


Agenda

08:30 – 10:00u Kennisuitwisseling aan de hand van vier 
presentaties

Iedereen

10:00 – 10:20u Vervoer per bus naar Curaçaosch Museum Genodigden

10:20 – 12:15u
Casus: vragen, discussiëren, brainstormen en 
identificeren verbeteracties museaal aanbod in 
de binnenstad van Willemstad

Genodigden

12:15 – 12:30u Vervoer per bus terug naar Avila Beach Hotel Genodigden

13:00 – 14:00u Lunch Avila Beach Hotel Iedereen



Doel

• Uitwisselen van kennis en ideeën

• Identificeren van mogelijkheden voor samenwerking

• Aanmoedigen van wederkerigheid

• Verdiepen van profiel van Curaçao als toeristische bestemming

• Leggen van verbanden en contacten

• Creëren van kansen



Flora van Regteren Altena
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenchap

Flora van Regteren Altena

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen



Cultuur: waarde
Voor de samenleving

Flora van Regteren 
Altena

Directie Erfgoed en 
Kunsten



De waarde van cultuur

- Cultuur als waarde voor levendige steden

- Cultuur en erfgoed als waarde voor de samenleving

- Musea en hun rol

- Cultuur en toerisme: toegevoegde waarde?

- Digitalisering van erfgoed
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Cultuur

Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven



Bruisende binnensteden
‘Overheid en bedrijfsleven moeten samen in een regio inzetten op hun 
sterktes en nieuwe kansen. Om zich zo afhankelijk van hun eigen DNA 
te onderscheiden op bijvoorbeeld leefomgeving, winkelen, cultuur, 
toerisme, recreatie of bepaalde innovatieve bedrijvigheid.’

‘Culturele, culinaire en groene voorzieningen maken een

binnenstad aantrekkelijk, zo blijkt uit onderzoek. Zij dragen bij

aan ontmoeting en verbinding. Bovendien kunnen mensen uit

de kunst-, cultuur- en creatieve sector samen met bedrijven en

overheden werken aan een bruisende binnenstad.’

‘betrekken lokale retail, horeca, vastgoed, woningcorporaties, zorg-
en cultuurondernemers.’ -> andere bril voor opgaven

-> vernieuwende processen

Smart cities zijn art cities: aantrekkelijke steden voor bewoners en 
toeristen
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Bruisende binnensteden

- Voorstel VNO NCW, MKB Nederland, bestuurlijke partners

- Ook Ministerie OCW (Cultuur)

- > ook minder succesvolle steden weer bruisend maken,  met inzet cultuur. 4/2017 
aangeboden aan D66
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Met investeringen in cultuur 
- de cultuursector laten 
floreren

- Nieuwe generaties laten 
doorbreken. 

- kinderen al op jonge leeftijd 
enthousiast maken voor 
cultuur. 

- investeren in monumenten 
voor een mooie leefomgeving.

Ook nieuwe groepen makers de kans bieden in de voorhoede te komen. Met die 

nieuwe generatie vergroten we de diversiteit van het culturele leven. De nieuwe 

generatie spreekt een eigen taal, heeft eigen verhalen en spreekt het publiek van 

deze tijd aan.

Cultuur in een open samenleving. Cultuurbrief 2018-2021
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Musea en hun rol in de samenleving

Internationaal onderwerp: ICOM, UNESCO

- verbinden, maatschappelijke onderwerpen, in contact staan met samenleving, 
volgende generatie

Nederland

- Collecties, beheer en behoud

- Musea en onderwijs

- Platform maatschappelijke discussie: slavernij verleden

- Aandacht voor kleine musea

- Vrijwilligers
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Cultuur en toerisme 

Samenwerking OCW – NBTC

NBTC over toerisme strategie:

Kies een strategie die past bij lokale 

DNA, maak daar iets bijzonders van 

Voorbeeld Beesel Limburg: draaksteken

Spel met 100-en dorpsbewoners

meerdere voorstellingen

10.000 bezoekers



Cultuur en Toerisme

Samenwerking Ministerie OCW-EZ
Samenwerking NBTC – OCW en culturele organisaties

Bv Kenniscentrum Immaterieel erfgoed:

Kennisagenda en 
Onderzoekslijn Immaterieel erfgoed en toerisme:

kansen
bedreigingen 

Jezelf blijven <-> over commercialisering

Hoe daarmee omgaan? conferentie juni 2020
Tijdschrift Volkskunde december 2020 (bijdragen mogelijk)

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/immaterieelerfgoedentoerisme
15



Duurzaam cultuur toerisme

Integratie van het beleid en voor erfgoed en toerisme:

- in samenwerking met lokale bevolking en andere belanghebbenden, 

- ten behoeve van sociale, economische en klimaatdoelstellingen voor alle 
betrokkenen,

- en ten behoeve van beheer en behoud van materieel en immaterieel erfgoed en 
van duurzame toerisme.
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Europese aanbevelingen 

1. Zorg er voor dat cultureel aanbod duurzamer kan worden 

ontwikkeld, geëxploiteerd en beschermd. 

2. Maak publieksbereik een vast onderdeel van plannen voor 

behoud, beheer en exploitatie van cultuur.

3. Maak behoud, beheer en ontwikkeling van cultureel aanbod ook 

een vast (en vroegtijdig) onderdeel van plannen in de 

gastvrijheidssector en ruimtelijke ordening.

4. Betrek lokale stakeholders bij de planontwikkeling.

5. Stimuleer kruisbestuiving van kennis, competenties en menselijk 

kapitaal over en weer tussen de sectoren. Ook voor de inzet van 

veelbelovende / nieuwe ontwikkelingen zoals digitalisering, 

sociale media en de beleving van immaterieel erfgoed.



Nederlandse partners

CULTUUR +

• Ministeries van OCW + 
provincies & gemeenten.

• Cultuur+Ondernemen
(C+O)

• Mondriaan Fonds

• Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed (RCE)

• Kennisinstituut 
Immaterieel Erfgoed 
Nederland (KIEN)

• DutchCulture
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Toerisme

• Ministerie van EZK + 
provincies & gemeenten.

• NBTC

• Centrum voor Expertise 
voor Leisure, Toerisme & 
Hospitality (CELTH)

• ANWB

• VVV-NL en lokale DMO’s.



Digitaal Erfgoed Nederland 

Kennis instituut cultuur & digitalisering

- Ontwikkelen en verspreiden kennis over digitalisering, beheer en digitaal beschikbaar 
stellen van culturele informatie

- Bijdragen aan duurzame nationale ICT-infrastructuur

- Bijdragen aan samenwerking culturele sectoren, collectie beheerders en gebruikers

- Door: workshops, delen inspirerende voorbeelden, onderhouden kennisbank, 
versterken netwerken, etc. 

- www.den.nl
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netwerk digitaal erfgoed

Netwerk van erfgoedinstellingen

Verbeteren zichtbaarheid

bruikbaarheid en

houdbaarheid van digitaal erfgoed

https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/
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Europeana, EU digital platform for cultural heritage

21

A virtual European library, which makes Europe's cultural heritage accessible for all: 
bibliotheken, musea, archieven, av collecties. 

‘curaçao’: 7295 hits…

www.europeana.eu

https://www.europeana.eu/portal/nl/search?q=curacao&f%5bTYPE%5d%5b%5d=IMAGE


Flora van Regteren Altena
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenchap

Teo van den Brink

Museum de Fundatie Zwolle





Amsterdam-Zwolle: 111 

km 
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Flora van Regteren Altena
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenchap

Annemarie de Wildt

Amsterdam Museum



Een museum met impact-
werken met persona’s en aan beleving
Annemarie de Wildt – curator Amsterdam Museum 
missie Willemstad oktober 2019







Forten (Nieuw) Amsterdam

Sint Maarten

Curaçao

Suriname
New York

Ghana Manado

Ambon

Suriname





Wie zijn de bezoekers en wat willen ze?

Inzicht in de motivaties, drijfveren 
en drempels van bezoekers om 
naar het museum te komen

Beleving, impact, relevantie



Persona’s zijn op maat gemaakte doelgroep profielen, 
om kennis over de bezoekers tot leven te brengen.

Waardenoriëntatie (Mentality
onderzoeksprogramma, plm 20 
jaar)

Traditioneel: ‘behouden’

Modern: ‘bezitten’ en 
‘verwennen’

Postmodern: ‘ontplooien’                              
en ‘beleven’









Zelfontplooiers

Anders naar dingen laten kijken

Empatisch zijn ingesteld en je 
willen inleven in gevoelens en 
denkbeelden van anderen

Interesse tonen voor en je eigen 
leven verrijken met gebruiken en 
gewoonten uit andere culturen









Erfgoedliefhebbers

Erfgoedliefhebbers hebben 
traditionele opvattingen over 
normen en waarden. 

Erfgoedliefhebbers hebben in hun 
vrije tijd eerder behoefte aan rust en 
exclusiviteit dan aan massale 
evenementen. 

Deze groep is geïnteresseerd in (de 
Nederlandse) geschiedenis en 
architectuur en vind het belangrijk 
dat een (klein)kind hier iets van 
meekrijgt. 









Werken met persona’s als manier om creativiteit en 
inlevingsvermogen van museummedewerkers te stimuleren



Het succesvol overbrengen van de inhoudelijke 
boodschap én het inspireren en emotioneren van 
bezoekers 
Met als middel: 

beleving



INTERACTIE                    

• Aanraken • Games • 

Audiotour • Co-creatie 

• Rol personeel • 

Interactie tussen 

bezoekers • Interactie 

met objecten • 

Activiteiten • Social

media • Gidsen

ZINTUIGEN EN 

ESTHETIEK                          

• Mobiele apps • Tast     

• Herkenbaarheid entree 

• Nette ruimte • Muziek 

• Geluiden • Kleur en 

materiaal • Licht              

• Comfort • Geur                

• Temperatuur • Smaak

RUIMTELJKE INRICHTING    

• Plaatsen van objecten in 

de ruimte • Groepering 

objecten • Hoeveelheid 

objecten • Looproutes • 

Oriëntatiepunt in ruimte • 

Rustplekken • Memorabel 

afscheid • Wow-

momenten

INHOUD                                                      

• Virtual en Augmented reality • 

Tablets • Monitoren/schermen • 

Inclusiviteit • Welke objecten • 

Informatief materiaal • Gebruik 

authentieke objecten of replica’s • 

Storytelling • 

Achtergrondinformatie • 

Programma • Tekstbordjes

Bron: De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw. Ontwerpen 
voor beleving
https://designingexperiencescapes.com/wp-
content/uploads/2019/09/de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-
-ontwerpen-voor-beleving-2019-lr.pdf

https://designingexperiencescapes.com/wp-content/uploads/2019/09/de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw--ontwerpen-voor-beleving-2019-lr.pdf


Immersive







Interactief







Immaterieel(storytelling)







Inclusief (meerstemmig)









Hollandse Meesters Her-Zien

curator Jörgen Tjon a Fong

in: Groepsportretten van de 17de eeuw

Minister OCW: ‘Geschiedenis Gouden Eeuw                              

niet herschrijven’

Precies! Een meervoudig perspectief op de 
geschiedenis vergroot het historisch 
bewustzijn

#museumsarenotneutral (nor is the naming of things!)

End of Golden Age: Dutch museum bans 

term from exhibits  (The Guardian)

https://www.facebook.com/hashtag/museumsarenotneutral?source=feed_text&epa=HASHTAG


Interieur <>Exterieur 
(netwerkmuseum) 







Flora van Regteren Altena
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenchap

Micha Wijngaarde

Prinsenstraatproject



Bario di Arte Caribense Punda

Oktober 2019



…‘Het zou toch moeten kunnen’…

wij willen onmogelijk geachte oplossingen mogelijk maken door het verbinden van mensen, ideeën en 

plekken…

…door met opdrachtgevers het probleem te analyseren, om daarna een onverwachte, (financieel) 

duurzame oplossing te verzinnen…

...met blijvende impact voor opdrachtgever en de omgeving













De Overkant

Dit project  is mede gefinancierd 

met steun van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling van 

de Europese Commissie



ROC





Verkopen van ambachtelijke producten: restaurant











Aanleiding











Cultuur als ‘wapen’ om waarde te creëren…

Gentrification kan ook positief zijn















Over Bario di Arte Caribense





In Punda maken we een Cultureel Kwartier van ruim 10.000m2

▪ We zorgen voor een gevarieerd programma

▪ ArtCube en ruimte voor Broedplaats

▪ Ondernemersschap

▪ Horeca

▪ Hotel

▪ Wonen

▪ Incubator

▪ We zorgen voor een aansprekende programmering op straat en in de gebouwen en etalages

▪ We zorgen voor een aangenaam verblijfsgebied door de straat te gaan koelen op natuurlijke wijze door het toevoegen van

▪ Groen

▪ Schaduw

▪ Wind

▪ Slim gebruik van materialen

▪ Kleurgebruik



Een duidelijk afgebakend gebied

▪ Het Cultureel Kwartier Punda begint in een duidelijk 
afgebakend gebied, om zo het effect te maximaliseren

▪ Gaandeweg zullen we het gebied uitbreiden en meer en 
meer verbinden met de buurt

▪ Het plan is bewust ‘open source’: juist de verbinding met 
andere eigenaren, gebruikers en groepen is van belang. 
Met elkaar maken we heel Punda aantrekkelijker

▪ Na afronding van de ontwikkeling in het kader binnen de 
stippellijn, zal het project verder uitgebreid worden met 
andere delen van Punda, wij denken aan uitbreiding 
richting Gomezplein







Programma

functions  m2 gross floor 

space 

arts & craftmanship 886                  

horeca (bar) 300                  

horeca (coffee) 177                  

horeca (food) 366                  

apartments 2.127               

store (rented) 513                  

galerie 247                  

incubator 815                  

childrens playground/ museum 366                  

ArtCube 731                  

artgarden 535                  

real estate broker 91                    

hotel 2.394               

parking 500                  

total 10.047             





Prinsenstraat als een plek waar het klimaat aantrekkelijk is

▪ Wij richten ons op een daling van de temperatuur in de Kuipersstraat (tussen Casa Moderna en de Snoa) met 5 graden. 
Hetzelfde resultaat willen we bereiken in de tuin naast het Faermangebouw en de voorzijde van het Academy Hotel 
Curaçao.

▪ De ruimte op de begane grond van het Faermangebouw koelen we ook door schaduw en wind haar werk te laten doen.

▪ De Prinsenstraat en Madurostraat proberen we met 3 graden te koelen, door opwarming tegen te gaan. Deze maatregelen 
zijn de basis om een aantrekkelijk klimaat te creëren. Deze koele lucht brengen we vervolgens in de gebouwen. Zo werken 
we niet alleen aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat, maar helpen we ook energiekosten te besparen.

▪ Bij onze plannen zouden we ervan uit moeten gaan dat deuren overdag open kunnen staan. Museaal lijkt dat geen bezwaar 
zoals we in het landhuisachtige voormalige militair hospitaal in Otrabanda konden zien. Daar is nu het Curaçao Museum is 
gevestigd.

▪ Traditionele bouwtechnieken kunnen helpen om de temperatuur in de straat en in de gebouwen te matigen. De bezuiniging 
op energiekosten voor de gebruiker, betaalt zich vervolgens (deels) terug in een hogere huurwaarde.



Local Arts & Crafts and Craftmanship als hart van een Cultureel Kwartier

▪ Dit doen we enerzijds door het kiezen van een duidelijke profilering en het verbreden van de programmering (inclusief 
toevoegen van functies) zodat er meer levendigheid is, gedurende verschillende momenten van de dag.

▪ De Prinsenstraat moet worden tot een straat waar je langer wilt verblijven; een straat waar je enkele uren kunt vermaken.

▪ (Culturele) publieksfuncties

▪ Faermangebouw, de naastgelegen tuin, Casa Moderna en de achterliggende steeg een publieke invulling die zowel plaats moet gaan 
bieden voor het tonen van kunst op hoog niveau als kunst van startende kunstenaars. De Prinsenstraat zelf wordt ook op een ludieke 
manier geprogrammeerd door het toevoegen van schaduw, groen, zitgelegenheid en straatkunst. Wij voegen daarmee in totaal ruim
2.000m2 BVO culturele functies toe. Zie ook hierna.

▪ Gevarieerd en toekomstbestendig gebruik van de winkelruimte (Arts & Crafts)

▪ In de winkels worden (deels) nieuwe ondernemers geplaatst, met andere ondernemers wordt gesproken over hun assortiment. Het totaal 
aan bestaande winkelruimte is ongeveer 4.100 m2. Deze winkels transformeren we naar boutiquewinkels, ruimten waar kunst te koop is, 
en ruimten waar lokale producten (Arts & Crafts) verkocht worden. Alle ruimten helpen de hieronder beschreven uitstraling te versterken.

▪ Steekwoorden zijn: ambacht, design, Arts & Crafts, kwaliteit, merken. De winkels worden via twee makelaars, via social media en via de 
websites (Nieuw Volendam N.V. en Art Quarters Punda) verhuurd.

▪ Lege winkels krijgen tijdelijke invulling op basis van antikraak.





Branchering

functions  m2 gross floor 

space 

arts & craftmanship 886                  

horeca (bar) 300                  

horeca (coffee) 177                  

horeca (food) 366                  

apartments 2.127               

store (rented) 513                  

incubator 815                  

real estate broker 91                    

hotel 2.394               

parking 500                  



Wonen op bovenliggende etages

housing (appartments) amount net floor

longstay 2 room 20% 6                 362                                            

longstay 3 room 20% 6                 362                                            

air BNB 2 room 25% 7                 452                                            

air BNB 3 room 25% 7                 452                                            

artist in residence 10% 3                 181                                            

total 28               1.808                                         





Cultuur als ‘drager’

▪ Het Cultureel deel van het plan (ongeveer 2.000m2) bestaat uit vier onderdelen, die door de gehele portefeuille worden 
gerealiseerd. Op die wijze zal ieder gebouw op geheel eigen wijze een bijdrage leveren aan de culturele programmering.

functions  m2 gross floor 

space 

galerie 247                  

childrens playground/ museum 366                  

ArtCube 731                  

artgarden 535                  



Culturele inhoud

▪ ART-INCUBATOR PUNDA, Casa Moderna als broedplaats/ Art Incubator.

▪ ARTCUBE PUNDA: FAERMAN ARTS for fine and Performing Arts. 731 m2 op de bovenverdieping van het Dit gebouw biedt 
straks exposities en bijeenkomsten op het gebied van contemporaine en Caraïbische kunst.

▪ ARTCUBE PUNDA: FAERMAN GARDEBN for Arts and Foods. 535m2 De schaduw hier moet komen van de beplanting, 
kunstzinnige overkapping en eventueel andere kunstobjecten of sculpturen. Voor de programmering rekenen we op een 
combinatie van (fast)food, performing arts, voordrachten en aangenaam verblijf. De tuin biedt plaats aan 
buitenperformances. Het voorplein van het Academy Hotel Curaçao moet aangesloten worden op de tuin door het 
toevoegen van extra groen.

▪ ARTCUBE PUNDA: FAERMAN GALERIE & KIDS, straatniveau. ca. 700m2 open galerij en twee ruimtes van ieder 150m2. 
Over de invulling van die ruimtes lopen de volgende ideeën:

▪ PASSAGE ARTCUBE PUNDA, open voorkant zodat de verkoeling het verblijf aangenamer kan maken. Hier op Curaçao in het Bario di 
Arte, kan de open Galerij of Passage een ideale toegang vormen naar twee andere beoogde functies: het Kindermuseum of de bijzondere 
speelplaats en een ‘simpel’ congrescentrum met een zaal voor 150 man en break-out mogelijkheden.

▪ KINDERMUSEUM ARTCUBE PUNDA, Kindermuseum/ speelplaats. van ongeveer 350m2.

▪ STREET ART-Wall Painting, in de omgeving van ARTCUBE PUNDA, zorgvuldig te kiezen en uit te nodigen lokale kunstenaars die als het 
ware de branding van het Bario di Arte door hun beschilderde muren zullen helpen op te zetten.





Effect Bario di Arte

▪ Bovenstaande maatregelen leiden tot een gevarieerd gebied waar bezoekers een middag willen verblijven en een breed 
aanbod aan cultuur kunnen ervaren, zowel van hoge kwaliteit als toegankelijk.

▪ De variatie aan functies zorgt voor een gepaste drukte gedurende de hele dag. Het winkelaanbod is onderscheidend ten 
opzichte van de andere locaties.

▪ Deze kwaliteitsslag zorgt voor een gestage groei van de huurwaarden en een lagere leegstand. Door de grotere variatie, 
kleinere ruimten en duidelijke focus, zijn de huurders beter in staat om hun onderneming te voeren.

▪ Het kwartier biedt:

▪ simpele expositieruimte met minimale klimaat controle en of gebruik van natuurlijk luchtstroom; 

▪ broedplaats Casa Moderna die kapitaliseert op bestaande architectuur en zich low-budget laat aanpassen; 

▪ groot museaal oppervlak aan Prinsenstraat voor verschillende vormen van schone en beeldende kunsten; 

▪ museum ingang die zelf expositie en terrein voor performances is; 

▪ tuinen en groene aantrekkelijke stegen en straten overkapt met een door een kunstenaar te maken lichte bescherming tegen scherpte van 
de zon temperen de hitte;

▪ gebruik van lege bovenverdiepingen van bestaande winkelpanden ten behoeve van bewoning door gasten geeft levendigheid op nieuwe 
momenten;

▪ toevoegen en verbeteren van bestaande horeca faciliteiten verhoogd levendigheid (in aanvulling op Columbusstraat).



Positionering

▪ Biedt aan toeristen en inwoners van Curaçao meer dan platte horeca en een plek voor lokale dagelijkse boodschappen die 
je ook (liever?) in winkelcentra op het eiland kunt vinden. Er is een meerwaarde aan dit deel van het zich vernieuwende 
Punda. Die meerwaarde moet gevonden worden in het extra element dat ingebracht wordt door het aanbod aan vakwinkels
(Arts & Crafts meets design), lokale en internationale kunsten en door verbeterde lokale horeca. Door het aanbod dat 
gericht is op de hele familie, kun je met een gerust hart op de bonnefooi even komen struinen: je wordt iedere keer verrast.

▪ De ArtCube in het Faermangebouw en de galerie in Casa Moderna geven zowel Curaçaose, Caraïbisch, Antilliaanse en 
Internationale kunsten en cultuur. Doordat het museum uitgaat van het kunsthal principe, (voorlopig) geen eigen collectie en 
derhalve een snelle wendbaarheid kan het sneller bij de smaak van de beoogde lokale bezoeker aansluiten en deze soms 
verassen met internationale hoogstandjes uit de kunsten, om te beginnen uit de schatkamers die Curaçao zelf herbergt.

▪ Enkele steekwoorden: Caraïbisch, Boutique, Design, Arts & Crafts, Cultuur, Spelen, Toegankelijk, Persoonlijk, menselijke 
kleine schaal.





Doelgroep

▪ We richten ons met een gevarieerd aanbod, naar een gevarieerde groep van bezoekers. We richten ons op mensen die op 
zoek zijn naar een laagdrempelige manier van cultuur. We zoeken aansluiting bij de belevingswereld van de lokale 
bevolking. Bezoekers die cultuur willen mengen met vermaak, die vooral even willen genieten. Het Cultureel Kwartier moet 
dus zeker geen elitaire wijk worden. Niet al het aanbod is derhalve hoogdravend, maar daar is wel plaats voor. Het is wel 
erg verrassend door de menging van straatkunst, lokale kunst, winkelaanbod van ambachtelijke (lokale) producten.

▪ Toeristen

▪ Inwoners, op zoek naar vermaak en ontspanning.

▪ Ondernemers, die zich willen onderscheiden door een aanbod dat is gericht op design, Arts & Crafts en lokale producten.

▪ Designers;

▪ groen;

▪ meubels;

▪ kunst.

▪ Kunstenaars op zoek naar een afzetmarkt voor hun producties, kunstenaars die wensen samen te werken en een combinatie zoeken met
het bedrijfsleven.





Over de ondernemers die we zoeken



We zoeken ondernemers/ eindgebruikers!

▪ Horeca tuin Faerman (+/- 150m2)

▪ Bierbrouwer/ stoker (lokaal vakmanschap)

▪ Warme bakker

▪ Supermarkt

▪ Indoor kinderspeelplaats

▪ Koffie ‘concept’

▪ Incubator (500m2?)

▪ Edelsmit

▪ Schoenmaker

▪ Meubelmaker

▪ Kleermaker

▪ Hoedenmaker

▪ …



Over het vastgoed dat we beschikbaar hebben



Heerenstraat 12 hoek 
Keukenplein

Op een zeer gewilde plek in Punda, tussen de 

Heerenstraat en het Keukenplein hebben wij 2 te 

combineren winkelunits beschikbaar

Unit 1 Ca. 40 m2 VVO

Huurprijs ANG 2.750 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Unit 1 + 2 Ca. 60 m2 VVO

Huurprijs ANG 3.250 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Bijzonderheden De winkelunits zijn onderling te 

combineren en samen te huur, 

indien gewenst.

Makelaar Century 21 Real Estate

Joey van Oosten

Tel. (5999) 668 - 9627



Madurostraat 32

Aan de Madurostraat hebben wij een vrijwel 

compleet ingerichte horecazaak met inventaris te 

huur. Eventueel in combinatie met bovengelegen 

kantoor en appartement

Horeca unit BG Ca. 40 m2 VVO

Huurprijs NAF 2.950 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Kantoor unit

1e etage

Ca. 10 m2 VVO

Huurprijs NAF 800 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Studio

1e etage

Ca. 25 m2 VVO

Huurprijs NAF 950 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Makelaar Century 21 Real Estate

Joey van Oosten

Tel. (5999) 668 - 9627



Madurostraat 62

Aan de Madurostraat is ca. 90 m2 BVO 

bedrijfsruimte beschikbaar op de begane grond, 

eenvoudig op te delen in 2 units, eventueel met 

gebruik van een terras in de achtergelegen straat.

Vastgoed Ca. 90 m2 BVO, in 1 of 2 units op te 

delen. Er is daarnaast de mogelijkheid 

om de achter het pand gelegen 

Kuiperstraat deels te gebruiken als 

terras. Huurprijzen en afwerking zijn 

nader overeen te komen.

Wat zoeken we? Een ambachtelijke retail en/of horeca-

invulling die past in het Bario di Arte 

Caribense Punda-concept

Bijzonderheden Op de boven de bedrijfsruimte gelegen 

etages zullen woningen worden 

gerealiseerd

Informatie Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met:

• Marco Cheis, tel +5999-6916324

• Alex Dekker, tel. +316-52574222



Sha i Lio Caprileskade 12

Aan de rand van Punda gelegen, zeer ruime 

commerciële unit, eventueel te combineren met een 

kantoorruimte / opslagruimte op de eerste etage

Unit BG Ca. 150 m2 VVO

Huurprijs NAF 4.000 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Kantoor unit

1e etage

Ca. 150 m2 VVO

Huurprijs NAF 3.500 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Combinatie BG 

en 1e etage

Ca. 300 m2 VVO

Huurprijs NAF 6.500 per maand

Ex O.B. en Aquaelectra

Makelaar Century 21 Real Estate

Joey van Oosten

Tel. (5999) 668 - 9627



Prinsenstraat 49/51

Aan de Prinsenstraat, in een karakteristiek en 

toonaangevend gebouw is ca 600 m2 BVO 

bedrijfsruimte beschikbaar op de begane grond, 

verdeeld in 3 units, eventueel met een enorme tuin

Vastgoed Ca. 600 m2 BVO, in 1, 2 of 3 units op te 

delen. Er is daarnaast een tuin van ca. 

500 m2 BVO beschikbaar. Huurprijzen 

en afwerking zijn nader overeen te 

komen.

Wat zoeken we? Een ambachtelijke retail en/of een 

horeca-invulling die past in het Bario di 

Arte Caribense Punda-concept

Bijzonderheden Op de eerste etage wordt een museum 

voor Contemporary Art gevestigd.

Informatie Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met:

• Marco Cheis, tel +5999-6916324

• Alex Dekker, tel. +316-52574222
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Prinsenstraat 74

Aan de Prinsenstraat, in een modern gebouw is ca 

100 m2 BVO bedrijfsruimte beschikbaar op de 

begane grond en eerste etage

Vastgoed Ca. 100 m2 BVO, in 1 of 2 units op te 

delen. Huurprijzen en afwerking zijn 

nader overeen te komen.

Wat zoeken we? Een ambachtelijke retail en/of een 

horeca-invulling die past in het Bario di 

Arte Caribense Punda-concept.

Bijzonderheden De Prinsenstraat zal op korte termijn 

een metamorfose ondergaan waarbij 

een aantrekkelijke straat zal worden 

gecreëerd die het hart vormt van het 

Bario di Arte Caribense Punda-project.

Informatie Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met:

• Marco Cheis, tel +5999-6916324

• Alex Dekker, tel. +316-52574222



Prinsenstraat / Columbusstraat

Op de hoek van de Prinsenstraat en de 

Columbusstraat is ca 50 m2 BVO bedrijfsruimte 

beschikbaar op de begane grond.

Vastgoed Ca. 50 m2 BVO. Huurprijs en afwerking 

zijn nader overeen te komen.

Wat zoeken we? Een ambachtelijke retail en/of een 

horeca-invulling die past in het Bario di 

Arte Caribense Punda-concept.

Bijzonderheden De Prinsenstraat zal op korte termijn 

een metamorfose ondergaan waarbij 

een aantrekkelijke straat zal worden 

gecreëerd die het hart vormt van het 

Bario di Arte Caribense Punda-project.

Informatie Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met:

• Marco Cheis, tel +5999-6916324

• Alex Dekker, tel. +316-52574222



Da Costa Gomezplein 4

Aan misschien wel het mooiste plein van Punda

hebben wij ca 400 m2 BVO bedrijfsruimte 

beschikbaar op de eerste en tweede etage

Vastgoed Ca. 400 m2 BVO, in meerdere units op 

te delen, bereikbaar met trap en lift. 

Huurprijzen en afwerking zijn nader 

overeen te komen.

Wat zoeken we? Een kantoor en/of een horeca-invulling. 

De keuken en inventaris van het 

voormalige Il Forno restaurant is deels 

nog aanwezig en kan worden 

overgenomen.

Bijzonderheden Aan het klassieke pand hangt een 

beroemd klokkenspel dat iedereen in 

Willemstad kent. Een echte eyecatcher!

Informatie Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met:

• Marco Cheis, tel +5999-6916324

• Alex Dekker, tel. +316-52574222



afwerkingsniveau

Slopen/ demonteren

▪ verwijderen inventaris voormalig huurder (m.i. 

onderdeel van de voormalig huurder, maar anders 

zelf leeghalen).

▪ verwijderen systeemplafond wanneer deze er niet 

meer goed uitziet. Per gebouw (kritisch) beoordelen.

▪ verwijderen reclamebord voorgevel.

▪ verwijderen rolluiken wanneer deze oud zijn, niet 

goed functioneren. Bij voorkeur niet terugplaatsen. 

Geen dievenijzers

▪ verwijderen van oude airco units.

Buiten

▪ het controleren van de kozijnen en deuren. Daar waar 
nodig deuren goed sluitbaar maken; waar noodzakelijk 
vervangen.

▪ airco’s aanbrengen.

▪ het omkasten van de airco units aan de gevel. Hiervoor 
kunnen we één principe omkasting voor uitwerken, zodat 
dit standaard meegenomen kan worden.

▪ schilderen gevel i.o.m. huurder.

▪ toevoegen van buitenverlichting.

▪ etalageruiten etc. toonbaar en aantrekkelijk maken, waar 
nodig buitenverlichting toevoegen (veilig en aantrekkelijk 
gevoel als je langsloopt).



afwerkingsniveau

▪ Binnen

▪ alle onnodige elektra leidingen verwijderen en daar 

waar nodig netjes ophangen / bundelen en veilig 

afdoppen

▪ separate groepenkast en meter moeten aanwezig 

zijn per units

▪ controle elektra op veiligheid (certificering)

▪ unit dient 1 centraal data punt te hebben, waarop de 

huurder zelf kan uitbreiden

▪ het netjes maken van toiletvoorziening; weghalen 

van onnodige elementen vorige gebruiker; Ventilatie 

voorziening schoonmaken en herstellen

▪ toegangsdeur van het toilet goed sluitend maken

▪ wanden aanhelen waar nodig

▪ alle gaten in de wanden dichtzetten

▪ controleren tegelwerk en waar nodig vervangen

▪ wanden allemaal wit schilderen

▪ systeemplafond aanbrengen, met standaard 

Ledverlichting (vierkant zo groot als 1 plafondtegel); ca. 1 

st/5 m2

▪ grondige schoonmaak inclusief ramen lappen

▪ vloerafwerkingen herstellen



Vragen of informatie over Bario di Arte via 

Marco Cheis, mr.marcocheis@gmail.com
Josh Brill, joshuabrill@gmail.com
Alex Dekker, dekkeralex@gmail.com

Een project van Nieuw Volendam NV

Disclaimer: hoewel wij de uiterste zorg hebben besteedt aan de 
samenstelling van deze informatie betreft het een vrijblijvend overzicht 
van mogelijkheden en behouden wij ons het recht voor de informatie te 
wijzigen, andere aanbiedingen te doen en het aanbod in te trekken. Ook 
kan de informatie fouten en omissies bevatten. Wij nodigen u van harte 
uit om in gesprek te gaan met ons om te onderzoeken of wij tot een 
concreet aanbod en overeenstemming kunnen komen.

mailto:mr.marcocheis@gmail.com
mailto:joshuabrill@gmail.com
mailto:dekkeralex@gmail.com


Extra slides














