieuwd, de gecultiveerde borders 
worden uitgebreid en de multifunctionele ruimte met het bijbehorende 
podium wordt uitgebreid. De multifunctionele ruimte zal evenwijdig 
getrokken worden aan het hoofdgebouw. Daardoor wordt deze ruimte aan 
de westelijke zijde plaatselijk tot 2 meter breder. De momenteel ongebruikte 
verhoging aan de oostelijke zijde, de zijde tegen het hoofdgebouw, wordt 
over 22 meter ruim 1,5 meter teruggelegd. Hierdoor neemt de omvang van 
de ruimte aanzienlijk toe en wordt het mogelijk om grotere evenementen 
te organiseren.

6.3.2. De zichtlijnen 
Vanuit de entree gezien is er een zichtas mogelijk richting het podium/ 
uitkijkpost waar de bezoeker een prachtig uitzicht ervaart over de 
omgeving, Rincon en Washington Slagbaai Nationaal Park. In de huidige 
inrichting ligt de entree verscholen achter de borders en wordt de zichtas 
verstoord door de slechte conditie van de bestrating. Het verplaatsen van 
de entree in zuidelijke richting en het aanbrengen van een nieuwe, rechte 
bestrating moeten deze zichtas herstellen. Het einde van deze zichtas 
wordt benadrukt doordat het podium als het ware in tweeën is geknipt.  
De balustrade aan het einde van de zichtas zal bestaan uit staaldraden 
waardoor er ogenschijnlijk geen balustrade aanwezig is en men direct 
vanuit de entree de wijdsheid van de omgeving zal ervaren. 
Door het dak van de keuken uit het zichtbeeld te verwijderen en te 
vervangen door een toegankelijk ruimte, heeft de bezoeker vanuit het 
podium over 180 graden een vrij uitzicht zonder storende obstakels. 
Om de bezoeker van het uitzicht aan de zuidzijde, ter hoogte van het 
kantoor, te laten genieten is er een bordes aangebracht. Daarmee wordt  
ook de loze ruimte van het talud gebruikt en kunnen ouders tegelijkertiid 
de spelende kinderen in de speeltuin in de gaten houden. Om een 
aangenaam, schaduwrijk bordes te realiseren worden er een drietal 
Foxtail palmen geplant (Wodyetia bifurcata).
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6.3.3. Lijnenspel als oplossing voor een duidelijke oriëntatie
De bebouwing op het terrein rondom het hoofdgebouw is gebouwd in 
een veelvoud van richtingen. Daardoor sluiten de gebouwen slecht op 
elkaar aan wat leidt tot het ontbreken van een duidelijke oriëntatie en een 
rommelige aanblik. Met een haaks lijnenspel, gebaseerd op de richting 
van het hoofdgebouw, en de aansluiting van lijnen op elkaar is eenheid 
en rust in het ontwerp gebracht. De gebouwen die een sterk afwijkende 
oriëntatie kennen, zoals het toiletgebouw, zijn door een combinatie van 
het lijnenspel en de organische beplanting in de borders als het ware 
ingepakt waardoor de afwijkende richting minder storend is. 

6.3.4. Materiaalkeuze
De looppaden, evenals de multifunctionele ruimte, worden zoals de 
invalidehelling en het trottoir ter hoogte van de parkeerplaats bestraat 
met een zwart getrommelde waalformaat of donkerkleurig getrommelde 
koppelstone in halfsteensverband. De podia en het bordes worden 
uitgevoerd in gepolierd beton, oftwel gepolijst beton. Gepolierd beton 
is onderhoudsvriendelijk, eenvoudig schoon te maken en wegens 
het ontbreken van naden, voegen en weinig oneffenheden geschikt 
als dansvloer. Om de allure en de vooraanstaande positie van het 
hoofdgebouw, het museum, te benadrukken wordt er onder de overkapping 
een kenmerkende bestrating aangebracht van gesneden koraalvingers in 
een omlijsting van een zwart getrommelde waalformaat of donkerkleurige 
koppelstone. 
De keermuren rondom het bordes en ter hoogte van toiletgebouw worden 
gebouwd met schanskorven, als ook op de parkeerplaats aanwezig. De 
verhoogde borderanden rondom het museum blijven de oorspronkelijke 
uitstraling behouden en worden wit gepleisterd. 

6.3.5. Beplanting
Zoals gebleken uit de analysekaart ‘Bomen’ is er een concentratie van de 
Fiji Fan Palm (Pritchardia Pacifica) aanwezig. In een volwassen stadium 
zullen deze palmen veel licht weg nemen onder de overkapping, maar 
ook voor de onderbegroeiing. Deze palmen dienen dus beter verdeeld te 
worden over de borders rondom Mangazina di Rei. 
In de borders zal gewerkt worden met een combinatie van grote groepen 
heesters waardoor de rust behouden blijft. Deze beplanting dient op deze 
meeste plaatsen een hoogte van 1 - 1,5 meter te krijgen. Zo blijft het 
zicht op het hoofdgebouw behouden en ontstaan er geen onaangename, 
afgesloten ruimtes. Het hoofdstuk: ‘Aanbevolen beplanting’ bied een 
overzicht van mogelijk toe te passen soorten. Ook A. van Eldik van 
hoveniersbedrijf Greenlabel kan van goed advies voorzien. 



49

Herinrichtingsplan



6.4 D Ontwikkeling van het 
   boventerrein

6.4.1. De natuur-, speel- en leertuin
Momenteel bestaat de speeltuin uit een groot speeltoestel voorzien van twee glijbanen en 
een loopbrug. Dit speeltoestel is door de grote omvang en de kleurrijke uitstraling te sterk 
aanwezig in het cultuurpark en leidt daarmee de aandacht af van het hoofdgebouw. Dit 
speeltoestel moet  worden afgeschuurd en voorzien van een blanke lak. Ook de singels op het 
dak moeten vervangen worden door dakbedekking van sorghumstengels of palmbladeren. 
Het speeltoestel krijgt daardoor een natuurlijkere uitstraling en past daardoor beter in het 
totaalbeeld. 
Om de jonge bezoeker wat meer te kunnen bieden wordt de speeltuin uitgebreid met 
14 speeltoestellen. Al deze speeltoestellen zijn bedacht met het oog op een natuurlijke 
uitstraling, het prikkelen van de creatieve zintuigen, het ontwikkelen van de motoriek en 
een makkelijk en relatief goedkoop uitvoerbaar karakter. In de noord-westelijke bovenhoek 
van de speeltuin, ter zijde van het herentoilet en de berging, worden muziekinstrumenten 
aangebracht.
Ook is er bij de inrichting rekening gehouden met een rolstoel- en invalidevriendelijk karakter 
en wordt er een aangepaste schommel als ook een zandtafel geplaatst die bereikbaar zijn 
vanaf de verharding. Daarmee wordt op Bonaire een mijlpaal bereikt en is Mangazina di Rei 
de eerste instelling met een rolstoel- en invalidetoegankelijke speeltuin.
Bij de speeltoestellen met een verhoogd val risico wordt de ondergrond voorzien van een 
dikke laag zand. Dat zal de impact van de val verkleinen. Daarbij wordt met name het 
duikelrek, de schommel en de evenwichtsbalk bedoeld. 
De van nature voorkomende grassen en kruiden dienen in de speeltuin intensief gemaaid 
te worden. Veel grassen en kruiden hebben namelijk een stekelig karakter wat leidt tot 
vervelende situaties. Om het leerzame karakter van de speeltuin te vergroten kan men er 
aan denken om in de toekomst op organische wijze fruitbomen aan te planten. Het hoofdstuk 
‘Aanbevolen beplanting’ laat een aantal bruikbare soorten zien.

6.4.2. Broodoven
In de omgeving van de broodoven worden een aantal picknicktafels geplaatst. Ook dit 
vormt een goed voorbeeld van een verbetering van een functie die reeds aanwezig is. De 
verbindende functie van deze ruimte wordt aangevuld met een recreatieve functie. Zo wordt 
het mogelijk om de broodoven ook buiten evenementen om te gebruiken. Zo kan er een 
picknick aangeboden worden waarbij de gebruiker zelf brood kan bakken. De picknicktafels 
worden wegens de helling geplaatst op een plateu van gestort beton en voorzien van een 
harmonica schaduwdoek om het gebruikscomfort te waarborgen. 

6.4.3. De stookplaats
De stookplaats vormt een aanvulling op de recreatieve mogelijkheden die Mangazina di Rei 
te bieden heeft. Zo zou men onder het genot van een hapje en drankje verhalen kunnen 
vertellen bij het vuur of kan de stookplaats gebruikt worden als grote bbq. 
Bij de realisatie van de stookplaats dient rekening gehouden te worden met de vuurvastheid 
van het materiaal om scheuren te voorkomen. Het gebruik van vuurvaste stenen is dan ook 
zeer aan te raden. 
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6.5.1. De eerste stap tot ontwikkeling
De realisatie van een beheerdershuis vormt de eerste stap in de ontwikkeling van het 
openluchtmuseum Rinconsito. Om de nieuwe en bestaande faciliteiten op het terrein 
te beheren en te bewaken is een beheerder noodzakelijk. Zowel D. als H. Cristiaan zijn 
enthousiast om in de toekomst op het terrein te gaan wonen. 
Het beheerdershuis heeft naast een huisvestende functie ook de functie als museumobject 
en zal gebouwd worden als het woningtype: Kas di Hadrei, oftewel het vleugelhuis. Aan de 
beheerswoning als ook de omliggende tuin zullen een aantal randvoorwaarden verbonden 
moeten worden om het historische beeld overeind te houden. Zo is er in het ontwerp al 
rekening gehouden met de parkeervoorziening. Dit kan aan de westelijke zijde van de 
woning. Zo blijft de voorgevel vrij en kan de museumbezoeker ongehinderd foto’s maken.

Het beheerdershuis is gepland in de noord-westelijke hoek van het plangebied tegen de 
perceelgrens. Aan twee zijden van het perceel grenst de geitenweide. Daardoor krijgt de 
woning een boederijachtige setting en zal publieke toegankelijkheid beperkt worden tot twee 
zijden waardoor enige vorm van privacy gewaarborgd blijft. Daarnaast is de woning op de 
hoogste plek gepland om eventuele wateroverlast in het geval van stormbuien te voorkomen. 

6.5.2. De geitenweide
De kippen/ geitenstal is slechts enkele meters van de beheerswoning verwijderd. Ook deze 
situering is gebaseerd op begrippen uit de permacultuur waarbij functies die veel controle  
en onderhoud vereisen slechts op geringe afstand van de woning aanwezig zijn. Zo is het 
voor de beheerder eenvoudig om de geiten en kippen dagelijks te voeren.
Het kleinvee dat op het terrein gehouden wordt dient enkel bij te 
dragen aan de authentieke, historische sfeer van het openlucht`

6.5  E  Beheerdershuis
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H Kas di Hadrei
Boven: vooraanzicht
Onder: achteraanzicht
Gebasseerd globale inschatting via referentiewoningen
Schaal: 1:75
(L. van Rossum, 2014) 
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6.6  F Ontwikkeling van Rinconsito 6.6.1. Ontwikkeling van nieuwe expositiewoningen
Na de realisatie van de beheerderswoning kan gefaseerd begonnen worden met de bouw 
van nieuwe expositiewoningen. Het openluchtmuseum Rinconsito krijgt een chronologische 
opzet waarbij de bezoeker aan de hand van verschillende onderdak- en woningtypen 
de ontwikkeling van de bouwkunst leert kennen om zo meer kennis te vergaren over de 
diverse  bouwstijlen, bouwelementen en -materialen als ook de culturele gebruiken van 
de Bonairianen. Opgemerkt dient te worden dat het openluchtmuseum de diversiteit ten 
toonstelt en niet de ontwikkeling van één  woningtype. Door verschillende culturele invloeden 
hebben er zich door de tijd verschillende bouwstijlen ontwikkeld.
De functies die deze gebouwen zullen gaan vervullen zijn divers van expositieruimtes tot aan 
een muzieklokaaltje. Onderstaand de verwachte volgorde waarop de expositiewoningen te 
zien zullen zijn:

A Kas di Yatu. De Kas di Yatu diende de functie als beschutting en werd gemaakt van  
 de veel voorkomende en natuurlijke bouwmaterialen yatu (cactus), bara (takken) en  
 flambew, het hout van een cactus. 
B  Ramada. De Ramada vormde een voorgalerij van typische |ndiaanse invloed en   
 was gemaakt van takken en flambew.
C Kas di Bara. De Kas di Bara, oftewel knoekhuis, vormde een bouwstijl van   
 Afrikaanse invloed. Deze bouwstijl kent verschillende verschijningsvormen   
 veelal  voortkomend uit woninguitbreiding. Zoals de naam al doet vermoeden   
 is de Kas di Bara gemaakt van gevlochten takken afgesmeerd met een mengsel   
 van leem, gras en water. De deuren en kozijnen werden veelal gemaakt van   
 cactushout en het  dak werd bedekt met de sorghumstengels.
 De Kas di Bara is reeds aanwezig in het openlucht museum. 
D Bonaireal. Een bouwstijl enkel voorkomend op Bonaire. Het vormt de combinatie   
 van de Afrikaanse bouwkunst met de bouwkunst van de Indianen en bestond   
 uit een combinatie van een Kas di Bara met een Ramada. De daaruit voorkomende  
 bouwstijl heeft een kenmerkende T-vorm. Het vormt de basis voor het onstaan van  
 de Kas di Hadrey.
E  Kas di Piedra. Eveneens een bouwvorm van Afrikaanse invloed. Kent dezelfde   
 opbouw als een Kas di Bara al worden bij deze verschijningsvorm langs het   
 vlechtwerk koraalstenen opgestapeld die een schuine wand vormen. De stenen   
 worden afgesmeerd met ongebluste kalk. 
 De Kas di Piedra is reeds aanwezig in het openluchtmuseum. 
F Katholieke kerk/ kapel. Met de komst van de Europeanen werd het katholicisme   
 geïntroduceerd op Bonaire. Het katholieke geloof heeft een belangrijke plaats   
 in de Bonairiaanse samenleving. De kerk is dan ook niet weg te denken uit   
 het dorps- en stadsgezicht. De kerk kan gebouwd worden met de huidige    
 bouwtechnieken. De uitstraling dient echter historisch te zijn, gebaseerd    
 op archief foto’s.
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G Schoolgebouwtje. Met de komst van het katholiscime op Bonaire werd ook het    
 onderwijs geïntroduceerd. Het onderwijs werd oorspronkelijk gegeven door    
 paters /  misionarisen. Het gebouw van de kapsalon tegenover de      
 grote kerk in Kralendijk heeft volgens bouwkundig architect G. Obersi,     
 tevens actief in de monumentenzorg, de functie gediend als één van de eerste    
 schooltjes op Bonaire. Het schooltje dat gerealiseerd dient te worden in     
 Rinconsito is dan ook gebaseerd op dit gebouw. Het schooltje kan gebouwd    
 worden met moderne bouwmaterialen.
H Kas di Hadrey. De Kas di Hadrey, oftewel het voorhuis model vormt het resultaat    
 van de bouwstijl Bonaireal waarbij Afrikaanse, Indiaanse en Europese invloeden zijn   
 gecombineerd. Ook de Kas di Hadrey kent verschillende verschijningsvormen. Zo   
 komt deze bouwstijl voor met zowel één als twee vleugels. In het geval van twee    
 vleugels neemt de Kas di Hadrey een typische H-vorm aan. De Kas di Hadrey    
 kan gebouwd worden met moderne bouwmaterialen. Het dak zal bedekt worden    
 met pannen. De ramen worden voorzien van hardhouten shutters. De Kas di    
 Hadrey zal naast de functie als expositiewoning in de huisvesting van de beheerder   
 voorzien.
F Ateliercomplex. In het ateliercomplex zijn twee bouwstijlen verwerkt. Het     
 hoofdgebouw zal worden gebouwd als een Kas di Hala, oftewel het vleugelhuis    
 model. De Kas di Hala vormt een uitbreidingsvorm op de Kas di Hadrey. De    
 Kas di Hadrey is in dat geval voorzien van een zolder, een extra verdieping of    
 een combinatie van beide. De andere gebouwen kennen de bouwstijl Kas di Cabez.   
 Een bouwstijl waarbij de gevels een typische Nederlandse invloed kennen. 
 Het ateliercomplex is gebaseerd op het landhuis Karpata en kan gebouwd worden   
 met moderne bouwtechnieken. De daken zullen bedekt worden met pannen en de   
 ramen dienen voorzien te worden van hardhouten shutters.
G Rancho Kunuku. Op de kunuku zullen een viertal Rancho’s worden gerealiseerd.   
 Deze  rancho’s zijn van Afrikaanse invloed en dienden de vorm van beschutting.    
 Wanneer  de kalk- en houtskoolovens in gebruik werden genomen kon men zo,   
 beschut van weersinvloeden, een oogje in het zeil houden. De Rancho Kunuku    
 is gemaakt op dezelfde wijze als een Kas di Bara en bestaat uit gevlochten    
 takken afgesmeerd met een mengsel van leem, gras en water. Het dak werd bedekt   
 met sorghumstengels. 
H Kas di Bleki. In het Nederlands het huis van blik genoemd. Vanaf de industriële    
 revolutie vestigde werd er blik geïntroduceerd op Bonaire. Het blik, afkomstig van   
 olievaten en productverpakking werd op den duur gebruikt als bouwmateriaal en de   
 afwerking van de gevels.
G Kas di Tabla. In het Nederlands het huis van planken genoemd, vormt een    
 variant op de Kas di Bleki. Eenzelfde bouwstijl alleen geschied de afwerking    
 met planken in plaats van blik. Deze planken werden, eveneneens als het blik,    
 geïntroduceerd tijdens de industriële revolutie. De planken werden op Bonaire    
 geschaafd. Zowel de Kas di Tabla als de Kas di Bleki werden voornamelijk in de    
 buurt van de scheepswerf aangetroffen waar de arbeiders zich huisvestten. 

H Kas di Porchi. De Kas di Porchi, oftwel het cementenhuis vormt de laatste    
 bouwstijl in het openluchtmuseum. Ook vandaag de dag vormt de Kas di Porchi   
 nog een veel voorkomende bouwstijl die in verschillende verschijningsvormen   
 waar te nemen is. Ook op het gebied van afwerking en de voorziening van   
 ornamenten  is een grote verscheidenheid waarneembaar. De Kas di    
 Porchi kan gebouwd worden met  moderne bouwmaterialen. Deze expositiewoning  
 zal in het openluchtmuseum de functie van politiebureau vervullen.

Het onderzoek naar de Bonairiaanse architectuur is gebasseerd op kennis opgedaan aan de 
hand van het rapport ‘The Birth of Bonairean architecture’, kennis van betrokken partijen en 
aannames. Nader ondezoek dient verricht te worden met betrekking tot de dimensionering 
en het aanzicht van de woning waarbij de tuin niet vergeten mag worden. Het is raadzaam 
om cultuurkundige F. Booi bij dit proces te betrekken.

6.6.2. Erfafscheidingen
Door de betrekkelijk kleine ruimte is er voor gekozen om niet ieder expositiegebouw te 
voorzien van een erfafscheiding. De organische plaatsing van de expositiegebouwen zal in 
combinatie met een erfafscheiding bij ieder gebouw leiden tot een rommelige en kitscherige 
aanblik. Het is dan ook raadzaam om slechts bij een enkel gebouw een expositietuin te 
realiseren. De luchtigheid van het park blijft daardoor gewaarboorgd en ook is er meer 
ruimte voor een kruidenrijke vegetatie die positieve gevolgen zal hebben voor de ecologische 
waarde van het terrein. 

6.6.3. Ontwikkeling van de Kunuku
De huidige Kunuku is behouden zoals in de huidige inrichting. Deze hoek van het terrein is 
in het verleden goed geploegd en is het meest vruchtbaar. Op dit terrein zal de bezoeker 
kennis maken met de kleinschalige landbouw op Bonaire en het kunuku-leven. Door het 
hoofdpad door de kunuku te leggen wordt de belevingswaarde aanzienlijk vergroot. Op de 
kunuku maakt de bezoeker onder ander kennis met het verbouwen van sorghum en Aloë 
vera, houtskool- en kalkovens en de conservering van Aloë vera.

6.6.4. Begroeiing en beplanting
Om het onderhoudsniveau te beperken wordt er op het terrein een extensief en selectief 
maaibeleid toegepast. De natuur kan als het ware in grote lijnen zijn gang gaan. Enkel 
ongewenste zaailingen dienen selectief uitgemaaid te worden. Het extensieve beheer zal 
de flora & fauna van het gebied ten goede komen en stimuleren. 
Veel bomen en planten hebben een sterke relatie met de Bonairiaanse cultuur. Iedere boom 
heeft dan ook wel een verhaal of functie. Een aantal cultureel waardevolle bomen, als de 
verfhout/ brazielboom (Haemotoxylon braziletto), zijn momenteel niet aanwezig in het park. 
Het is aan te raden om ook deze bomen in de toekomst op organische wijze door Rinconsito 
aan te planten. Daarbij moet gelet worden op voldoende plantafstand en de mogelijkheid tot 
een volwaardige uitgroei. 
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A. Kas di Yata
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht

Gebasseerd op aanname

B. Ramada
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht

Reeds aanwezig in Rinconsito

C. Kas di Bara
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht 

Reeds aanwezig in Rinconsito

Schaal: 1:50
(L. van Rossum, 2014) 
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D. Bonaireal
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht

Combinatie van Ramada en Kas di Bara

E. Kas di Piedra
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht

Reeds aanwezig in Rinconsito

Schaal: 1:50
(L. van Rossum, 2014) 



F Katholiek kerkje
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht
Gebasseerd op fotomateriaal 
Verschaling van kerk Rincon
Schaal: 1:75
(L. van Rossum, 2014) 
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G Schoolgebouwtje
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht

Gebasseerd op fotomateriaal 

Schaal: 1:50
(L. van Rossum, 2014) 



I Ateliercomplex
Boven: vooraanzicht
Onder: achteraanzicht
Rechts: zijaanzichten
Gebasseerd afmetingen landhuis Karpata
Schaal: 1:75
(L. van Rossum, 2014) 
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J Rancho Kunuku
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht
Gebasseerd op aanname
Schaal 1:50
(L. van Rossum, 2014)

K Kas di bliki
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht
Model reeds aanwezig in Rinconsito
Schaal 1:50
(L. van Rossum, 2014)
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L Kas di Tabla
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht
Reeds aanwezig in het park
Schaal 1:50
(L. van Rossum, 2014)

M Kas di Porchi
Links: vooraanzicht
Rechts: zijaanzicht
Gebasseerd op fotomateriaal
Schaal 1:50
(L. van Rossum, 2014)



6.7.1 Vergroten van de mogelijkheden
Het ateliercomplex vormt de laatste stap in de uitvoering van het project en is wegens het 
relatief hoge kostenplaatje als laatste geplaatst in de fasering. Het ateliercomplex moet 
het centrale punt binnen Rinconsito gaan vormen. In de gebouwen zullen verschillende 
functies gehuisvest worden als een atelier, (muziek)lokaal, toilet, berging en kantoor. Met 
deze toevoeging kan Mangazina di Rei op den duur ook een andere doelgroep gaan 
bedienen, namelijk de (verstandelijk) gehandicapten, minder validen en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kunnen er in het atelier souvenirs gemaakt worden die in 
de souvenirsshop van Mangazina di Rei verkocht kunnen worden wat tevens een bijdrage 
levert aan de weg naar onafhankelijkheid. Ook wordt het gemakkelijker om evenementen te 
organiseren in Rinconsito en kan het materiaal opgeborgen worden in Rinconsito wat veel 
tijd zal besparen. 
Tussen het ateliercomplex en het kerkje zal een plein met podium gerealiseerd worden. Dat 
maakt het mogelijk om ook hier in de toekomst kleinere, culturele optredens te verzorgen. 
Met de historische gebouwen in de rug en op de achtergrond zal hierdoor een fantastische 
en unieke locatie ontstaan. 
Ook het ateliercomplex staat in het teken van ‘‘see, feel and taste the culture of Bonaire’’. Het 
hoofdpad loopt namelijk door het complex heen waardoor de bezoeker kennis maakt met de 
werknemers en de activiteiten die er plaats vinden. Op deze wijze kan er een interessante 
vorm van interactie ontstaan. 

6.7.2 Materiaalkeuze
Doordat het ateliercomplex het centrum van Rinconsito zal gaan vormen is dit een locatie die 
meer allure uit mag stralen. Ook hier zal dan ook een bestrating van gesneden koraalvingers 
toegepast worden over zowel het plein als de patio. 

6.7.3 Beplanting
De beplanting biedt een ondersteunende rol in het centraal stellen van het ateliercomplex. 
Waar in Rinconsito enkel inheemse beplanting wordt gebruikt, wordt bij het ateliercomplex 
een uitzondering gemaakt en zal een wat gecultiveerdere beplanting toegepast worden. 
Daarbij wordt het complex nog sterker benadrukt. Op het plein zullen twee Black Olives 
worden geplant (Bucida buceras ‘Shady Lady’). Dit is dezelfde soort als toegepast op de 
parkeerplaats alleen een kleinere en vollere variateit. Naast het feit dat deze boom een 
goede schaduwvormer is, kent deze soort nauwelijks wortelopdruk wat deze boom uitermate 
geschikt maakt om toe te passen in de verharding. 

6.7.4 Aandachtspunt
Bij de bouw van het ateliercomplex dient rekening gehouden te worden met de opvallendheid 
en de hoogte van de gebouwen en de kerk. Er moet voorkomen worden dat het complex de 
aandacht af zal leiden van het hoofdgebouw, het museum, en het uitzicht verstoord wat men 
heeft vanaf het podium/ uitkijkpost. De toepassing van meer bomen rondom het gebouw zal 
er voor zorgen dat het gebouw min of meer opgenomen wordt in de omgeving. 

6.7  G Ateliercomplex
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A Aanbevolen beplanting
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