PLANTAGE

BOLIVIA

Een evenwichtige ontwikkeling van het
voormalige Caraïbische landgoed Plantage Bolivia
DOOR BONAIRE PROPERTIES NV
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PLANTAGE BOLIVIA GESCHIEDENIS

De geschiedenis van Plantage Bolivia, gelegen op de noord-oost kant van het eiland
Bonaire, gaat terug tot de eerste eilandbewoners. Er zĳn nog steeds inscripties in
diverse grotten zichtbaar die meer dan 750 jaar geleden zĳn aangebracht.
In de koloniale tĳd maakte de plantage deel uit van het stelsel van staatsplantages.
Er zĳn nog diverse restanten van bouwwerken uit deze tĳd aanwezig, de vuurtoren en het
woonhuis van de vuurtorenwachter zĳn daarvan de bekendste.
Vanaf het begin van de 20ste eeuw is het gebied in handen geweest van een Bonairiaanse
familie. Het gebied werd voornamelĳk gebruikt voor agrarische activiteiten. Eind jaren 60
van de vorige eeuw kwam het gebied grotendeels in handen van Amerikaanse beleggers
en viel het plantage gebruik stil.
In de jaren 80 van de vorige eeuw deed het gerucht de ronde dat de Sjah van Perzië er, na
zĳn verbanning, zĳn toevlucht zou gaan zoeken. Na deze geruchten werd het rustig
rondom de plantage.
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PLANTAGE BOLIVIA LANDGOED IN VERVAL

De voormalige Plantage Bolivia is de afgelopen decennia sterk verwaarloosd en werd
steeds meer een vervallen, desolaat en geërodeerd gebied. Nu biedt zich een unieke en
kansrĳke mogelĳkheid aan om het op een duurzame en harmonieuze wĳze te ontwikkelen.
Het gebied is 2.854 ha groot. De drie toegangen Ariba, Mei Mei en Abou die de plantage
ontsluiten zĳn, hoewel in vervallen staat, nog herkenbaar in het landschap.
Wel zĳn er nog meerdere oude plantage gebouwen, corrals en in onbruik geraakte waterbronnen
in het gebied terug te vinden.
Naast de kenmerkende kliffen met daarin grotten, die onder andere door vleermuizen worden
gebruikt, bestaat het gebied grotendeels uit droog tropisch bos en een brede kuststrook aan de
Caraïbische Zee. Ook zĳn oude droge natuurlĳke waterlopen (rooien) in het landschap terug te
vinden.
Alle nog aanwezige flora en fauna staat met name door de invloed van loslopende (wilde) dieren,
erosie, watergebrek en illegale activiteiten onder grote druk en dreigt voor het eiland verloren te
gaan.
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PLANTAGE BOLIVIA MOOIE DUURZAME TOEKOMST
Doordat de voormalige Plantage Bolivia tientallen jaren is
verwaarloosd, biedt zich nu de mogelĳkheid aan om
dit gebied op een duurzame wĳze te ontwikkelen.
Deze mogelĳkheid verdient het om gekoesterd en
zorgvuldig ingevuld te worden.
In de toekomst wordt dit een gebied waar duurzame
natuurontwikkeling, bĳbehorende werkgelegenheid en
recreatie, alsmede woonprojecten van beperkte omvang
centraal staan.
Bonaire Properties wil daarom samen met diverse
betrokkenen waarborgen dat natuur, erfgoed, educatie,
recreatie, werk, en wonen op een aanvaardbare manier
aandacht krĳgen in de landschappelĳke ontwikkeling van dit
verwaarloosde gebied.
“Alle initiatieven die op technologisch, economisch,
ecologisch, politiek of sociaal vlak bĳdragen aan een
gezonde aarde met welvarende bewoners en goed
functionerende ecosystemen, zĳn gericht op duurzaamheid.”
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PLANTAGE BOLIVIA TĲDSLĲN
2020
VOORBEREIDING EN
PILOTPROJECTEN

In de voorbereidingsfase wordt gewerkt
aan een passend gebiedsontwerp
waarin de contouren van de
verschillende vlekken binnen Plantage
Bolivia worden uitgewerkt.

2023
ONTWERP EN
UITWERKING

In deze fase wordt gewerkt aan het
ontwerp van de verschillende vlekken.
Daarbĳ is het voorstelbaar, dat sommige
vlekken eerder dan het einde van deze
fase reeds tot ontwikkeling komen.
Het ontwikkelen heeft namelĳk een
Ook krĳgen de juridische kaders van de organische insteek waarbĳ indien dat
ontwikkeling gestalte en worden de
mogelĳk is, reeds die zaken tot wasdom
benodigde onderzoeken naar onder
komen waaraan behoefte wordt gevoeld
andere flora, fauna en archeologie
deze te stimuleren.
uitgevoerd.
Dat kan bĳvoorbeeld bĳ het ontwikkelen
van agrarische activiteiten zĳn. Dit
Kwetsbare natuur en landschappelĳke
omdat deze noodzaak er is voor
elementen worden geïdentificeerd en
herbebossing, het realiseren van
waar mogelĳk reeds beschermd. Illegale werkgelegenheid of lokale
stortplaatsen, activiteiten en
voedselvoorziening.
bouwwerken worden voorkomen. De
eerste ontsluiting en openstelling voor
recreatieve doeleinden wordt
gerealiseerd.

2025
REALISATIE EN
DOORONTWIKKELING

Voor de realisatie van de Plantage Bolivia is er ruim de tĳd beschikbaar. Dat
heeft te maken met het feit, dat ingrepen voor natuurherstel ook de tĳd
nodig hebben om te aarden.
Voor de woningen en leisure ontwikkelingen moet een en ander in het
tempo van de eilandontwikkeling plaatsvinden.
Doordat de ontwikkeltĳd zo lang is, is er ook de mogelĳkheid om bĳ te
sturen aan de hand van nieuwe inzichten en kansen.

2035
BEHEER EN
ONDERHOUD

Het grootste deel van Plantage Bolivia
zal natuurherstel betreffen. De natuur
zal ook moeten worden beheerd,
herbebossing moet worden bewaakt en
flora en fauna worden gemonitord.
Daarbĳ wordt een blĳvende
hoogwaardige woon- en werkomgeving
in stand gehouden.

De plantage zal in verschillende fases worden ontwikkeld.
De eerste periode zal in het teken staan van het maken van het bestemmingsplan. In deze periode worden ook de noodzakelĳke
studies gedaan en onderzoeken uitgevoerd. Vooruitlopend daarop zullen reeds de eerste initiatieven worden ontplooid ter bescherming
van de kwetsbare delen van het gebied.
Ook de reeds ontwikkelde kavels die niet tot het eigendom van Bonaire Properties behoren zullen daarbĳ worden ingepast. Binnen de
geplande ontwikkeling wordt ingezet op een gemengde ontwikkeling waarbĳ de lokale (woning) behoefte wordt betrokken.
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PLANTAGE BOLIVIA DOEL ONTWIKKELING
Natuurherstel

Bĳ de ontwikkeling van de voormalige Plantage Bolivia
(totaal 2.854 ha) is de volgende ruimtelĳke verdeling
voorzien, minimaal gefocust op de volgende elementen:

90,9%

Natuurherstel, Agrarisch, Eco-resort

• Natuurherstel:
2.340 ha voor herstel en versterking van
flora, fauna en landschappelĳke elementen zoals de
rivierbeddingen
• Woongebieden:
245 ha organisch in te passen woonvlekken in een
natuurlĳke omgeving (op basis van netto
woonoppervlakte)
• Agrarisch:
200 ha herstel landbouw-toepassing, zowel traditioneel
als nieuwe ontwikkeling zoals bĳvoorbeeld aquacultuur
en algenreactor
• Eco resort:
40 ha eco resort, fiets- en wandelroutes, cultuurhistorie
(cultuurinformatie)

Woongebieden
Agrarisch
Eco-resort
Infrastructuur

Energie

• Energie:
12 ha waterbeheerssysteem
12 ha duurzame energieprojecten
• Infra structuur:
5 ha verbetering infrastructuur voor wonen, werken,
recreëren, aanleg en verbetering (fiets)routes langs kust
(recreatie)
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PLANTAGE BOLIVIA TOEKOMST IMPRESSIE 2030
Gemeenschap wonen

Betaalbaar wonen

Energie

Hersteld droog tropisch bos
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Recreatie

Eco resort

Agrarisch

PLANTAGE BOLIVIA DRIE EENHEID

NATUUR

WONEN

WERK

Aan de hand van de onderzoeksresultaten
en de voor herstel benodigde
vervolgstappen, richten wĳ ons op
natuurherstel. De verwachting is dat het
droog tropisch bos kan herstellen op het
moment dat ongecontroleerde begrazing
stopt. Daar waar de natuur niet zelfstandig
kan herstellen zal dit met kleine ingrepen
worden gestimuleerd.

Op basis van de uitkomsten van het
milieu-onderzoek zullen woongebieden
worden ingepast. Daarbĳ wordt een
gemengd woonprogramma voorzien waar
ook met de lokale woonbehoefte wordt
rekening gehouden. Er zullen
woonzorgvormen worden toegevoegd in
combinatie met infrastructurele
voorzieningen. Hierbĳ wordt ook gekeken
naar individuele verkaveling en
woongemeenschappen.

Het herstel van de natuur en de start van de
ontwikkeling zal op diverse gebieden
arbeidsplaatsen opleveren. Bĳ de invulling
hiervan kunnen zoveel mogelĳk lokale
ondernemingen met lokaal personeel
worden ingezet. Ook de agrarische
activiteiten en energieopwekking leiden tot
structurele werkgelegenheid.
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PLANTAGE BOLIVIA HET BEGIN

RESTAURATIE

RECREATIE

ONDERWĲS

AGRARISCH

We starten met het onderzoeken
wat er nodig is om het terrein
van Plantage Bolivia weer als
“Landgoed” herkenbaar te
maken. De oude ruïnes en
poorten spreken tot de
verbeelding. Het doel is om
deze weer in ere te herstellen,
ruïnes tot gebruiksklare
gebouwen en poorten en
afrasteringen als afscherming
van de broze natuur.

Bĳ de ontwikkeling van Plantage
Bolivia zal uitgebreid aandacht
zĳn voor recreatieve
mogelĳkheden, zoals
mountainbiken, recreatief
fietsen, hiken of gewoon
genieten van de mooie
vergezichten die de Plantage
Bolivia biedt. Voorts zĳn er
plannen om één van de oude
panden na restauratie in te
richten als informatiecentrum of
museum.

Goede educatie is de basis voor
succes van elke verbetering,
groei en verandering die men
voorstaat. Binnen de
ontwikkeling van Plantage
Bolivia wordt er voor (toegepast)
onderwĳs een plaats
gerealiseerd. Hierdoor zou het
mogelĳk worden om, naast het
bieden van toekomstperspectief,
geïnteresseerden te scholen in
een vak met zicht op een baan.
Daarbĳ wordt gekeken of het
mogelĳk is om lokale
opleidingen op te zetten.

Voor de ontwikkeling van de
Plantage Bolivia en het
beoogde herstel is reservering
van agrarische ruimte
noodzakelĳk. Er wordt
onderzocht of op de Plantage
aanwezige vegetatie gekweekt
kan worden zodat bepaalde
gebieden geholpen kunnen
worden door ze te
herbebossen. Omdat er veel
behoefte is aan lokale
productie van levensmiddelen,
wordt er onderzocht op welke
wĳze er voorzieningen voor
tuinbouw gecreëerd kunnen
worden. Hierbĳ wordt een
combinatie voorzien met aqua
culturen. Als laatste wordt
onderzocht of er een
algenreactor kan worden
ontwikkeld.
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PLANTAGE BOLIVIA BEVOLKINGSAANWAS
Inwonertal Bonaire
(Bron cbs)
40.000
40.000

De bevolking van Bonaire groeit sterk. Volgens de
ingeschatte verwachting van 20.000 in 2019 naar bĳna
27.000 in 2030. Er werd ingeschat dat die lĳn tot 2045 zal
worden doorgetrokken naar 40.000 inwoners. Vooral het
aantal oudere inwoners zal toenemen. Er zal onderzocht
moeten worden of deze ontwikkeling van het inwoner
aantal zich doorzet na het “post Corona tĳdperk”.
Sinds de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius op
10 oktober 2010 bĳzondere Nederlandse gemeenten werden, is
hun inwonertal flink toegenomen. Die groei kwam bĳna geheel
voor rekening van Bonaire.

30.000

27.000

20.000

Ook zal het toerisme in de toekomst verder gaan toenemen. De
plantage leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van
hoogwaardig ecotoerisme. Dit levert zowel werkgelegenheid en
bestedingen voor het eiland op. Er wordt ingezet op high-end
leisure belevingen in een authentieke Caraïbische setting.
Om de door de overheid geprognotiseerde groei in populatie
enigszins te kunnen opvangen wordt in de studie naar de
ontwikkeling van Plantage Bolivia uitgebreid onderzocht waar
verantwoord woonvoorzieningen kunnen worden ingepast.

20.100

15.700

Gezien de verwachte groei is er in de toekomst behoefte aan
nieuwe woongebieden. Plantage Bolivia zou in een deel van
deze behoefte kunnen voorzien en daardoor voor een betere
spreiding op het eiland zorgen.

10.000

2011

2019

2030

2045
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PLANTAGE BOLIVIA GEFASEERDE ONTWIKKELING
Bĳ de gefaseerde gebiedsontwikkeling is er ruimte voor
gevarieerde initiatieven en sprake van een open-eindproces
zonder blauwdruk; het is een optelsom van relatief
kleinschalige lokale (her)ontwikkelingen.
Ontwikkeling en beheer lopen in deze gebiedsontwikkeling door
elkaar heen, eindgebruikers hebben een dominante rol,
overheden een faciliterende. Het leidt tot meer stedelĳke en
landschappelĳke diversiteit en biedt een grotere mate van
flexibiliteit dan de projectmatige, grootschalige en integrale
planningstraditie.
Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan
natuurbescherming:
Het recent verschenen Beleidsplan Natuur en Milieu Caraïbisch
Nederland 2020 - 2030, zoals opgesteld door de gezamenlĳke
Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse zaken en
Koninkrĳksrelaties kan in dit kader een goede opmaat bieden om
natuurbeleid voor het voormalige landgoed Plantage Bolivia te
(her)ontwikkelen en hier ruim aandacht aan te besteden. Immers
zonder gezonde ecosystemen, kortom, kan er geen sprake zĳn
van welvarende, duurzame economieën op de eilanden van
Caraïbisch Nederland en dus ook niet op Plantage Bolivia.
In het rapport wordt bĳ Bonaire als prioriteit gesteld om te werken
aan de veerkrachtige en gezonde koraalriffen, de grote uitdaging
die erosiebestrĳding met zich meebrengt en aandacht voor de
inclusieve en duurzame ruimtelĳke ontwikkeling. Deze elementen
zĳn voor het eiland van cruciaal belang is.
Al deze prioriteiten zĳn gebaseerd op een duurzaam Bonaire, dat
door een stabiele omgeving wordt omsloten en iedereen kansen
kan bieden.
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DE REDENEN VOOR DE GROEI VAN WERELDWĲD TOERISME
1

2

3

4

5

Goedkoper, sneller en
beter reizen

Globaal grotere groep
welvarende
middenklasse die kan
reizen

Aantal vakanties en
weekendjes weg nemen
toe

Nieuwe generaties
verkiezen vaak
ervaringen boven
goederen

Sociale Media
(fear of missing out)

PLANTAGE BOLIVIA GEBIEDSOVERZICHT

PLANTAGE BOLIVIA

BONAIRE
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PLANTAGE BOLIVIA STUDIEONDERWERPEN

Studie
Flora & Fauna
waaronder:
- Onderzoek Bats & Caves
- Onderzoek Lora’s en broedplaatsen
- Onderzoek naar de huidige staat van de vegetatie

Studie
Agrarisch

Studie
ECO resort

Studie
Wonen

Studie
Duurzaamheid

Studie
Infrastructuur

waaronder:

waaronder:

waaronder:

waaronder:

waaronder:

- Agrarische innovaties
- Irrigatie mogelĳkheden

- Locatie marktonderzoek

- Gemeenschapswonen
- Betaalbaar wonen
- Natuurlĳk wonen
- Luxe wonen

- Waterbeheer
- Energieopwekking
- Educatie en onderzoek

- Weg en water
- Riolering
- Energie
- Telecommunicatie
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BONAIRE PROPERTIES NV
PROJECT TEAM

- Mieke Breemhaar
- Frans Vinju

INFORMATIE

info@plantagebolivia.nl
www.plantagebolivia.nl

SAMENSTELLING & REDACTIE

BRONNEN

In deze brochure zĳn voor zover ons bekend rechtenvrĳ beeldmateriaal,
teksten en grafieken gebruikt van de volgende bronnen:
Wikipedia - Wikimedia - BonairePros.com - hartvannederland.nl Nieuweoogst.nu - jarbon.nl - shutterstock - Savills - UNWTO - Minkels
Marketing - Metafoor - Bonaire properties.

MISSION STATEMENT BONAIRE PROPERTIES
Bonaire Properties staat voor duurzame
ontwikkelingen van Plantage Bolivia met
behoud van natuur-, cultuur-, historische- en sociaaleconomische elementen.
pbb20200630

