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61

km bedraagt de lengte  

van Curaçao.

Curaçao, Aruba en Bonaire in cijfers

2
sterren op de vlag van Curaçao 
symboliseren het grote en het 
kleine Curaçao.

4
talen worden er gesproken: 
Nederlands, Papiaments, Engels 
en Spaans.

5
belangrijke ecosystemen heeft 
Bonaire, waarvan er 4 direct met 
de zee te maken hebben.

6,5
km lang is het parcours van de 
Gran Marcha, de carnavalsop-
tocht in Willemstad.

30
°C is de gemiddelde dagtempera-
tuur in Willemstad in januari en 
februari.

56,4
m hoog is de in 1974 geopende 
Koningin Julianabrug.

60
cm is het getijden verschil bij de 
Antillen.

63
duikplaatsen heeft Bonaire, plus 
nog 24 bij Klein Bonaire; dat 
maakt samen 87.

372
m hoog is de Christoffelberg op 
Curaçao, en daarmee het hoog-
ste punt van de drie eilanden.

572
treden brengen je op de Hooi-
berg, Aruba.

1000
Steps Beach op Bonaire heeft 
gelukkig maar 64 treden om op 
het koraalstrand te komen.

2010
was het jaar waarin Curaçao een 
zelfstandig land werd binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden.

3600
passagiers kunnen er op het 
cruiseschip MS Royal Princess; 
dat is bijna eenvijfde van het 
inwonertal van Groot-Kralendijk 
(Bonaire; 19.000 inwoners).

8000
fabrieksarbeiders werkten tij-
dens WO II in de olieraffinaderij 
van San Nicolas (Aruba).

92.000.000
jaar oud is de basaltlaag in het 
Arikok National Park.
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Het kompas van Curaçao, Aruba en Bonaire

#1
Tropische gevels 
met Hollands tintje – 
Punda

#15
Avontuur in  
een woestijnpark – 
Washington Slagbaai 
Nationaal Park

#14
Ideale (kite)surf-
lagune – Lac Bay

#12
Paradijs onder water –  
Bonaire National 
Marine Park

#3
Landhuizen  
in de mondi – 
Bandabou

#2
Stadsvernieuwing  
aan de overkant –  
Otrobanda

#13
Dagtocht  
vol variatie –  
rondrit Bonaire
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Vol op
 de wind

Roemrucht 
verleden

15 manieren om je onder te dompelen op de eilanden

#11
Het lekkerste 
streetfood – van 
batido tot foodtruck

#10
Streetart-avontuur – 
de muren van San 
Nicolas

# 9
Oude mijnen en 
huizen op de wind – 
rondrit Aruba

# 8
Natuurlijke variatie –  
Arikok National 
Park

#7
Van Arashi tot Baby 
Beach – rondje 
strand op Aruba

# 5
Land en water  
vol variatie –  
Jan Thiel lagune

# 4
Pittige klim  
met beloning –  
de Christoffelberg

Het  VENIJN zit 

in  de STAART

Zand, zand, 
zand

Muren met een verhaal
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# 6
Ultiem bounty- 
eiland – Klein 
Curaçao
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bevolking van Curaçao tijdens en na afschaffing 
van de slavernij. Een bijzonder ambacht was hier 
overigens het vlechten van panamahoeden.

Eerste plantages op Curaçao
Plantage Savonet was een van de eerste plan-
tages op het eiland en had samen met Plantage 
Zorgvlied een oppervlakte van bijna 1600 ha. 
Roodhout werd als grondstof voor verf gekapt, 
er stond mais op de akkers en er liep vee waarvan 
het vlees en de wol werd gebruikt. In de tweede 
helft van de 19e eeuw liepen er 2400 schapen! 
Slaven woonden in hutjes in de omgeving. Het 
oorspronkelijke Landhuis Savonet 7 werd in 
1804 door de Engelsen in brand gestoken en na-
dien herbouwd; zie ook blz. 46.

Bandabou #3#3 Bandabou

Slapen, eten of kopen bij Martha
Het Landhuis Klein Santa Martha 26 is een sfeer-
vol gerenoveerd landhuis, hoog en op de wind. 
Je kunt er logeren en hebt daarbij keuze uit een 
viertal kamers van gemiddelde of zeer ruime af-
meting, één ervan ligt aan het zwembad. Ze zijn 
zonder uitzondering heel smaakvol en worden 
voor jou op maat (met of zonder extra bed, of 
een bankje) ingericht. De Duits-Nederlandse eige-
naren Steffie en Arend serveren zeven dagen per 
week ontbijt, lunch, diner (gevarieerde kaart) en 
tussen de etenstijden door kun je voor een drank-
je op het mooie en aangename terras terecht.

Het Landhuis Groot Santa Martha 5 is alleen bij 
bijzondere evenementen toegankelijk. 

Knip: slavenopstand
Landhuis Knip 6 of Kenapa is genoemd naar de 
vruchten van de kenapaboom. Het is een van de 
mooiste plantagehuizen, gebouwd in 1694 en 
het bezit alle karakteristieke bouwkenmerken uit 
die periode. Hier begon Tula de slavenopstand 
die zo dramatisch eindigde (> blz. 44). In het 
landhuis is daar specifiek een tentoonstelling aan 
gewijd, maar ook aan het leven van de zwarte 

Klein Santa Martha

I N F O  E N  O P E N I N G S T I J D E N

Landhuis Jan Kok 3: Weg naar West-
punt, Sint-Willibrordus, dag. 10-17 uur.
Landhuis Ascención 4: Weg naar 
Westpunt, Barber, landhuisascencion- 
curacao.com, do. 9 uur rondl. (ANG10), 
1e zo. v.d. maand 10-14 uur open huis.
Landhuis Knip 6: (Kenepa) Lagun, di.-
vr. 10.30-16, zo. 10.30-17.30 uur.
Voor beschrijvingen van de landhuizen 
bij Willemstad-Schottegat: > blz. 25, 28.

O V E R N A C H T E N

Landhuis Daniel 1: Weg naar West-
punt, tel. +5999 864 84 00, landhuis 
daniel.com, vanaf $57.
Landhuis Klein Santa Martha 2: 
Soto, tel. +5999 864 03 16, landhuis-
ksm.com, 2 pk vanaf $89.

E T E N  E N  D R I N K E N

De Buurvrouw 1: Martha Koosje 8, 
tel. +5999 868 84 99, di.-zo. 14-21 uur.
Landhuis Daniel 2: Weg naar 
Westpunt, tel. +5999 864 84 00, di.-zo. 
10-22, ma. vanaf 17 uur.
Williwood 3: > blz. 43.

Dokterstuin 4: Weg naar Westpunt, 
tel. +5999 864 27 01, di.-vr. 9-17 uur.
Cactus Café 5: ma. 17-21, di.-zo. 
12.30-15 en 17-21 uur, tel. +5999 513 
75 35. Favoriet: pindasoep en diverse 
barbecueschotels.
Klein Santa Martha 6: dag. 8-21 uur.
Zie voor restaurants bij Westpunt blz. 48 
en 50.
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#9 Rondrit Aruba

uit een vulkanische verleden. Ayó 7 is misschien 
wat lastig te vinden: neem de route naar Andicuri 
Beach. Maar misschien wil je eerst wat lekkers 
voor een picknick inslaan bij de Bright Bakery, in 
Piedra Plat 44, aan Route 4?

Mooie plaatjes van een natuurlijke steenbrug 
zie je hier nog steeds ... maar dan wel als wand-
schildering en op heel veel gadgets. Ook inge-
stort maakt de Natural Bridge 8 nog indruk.

Na de eerste goudontdekkingen in 1824 
mochten Arubanen tot 1854 goud zoeken, mits 
ze het vervolgens tegen een vaste prijs aan de 
overheid verkochten. Daarna kwamen de eerste 
concessies. De goudsmelterij van Bushiribana 9
werd in 1872 gebouwd om het goud dat bij de 
Kristalberg werd gewonnen te verwerken. Je ziet 
de ruïnes van het complex nog staan.

Waan je even in Afrika op de Aruba Ostrich 
Farm 0; met restaurant en winkel. Als je dan 
weer naar de hoofdweg gaat, maak je natuurlijk 
het ommetje naar de rotspartijen van Casibari q. 

Twee lichtbakens
De kapel van Alto Vista w wordt druk bezocht 
als bedevaartsplek, voor soms snel een kaars op-
steken (te koop bij de kraam aan de straat) en 
heel uitgebreid tijdens Mariaprocessies. Er stond 
hier in 1750 al een simpele kapel, gewijd aan de 
O.L.V. van de Rozenkrans, speciaal voor de indi-
aanse bevolking. In 1952 verscheen deze nieuwe 
kapel, met daarin het oude altaarkruis, het laat-
ste kruis van de kruiswegstatie.

Je ziet je doel al van verre oprijzen: de Cali-
fornia Lighthouse e, genoemd naar een hier 
vlakbij gezonken vrachtschip. Bij het restaurant 
La Trattoria Faro Blanco 5, in het voormalige 
vuurtorenwachtershuis, informeer je naar vuur-
torenbezoek. Het is een bijzondere constructie 
van breuksteen, kalk en cement. Een stellage van 
staal draagt de farolinelamp en de spiegels. Het 
lichtsignaal, zesmaal per minuut, werd afgegeven 
door middel van een vernuftig systeem waarbij 
een gewicht afrolde – en dat door de vuurto-
renwachter ’s ochtends weer omhoog getakeld 
werd. Het restaurant heeft een goede Italiaanse 
kaart en het uitzicht is er grandioos.

Rondrit Aruba #9

I n f o  e n  o p e n i n g s t i j d e n

I N F O  E N  O P E N I N G S T I J D E N

> blz. 86 voor meer uitleg over de 
bezienswaardigheden.
Donkey Sanctuary5: Bringamosa 2z, 
Santa Cruz, dag. 9-16 uur, donaties.
Aruba Ostrich Farm0: > blz. 82.

E T E N  E N  D R I N K E N

Marina Pirata1: Spaans Lagoenweg 
4, Savaneta, tel. +297 585 71 50, wo.-
ma. 18-22 uur. Caribische schotels en 
cocktails; het restaurant heeft een groot 
terras aan de lagune.
Mauchi2: Savaneta 87, 9-18 uur. 

Naast fruitshakes en voedzame acai-
bowls ook wraps en soep.
De Zeerover3: Savaneta 270a, tel. 
+297 584 84 01, wo.-zo. 11-21 uur. 
Must do op Aruba: fish of the day, 
één soort of combi naar keuze in een 
mandje gefrituurd; met frites, gebakken 
banaan, ui in azijn en maisbrood. 
Kamini’s Kitchen4: De Vuyst 41b / 
Seroe Colorado, bij San Nicolas, tel. 
+297 563 19 33, wo.-ma. 11-20 uur.
Faro Blanco5: Noord, California 
Lighthouse, tel. +297 586 07 86, dag. 
open van ontbijt t/m diner, livemuziek 
ma.-za. 12-23 uur.
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