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Tot aan de jaren 50 was het een open water. Vermoedelijk 
ontstond er een goede voedingsbodem voor de groei van 
Mangroves door alle slib dat vanuit Otrobanda het gebied 
in stroomde. 

Volgens het ABC rapport “Ontwikkeling van Rif-mangro-
ven in Otrobanda” van juli 2012 (uitgevoerd in opdracht  
van Amigu di Tera) zijn de volgende mangroven soorten 
in het gebied te vinden:  Languncularia (witte mangrove), 
Avicennia (zwarte mangrove) en Rhizophora (rode man-
grove).

In het Rifwater is tussen het Benny Leito zwembad en het Holiday Beach hotel 
na de Jaren 50 een mangroven “bos” ontstaan. 

Door de ongecontroleerde toestroom van nutriënten (lees 
lozing van afvalwater) in het gebied hebben de mangroves 
in dit gebied ongekende afmetingen. Ondanks deze nega-
tieve connotatie is het een heel bijzonder gebied. Nergens 
anders in de binnenstad hebben we zo’n hoge concentra-
tie groen van zo’n grote afmeting (ongeveer 275mx275m). 
Zelfs in de huidige vervuilde staat van de grond en het wa-
ter is een wandeling via de beperkte paden die er zijn een 
bijzondere ervaring (mits je de stank weg kan denken). Het 
wegvallen van het geluid van de stad, het geluid van de 
vogels en het groen maakt een oase van rust in de stad. 
Maar om er een openbaar park van te maken, waarin bo-
venstaande kwaliteiten versterkt worden, dient het gebied 
wel gesaneerd te worden en dient de toevoer van vervui-
ling (lozing van rioolwater) gestopt te worden. 

Het beëindigen van de lozing van het rioolwater in het ge-
bied valt buiten de scope van deze opdracht al is het wel 
een absolute voorwaarde om een park te realiseren. Ver-
der is een park alleen mogelijk als het water in het gebied 
continu ververst wordt en er bovendien zo min mogelijk 

gebieden zijn waar het water in blijft staan. Want stil-
staand water (ook zout water) is een ideale broedplaats 
voor muggen. Omdat de technische oplossing van de wa-
terverversing leidend is in het geheel, was het vanaf de 
initiatie van het project duidelijk dat de (landschaps)ont-
werper zich dienend zal moeten opstellen.Rifwater 1818

Mangroven “bos”

Luchtfoto Rifwater rond 1930 Rifwater 1956 Een oase van rust

Lozing van afvalwater

Rifwater 1915
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Op basis van de kanalen die in het ABC-rapport zijn 
voorgesteld heeft Arcadis het gebied gemodelleerd en 
een simulatie gemaakt van de waterverversing. (Her-
ontwikkeling Rifgebied Curaçao, Technische uitwerkin-
gen waterverversings- en saneringsplan 28 april 2016). 
Gelijktijdig is nauw overleg met de stuurgroep (be-
staande uit : ROP, UOW, GMN, Waitt Institute, Carmabi, 
Amigu di Terra en Fundashon Rif) een programma voor  
het park opgesteld. 

Nadat Arcadis had aangetoond dat met de kanalen zoals 
voorgesteld in het ABC-rapport er in twee weken door ge-
tijwisseling het water zo schoon zal zijn dat het het predi-
caat zwemwater (conform Nederlandse norm) kan krijgen, 
zijn wij op basis van die kanalen gaan ontwerpen. 

Om een interessant wandel en kano gebied te realiseren 
moeten er interessante routes gecreëerd worden. Je wilt 

De mogelijkheid scheppen dat de mensen steeds iets 
nieuws kunnen ontdekken. Op en neer gaan langs dezelf-
de route wordt al snel als saai ervaren, daarom hebben 
we gezorgd voor doorgaande routes. Men kan zowel met 
kano als te voet verschillende “loops”  maken. In de ver-
schillende routes wordt openwater afgewisseld met dicht 
begroeide gebieden, die door de kronkelende paden niet in 
een oogopslag te ontdekken zijn.
Er zijn bankjes geprojecteerd bij de kruising van wandel-
wegen omdat hier de kans op interactie met passanten het 
grootst is. Ondanks dat een moment van rust een belang-
rijk doel is voor het park, willen we het contact tussen de 
mensen mogelijk maken. Voor de kruising van kanoroutes 
en wandelroutes zijn de wandelroutes daar plaatselijk ver-
hoogd. Het zijn eenvoudige brugjes die langzaam 60 cm 
omhoog lopen zodat er voldoende hoogte ontstaat voor 
de doorgang van een kano. Door de beperkte helling zijn de 
paden ook bij de bruggen rolstoel vriendelijk. Kanovaren in Lac Bay Bonaire Kanovaren in Guang Guang park in China

Kruising van voetpad en waterweg door middel van brug

T-kruising van voetpaden

Zicht op het mangroven park vanaf de uitkijktoren
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Met de materialisatie wordt aansluiting gezocht bij de 
natuur. Hout of een composiet dat op basis van hout 
gemaakt is zal de boventoon voeren. Verder is er voor 
eenvoud gekozen, maar dat betekend niet dat het saai is. Er 
is gezocht naar esthetische variatie binnen een eenvoudig 
technische systematiek. Door deze systematiek zal 
hetgeen dat door de mens gebouwd is niet alle aandacht 
naar zich toe trekken maar blijft de aandacht bij de flora en 
de fauna, want dat is de kwaliteit van het gebied. Zo is ook 
de uitkijktoren in het openwater geplaatst en niet midden 
in het dichte begroeide gebied om zo de rust voor de fauna 
te waarborgen.

Een openbaar park in de binnenstad draagt bij aan de 
kwaliteit van de beleving van de stad, en dient als zodanig 
vrij toegankelijk te zijn. Maar vanuit beheers overwegingen 
is het wel wenselijk om de toegang gecontroleerd te 
laten verlopen. Het park is daarom omzoomt door water 
(onderdeel van de kano en looproutes) waardoor er alleen 
toegang is tot het park bij de twee verbindingen naar het 
omliggende gebied. Deze toegangen zijn voorzien van een 
hek waardoor het park, indien vanuit beheers overwegingen 
nodig, afgesloten kan worden. 

De toegang vanaf de Pater Euwensweg is belangrijk voor 
de verbinding met Otrobanda. De andere toegang ligt 
in de zuidoosthoek, waar het bezoekerscentrum komt. 
Het bezoekerscentrum is op deze locatie een soort 
scharnierpunt tussen het zwembad, de cruiseterminal en 
het park. Het ontwerp van het bezoekerscentrum valt buiten 
de scope van de opdracht maar wij stellen voor om het 
bezoekerscentrum midden in het water te plaatsen zodat 
ook op gebouw niveau hetzelfde beveiligingsprincipe van  
omzoming door water wordt gehanteerd. Dit is mogelijk 
zonder extra mangroves te moeten opofferen omdat 
precies in dit gebied vervuiling (met PSB’s, zie rapport 
van CEGE Caribbean: Briefrapport oppervlaktewater en 
bacterienonderzoek Mangrovesgebied Coney Island 
Curaçao) aanwezig is die gesaneerd moet worden.

Het ontwerp is ontstaan vanuit een technische basis, maar 
wij verwachten dat het resultaat een bijzondere beleving 
teweeg zal brengen. Een mangroven park in de binnenstad 
kan uitgroeien tot een unique selling point voor Willemstad.

Boardwalk opgenomen in de mangroves Uitkijktoren

Toegangsbrug met hek
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