
Bonaire
Ben je dol op verlaten strandjes, rust, azuurblauwe zee, roze flamingo’s, een ruige natuur én een
indrukwekkende onderwaterwereld? Dan is Bonaire hét perfecte eiland voor jou!
 TERUG
Bonaire, gelegen in het Caribisch gebied, is een bijzondere gemeente van Nederland sinds 2010.
Het eiland wordt vooral bezocht door duikers en snorkelaars, maar ook als je niet zo’n waterrat
bent heeft Bonaire nog genoeg te bieden. Om het eiland te verkennen is een huurauto aan te
raden.

Kralendijk

De hoofdstad Kralendijk is voor onze begrippen amper een stad te noemen, maar is een
bezienswaardigheid op zich en zeker een bezoekje waard. Je vindt er kleurrijke huisjes, restaurants
en winkels en een sfeervolle markt op het Wilhelminaplein als er cruisepassagiers aan land
komen. In het centrum bevindt zich ook Fort Oranje, het oudste gebouw van Bonaire. Het bijna
400 jaar oude fort diende ter verdediging van het eiland.

 



Stranden

Er bevinden zich meer dan 22 stranden op het eiland waarvan de meeste bestaan uit schelpen en
dood koraal. Waterschoenen zijn dan ook aan te raden voor een strandbezoek of snorkeltripje. De
meeste stranden kennen geen voorzieningen; een hapje of drankje zul je zelf mee moeten nemen.

Om er een paar te noemen:

Lac Cai is een grote baai te midden van de mangroves in het oosten. Het ondiepe water maakt het
geschikt voor kinderen om te zwemmen en je spot hier regelmatig zeeschildpadden. Op zondag is
het de ontmoetingsplek voor de locals, er wordt dan muziek gemaakt en een lekker vers visje
bereid.

Aan de overzijde ligt Sorobon Beach: witte zandstranden met prachtig blauw, ondiep water en een
geliefde plek om te windsurfen. Je vindt hier drie plekken waar je een strandstoel kunt huren, lekker
kunt lunchen of een koel Amstel Bright biertje kunt drinken. Voor de kitesurfers is er Atlantis Beach,
ook wel toepasselijk Kite Beach genoemd.

Vrijwel direct na de landingsbaan van het vliegveld vind je Donkey Beach. Je waant je hier in een
tropisch aquarium en het is tevens een plek om vliegtuigen te spotten.

1000 Steps, vernoemd naar de kalkstenen trap die je afdaalt om he strand te bereiken, is een
geliefde plek om te snorkelen en te duiken omdat er vaak schildpadden te zien zijn.
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No Name Beach bevindt zich op het onbewoonde koraaleiland Klein Bonaire. Met een boot of
watertaxi kun je vanaf Kralendijk hiernaartoe, maar er is ook de mogelijkheid om zelf een boot te
huren. Laat je meevoeren door de stroming van de ene kant naar de andere kant van het eiland.

Washington Slagbaai Nationaal Park

Dit beschermde natuurpark is echt een must-see als je op vakantie op Bonaire bent. Het neemt
ongeveer twintig procent van het eiland in beslag en je krijgt een goede indruk van de diversiteit
van het landschap en de fauna van het eiland. Je kunt kiezen uit twee verschillende routes, maar
het is aan te raden om de langere route te nemen. Prachtige uitzichten, woeste zee, leguanen,
hagedissen, cactuswouden, rotsformaties, zandduinen; je vindt het hier allemaal. Neem je snorkel
of duikuitrusting mee want ook hier zijn weer een paar bijzondere plekjes onder water te zien.
Maak zeker een stop bij Wayaka II!

In het Gotomeer (zoutwatermeer) kom je veel flamingo’s tegen. Met name van januari tot juni,
wanneer ze hun jongen verzorgen. Je kunt ook een wandeltocht naar de top van de Brandaris
maken. Dit is met 241 meter de hoogste berg op Bonaire en het kost je zo’n 45 minuten om op de
top te komen. Vanaf het bezoekerscentrum starten er meerdere wandelingen door dit nationale
park.



Rondje Bonaire

Zoals eerder vermeld is het eiland goed per huurauto te verkennen. Tijdens een rondje over het
eiland kom je nog meer bezienswaardigheden tegen, zoals de zoutpannen die te herkennen zijn
aan de roze gekleurde zoutvelden en witte zoutbergen. Vervolgens rijd je langs de bekende gele
slavenhuisjes, de vier obelisken die diende ter navigatie, heb je een fenomenaal uitzicht bij Seru
Largu met het herkenbare Millennium Monument en ervaar je het Caribische leven in Rincon
waar je ook de Cadushy distilleerderij kunt bezoeken. Hier worden cactus en limoen gebruikt om
heerlijke likeurtjes te maken.

Reis je met kinderen, dan mogen een bezoek aan het Donkey Sanctuary en de midgetgolfbaan
Flamingo Adventure Golf zeker niet ontbreken. En denk ook eens aan kajakken tussen de
mangroves onder begeleiding van een ervaren gids; een unieke ervaring!

STINAPA E-ticket

Om het water rond Bonaire te betreden heb je een zogenaamd STINAPA E-Ticket nodig, dat
vroeger bekend stond als Stinapa penning. Deze non-profit organisatie beheert, onderhoudt,
promoot en beschermt de nationale parken van Bonaire. De bron van inkomsten bestaat uit de
verkoop van de zogenaamde nature fees waarmee de inwoners van Bonaire en de bezoekers
gezamenlijk bijdragen aan het beheer van de prachtige natuur van Bonaire. Verwacht dus zeker
geen massatoerisme op Bonaire, maar geniet van de rust, het aangename klimaat en het relaxte
leven. Duurzaamheid en kwalitatief hoogstaand toerisme is waar Bonaire al jarenlang op inzet.

Kortom, een vakantie op Bonaire is een fantastische ervaring die je niet snel zult vergeten.


