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7‘Hotel Kura’, is het resultaat van mijn afstudeerproject ‘Away from Home’. In dit verslag 

kunt u lezen welke onderzoeken er zijn uitgevoerd en hoe deze geleid hebben tot het 

uiteindelijke ontwerp voor mijn hotel in Curaçao. 

Voor het resultaat wil ik graag de docenten: Jos Bosman, Martien Jansen en Ruurd 

Roorda bedanken voor de wijze raad. Daarnaast wil ik Matthijs, mijn familie en vrienden 

bedanken voor de hulp en steun. Tot slot wil ik mijn groepsgenoten bedanken, die mij niet 

alleen met het ontwerp hebben geholpen, maar ook zorgden voor de nodige afleiding 

en de nieuwe bijnamen. Hierdoor kijk ik met veel plezier terug op de periode van mijn 

afstuderen. 

Voorwoord
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Samenvatting

Het ontwerp voor het hotel Kura wat in dit verslag is afgebeeld vindt plaats op Curaçao. 

Het ontwerp is ontstaan vanuit de vraag: ‘Hoe sluit het hotelontwerp aan bij de omgeving 

en zorgt het voor een interactie tussen de hotelgast en de lokale bevolking?’. 

Het hotel heeft als taak om de gebruiker inzicht te geven in de lokale cultuur, waarbij de 

hotelgast in aanraking komt met de lokale bevolking. Hierdoor speelt het ontwerp in op de 

volgende trends welke vanuit het gezamenlijke vooronderzoek naar voren zijn gekomen: 

het reizen voor plezier en het ontdekken van een andere cultuur. Het hotel zet zich af tegen 

het opkomende all-inclusiveconcept. 

De architectuur van het hotel heeft zich gevormd door het gemeenschappelijke 

vooronderzoek naar hotels en het individuele onderzoek naar de locatie, de tropische 

bouwstijl en kleurgebruik in de architectuur. Enkele belangrijke vanuit het onderzoek naar 

voren gekomen elementen in het ontwerp zijn: het weren van de zon en het doorlaten 

van ventilatie, de ontsluiting zo veel mogelijk buiten het gebouw laten plaatsvinden, het 

gebruik van kleur en de noordnoordoost/zuidzuidwest oriëntatie.

De gehanteerde ontwerpstrategie is het ontwerpen vanuit de functie. In het ontwerp 

heeft iedere functie zijn eigen identiteit, maar vormen de functies samen een geheel. Het 

ontwerp bestaat uit drie elementen: de ondersteunende functies, welke de gebruiker 

een inzicht geven in de lokale cultuur; de kamers en appartementen, waar de hotelgast 

zich in kan terugtrekken; en de paden, die de ondersteunende functies verbinden met de 

kamers en appartementen. De paden zijn geplaatst op een grid en bepalen hiermee de 

maatvoering voor de ondersteunende functies en de kamers en appartementen. De paden 

zijn semi-overdekt wat er voor zorgt dat er een schaduwspel ontstaat. 

De ondersteunende functies zijn: een markt, een receptie, een zwembad, een restaurant en 

zalen. Iedere ondersteunende functie heeft zijn eigen identiteit welke bepaald is op basis 

van de mate waarin deze functie de cultuur weerspiegelt. 

De kamers en appartementen staan los van de functies en deze hebben als doel dat de 

hotelgast zich hier terug kan trekken. Hierdoor zijn de kamers geen afspiegeling van de 

lokale cultuur.



11The design of hotel Kura is located in Curacao. The design was made according to the 

research question: ‘How can the design of the hotel connect with it’s environment and 

make the guests of the hotel interact with the local population?’. 

The task of the hotel is to give the user insight in the local culture. Another task of the hotel 

is to let the hotelguest get in touch with the local population. The design responds to the 

following trends which came forward in the communal research: travelling for fun and, 

discovering another culture. The hotel is against the all-inclusiveconcept.

The architecture of the hotel is shaped by the communal research on hotels and the 

individual research on the location, tropical building and, the use of color in architecture. 

Important results of the research that came forward are: shielding the sun and stimulating 

the ventilation, placing traffic space as much as possible outside the building, the use of 

color and, the north-northeast/south-southwest orientation.

The used design strategy is designing by function. In the design every function has it’s 

own identity, but when the functions are together, they form a whole. The design exists 

of three elements: the supporting functions, that give the user the experience of the local 

culture; the rooms and apartments, that create a retreat for the guests; and the paths, that 

connect the supporting functions with the rooms and apartments. The paths are placed 

on a grid. The paths determine the size of the supporting functions and the rooms and 

apartments. The paths are semi-roofed and therefore create a shadow on the floor. 

The supporting functions are: a market, a reception, a pool, a restaurant and  meeting 

rooms. Each supporting function has its own identity which is based on the amount the 

function reflections the culture.

The rooms and apartments are separated from the other functions. The separation makes 

it possible for the hotelguests to retreat. For that reason, the rooms do not show the local 

culture. 

Abstract





Onderzoek
Een hotel voor Curaçao

zicht naar zee vanaf de weg
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Introductie

Het afstudeeratelier ‘Away from Home’ kreeg de opdracht middels onderzoek een hotel 

te ontwerpen. Zowel het type, het karakter en de locatie van het hotel waren bij aanvang 

nader te bepalen. 

Het onderzoek behorende bij de ontwerpopgave van Hotel Kura is opgedeeld 

in twee verschillende fases. De eerste fase (februari 2016 - mei 2016) bevat het 

gemeenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie naar de 

typologische ontwikkeling van hotels. Daarnaast zijn zeven hotels geanalyseerd. Ook heeft 

iedereen een essay geschreven over een bepaald aspect van het hotel. De resultaten van 

dit onderzoek zijn verwerkt in het boek: ‘Hotel - Away from Home’.

De tweede fase (juni 2016 - januari 2017) bestaat uit een individueel onderzoek. Dit 

onderzoek genaamd: ‘Een hotel voor Curaçao’ is ondersteunend voor het ontwerp. Eerst 

zal in dit verslag inzicht worden gegeven aan het onderzoek, dat is uitgevoerd aan de 

hand van de onderzoeksvraag. Er is onderzoek gedaan naar de locatie van het plot, 

tropisch bouwen en kleurgebruik. Deze drie onderdelen zijn typerend voor het eiland. 

Vervolgens wordt het uit het onderzoek volgende ontwerp getoond. Het onderzoek en het 

ontwerp vormen samen een beeld van het afstudeertraject.

Motivatie

In de 19e en 20e eeuw heeft de opkomst van diverse vervoersmiddelen (vliegtuig, auto, 

trein...) er voor gezorgd dat het reizen in opkomst kwam. Daarnaast is de luxe ‘vrije tijd’ in 

de 20e eeuw toegenomen. Beide hebben er toe geleid dat het reizen voor het plezier tot 

stand is gekomen. 

Behalve de reis erheen werd ook het verblijf ter plekke belangrijk. Hierdoor kwam 

het recreëren tot stand. Daarnaast zorgde dit voor een groei in de hotelindustrie. Dit 

resulteerde in hotels waar men voor het plezier bleef overnachten en waar men kon 

recreëren. 

Vanuit het vooronderzoek is gefocust op diverse types hotels en hoe deze zich ontwikkeld 

hebben in de loop van de tijd. Hiervoor zijn zeven hotels uitgekozen van verschillende types 

welke allemaal een relatie hebben met het recreëren. Uit vergelijking van de hotels is 

gebleken dat de opbouw van de hotels grotendeels afhangt van het type hotel. Daarnaast 

heeft de locatie invloed op het type hotel. 

Vanuit de invloed van de locatie op het hotelontwerp blijkt de invloed van de cultuur. 

Daarnaast wordt de cultuur in relatie gebracht met het thema ‘weg van thuis’, waarbij het 

thuisgevoel van de hotelgast mede bepaald wordt door de ervaring van de lokale cultuur. 

Verder is het ontdekken van een nieuwe cultuur onderdeel van het recreatief reizen. Vanuit 

deze vertrekpunten is een essay geschreven met als titel: ‘Het integreren van cultuur in het 

hotelontwerp’. 



15Fascinatie

Uit het voorbereidend onderzoek zijn een aantal trends naar voren gekomen welke mijn 

persoonlijke interesse hebben:

Een van de trends in de hotelbranche is de opkomst van grote hotelketens met een 

internationaal karakter. Door het internationale karakter van de ketens zijn deze hotels op 

vele locaties toepasbaar. Echter, doordat deze ketens een internationaal karakter hebben, 

wordt de lokale cultuur ondergeschikt gesteld in het ontwerp. Dit heeft tot gevolg dat er 

minder binding is tussen het hotel en de lokale bevolking. Door het hotelontwerp aan te 

laten sluiten bij het lokale karakter ontstaat een interactie tussen het hotel en de lokale 

bevolking. 

Een andere trend in de hotelbranche is de totaalverzorging, ook wel all-inclusive of 

ultra all-inclusive genoemd. Steeds meer reizen bieden een totale verzorging waarbij 

hotelgasten het hotel niet meer hoeven te verlaten. Dit komt voornamelijk voor in het type 

‘resort’. Dit staat echter het ontdekken van de lokale cultuur in de weg, doordat de gasten 

hierdoor gestimuleerd worden in het hotel te verblijven en niet te kijken wat er in de 

omgeving te doen is. 

De laatste trend waar het concept van het ontwerp op geïnspireerd is, is de trend van 

het reizen om een andere cultuur te ontdekken. Deze trend is ontstaan door de toename 

van de mobiliteit. Hierdoor is het makkelijker om verder weg te gaan, waardoor een 

ontmoeting met een groter cultuurverschil mogelijk is.
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Voorbereidend onderzoek

Voorafgaand aan het individuele ontwerp is er onderzoek uitgevoerd vanuit het atelier 

´Away from Home´. Dit onderzoek is vastgelegd in het boek ´Hotel - Away from Home´. 

Door middel van literatuurstudie en gebouwanalyses is antwoord gegeven op de vraag: 

“Wat is de maatschappelijke en architectonische betekenis van het hedendaagse 

hotel en wat heeft de opkomst van het toerisme voor invloed op het type?”

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een grote diversiteit bestaat aan 

hoteltypes. In een historisch overzicht wordt beschreven hoe het hotel in de klassieke tijd 

is ontstaan en door de eeuwen heen is uitgegroeid tot het hotel dat we nu kennen. Deze 

duizendpoot aan typologieën verschillen van primitieve tot zeer luxueuze onderkomens. In 

het ontwerp van een hotel wordt allereerst de doelgroep duidelijk gedefinieerd. Zo kan 

de opzet van het hotel worden bepaald met een toepasselijke diversiteit van kamers en 

prijsklassen. De taak van de architect is om een hotel te ontwerpen dat duidelijk gericht is 

op de eisen en wensen van de betreffende bezoeker op die specifieke locatie. Hierbij zijn 

een aantal verschillende factoren van belang. Met name de omgeving speelt hierin een 

belangrijke rol.

Vervolgens zijn een zevental hotels uitgebreid geanalyseerd. Deze analyses brengen 

onder andere het ontstaan, ontwerp en concept van het desbetreffende hotel naar voren 

en voorzien zo in een gemeenschappelijke basis voor de hierna volgende individuele 

ontwerpopdracht. 

Geconcludeerd kan worden dat een goed hedendaags hotel een bijzondere maar 

aangename atmosfeer heeft waarbij het interieur een belangrijke rol speelt. Een goed 

architectonisch ontwerp bepaalt in grote mate het succes van het hotel. De architect moet 

rekening houden met de doelgroep, het type hotel en de locatie van het hotel, en hierbij 

niet het uiteindelijke doel uit het oog verliezen: namelijk het comfortabel onderbrengen 

van de gast.



17Onderzoeksvraag 

Vanuit de fascinatie en verder bordurend op het essay is de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd:

‘‘Hoe sluit het hotelontwerp aan bij de omgeving en zorgt het voor een interactie tussen 

de hotelgast en de lokale bevolking?’’

Om deze vraag te beantwoorden zijn een aantal deelvragen geformuleerd:

- ‘‘Hoe ziet de lokale bouwstijl eruit?’’ 

- ‘‘Hoe sluit het hotel aan bij het tropische klimaat?’’ 

- ‘‘Welke functies worden zowel gebruikt door de lokale bevolking als de    

hotelgasten?’’

Methode

Om het onderzoek uit te voeren zijn de volgende methodes gebruikt: casstudy, 

locatieanalyse en literatuurstudie. Voor onderzoek naar de locatie is gebruik gemaakt van 

een locatieanalyse en een literatuurstudie. Voor het onderzoek naar tropisch bouwen en 

het onderzoek naar kleurgebruik is gebruik gemaakt van casestudy en literatuurstudie.

Doelstelling

Het doel van dit afstudeerproject is een hotel te ontwerpen dat aansluit bij de cultuur 

van Curaçao. Daarnaast moet het hotel de interactie tussen de hotelgast en de lokale 

bevolking stimuleren. Het hotel hoort de eerste ontmoeting met de plaatselijke cultuur te 

zijn en dit ook te uiten. Het hotel hoort aan te sluiten bij de plaatselijke architectuur en het 

tropische klimaat.

Onderzoeksvraag, methode en doelstelling



18 Willemstad

Willemstad is de hoofdstad van het 

eiland. Ongeveer 95% van de bevolking 

woont en werkt hier (wimdu.nl). Doordat 

het grootste gedeelte van de bevolking 

in Willemstad woont en werkt, is de 

cultuur van de lokale bevolking hier het 

sterkst aanwezig. Daarnaast bevinden 

de meeste toeristische trekpleisters zich 

in Willemstad, waardoor deze attracties 

voor de hotelgast te voet te bezoeken 

zijn. 

Curaçao

Dit project is gelegen op het eiland 

Curaçao. Het eiland is gekozen vanwege 

zijn rijke culturele invloeden van over de 

hele wereld, waaronder de Nederlandse 

invloed. Het eiland bevindt zich voor 

de kust van Venezuela in de Spaanse 

wateren en is 444 km2 groot. De afstand 

tussen Willemstad en Amsterdam is 7.880 

kilometer hemelsbreed (nl.distance.

to). De afstand en het andere klimaat 

versterken het ‘weg van thuis’ gevoel. 

Daarnaast heeft het eiland wel een link 

met thuis door de Nederlandse invloeden 

in de cultuur op het eiland. Zo wordt 

er Papiaments gesproken op Curaçao, 

wat een mengeling is van Nederlands, 

Spaans, Engels en eigen woorden. Deze 

mengeling is ontstaan doordat Curaçao 

sinds de ontdekking een kolonie is 

geweest van meerdere landen. 

[3] Wereldkaart met afstand van Curaçao tot Eindhoven

Locatieanalyse 
Introductie

[1] Handelskade, Willemstad

[2] Curaçao, Willemstad
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[4] Curaçao 1:200.000
N



20 Pietermaai

Binnen Willemstad ligt de wijk Pietermaai. 

In deze wijk is het hotel gevestigd. De 

wijk staat bekend als het Soho van 

Curaçao door de vele eettentjes en 

doordat er veel lokale producten en kunst 

geproduceerd worden. Daarnaast is het 

een van de oudste wijken (Smit, 2016).

Het eiland Curaçao heeft als doel sinds 

het zelfstandig is geworden in 2010 

om de toeristen op het eiland meer 

van de lokale cultuur te laten zien. 

Om dit mogelijk te maken, heeft de 

regering in haar beleidsplan staan om 

de criminaliteit van het eiland terug 

te dringen, aangezien het eiland vrij 

veel criminaliteit kende. In Willemstad 

en Pietermaai is deze missie al 

geslaagd, waardoor het een geschikte 

vakantiebestemming is (Smit, 2016). 

[6] Willemstad 1:10.000

[5] Pietermaai smal

N
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[7] Directe omgeving 1:4000
N
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Locatieanalyse 
Geschiedenis

tot 1499 1499 1527 1634 1795

De Arawak indianen waren 

een boerenvolk, die leefden 

van plantaardig voedsel en vis.  

Een stam bestaat uit ongeveer 

40 personen. De Arawak 

indianen vestigden zich met 

name op de zuid- en westkant 

van het eiland in de buurt 

van waterbronnen. Het volk is 

vredig en kwam vermoedelijk 

met kano’s uit Venezuela. De 

Arawak Indianen zijn door 

vrijwel de hele Caraïben 

gevestigd. In het Christoffel-

park zijn nog rotstekeningen te 

zien van de Arawak indianen 

(“Indianen en Spanjaarden”, 

2016).

Curaçao werd gebruikt 

voor zoutwinning door de 

Spanjaarden. De Spanjaar-

den leverden dit zout aan de 

West Indische Compagnie, 

welke het doorverkocht voor 

de haringvisserij in Europa. 

Hierdoor ontwikkelde Curaçao 

zich als handelscentrum voor 

schepen die op doorreis waren 

naar Europa en Amerika. Door 

de tachtigjarige oorlog (1568-

1648) stopte de zoutlevering 

van de Spanjaarden aan de 

West Indische Compagnie 

(“Curaçao”, 2016).

In 1795 ging het slecht met de 

slavenhandel door gebrek aan 

landbouwgrond op Curaçao. 

Hierdoor kwamen de slaven 

onder leiding van slaaf Tula 

in opstand. De opstand tegen 

de slavernij heeft ongeveer 

een maand geduurd en kostte 

het leven van vele slaven. 

Hoewel de slavernij hierna niet 

afgeschaft werd, kwamen er 

wel regels voor hoe een slaaf 

behandeld diende te worden. 

Tula is een held geworden voor 

het eiland en heeft zodoende 

ook zijn eigen standbeeld op 

het westen van het eiland (P. 

Steen, V.D., 2016). 

Eiland van de Arawak indianen Permanente bewoning door 

Spanjaarden

Slavenopstand

In 1499 werd het eiland 

ontdekt door de Spanjaard 

Alonso de Odeja. Alonso was 

een commandant die samen 

met onder andere Columbus 

de opdracht had Amerika te 

ontdekken en te veroveren. 

Hij noemde het eiland ‘Islas 

de los gigantes’, doordat de 

Arawakken een stuk groter 

waren dan de Spanjaarden. 

Veel Arawakken werden tot 

slaaf gemaakt. Doordat het 

eiland geen natuurlijke rijk-

dommen bezit en de grond vrij 

onvruchtbaar was, werd het 

eiland in 1513 ook wel ‘Islas 

Inutiles’ genoemd (“Geschie-

denis van Curacao”, 2016). 

Doordat de Spanjaarden geen 

zout meer leverden aan de 

West Indische Compagnie, 

besloot de West Indische 

Compagnie Curaçao zelf te 

veroveren. Het eiland werd 

hierdoor niet alleen gebruikt 

voor de winning van zout, 

maar ook als doorvoer-

haven van de slaven. De 

slaven werden van Afrika 

naar Zuid-Amerika en het 

Caribbische gebied vervoerd, 

met als tussenstop Curaçao. 

Hier werden ze gesorteerd op 

gezondheid, en daarbij de 

mogelijkheid om te werken 

(“Geschiedenis Curacao”, 

2016). 

Ontdekt door Spanje Nederlandse kolonie

[8] Tijdlijn
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1800-1815 1863 1914-1929 1954 2010

Op 17 oktober 1800 werd 

Curaçao door de Engelsen 

ingevallen. De Engelsen en 

Nederlanders hadden continu 

oorlog over de verdeling 

van het land in Noord- en 

Zuid-Amerika. Doordat 

Nederland in Europa bezig 

was met de Napoleontische 

oorlog, zagen de Engelsen 

hun kans schoon om Curaçao 

te veroveren. Tussendoor 

veroverden zowel Engeland 

als Curaçao nog enkele malen 

het eiland. Aan het eind van 

de Napoleontische oorlog, 

werd Curaçao teruggegeven 

aan Nederland volgens het 

verdrag van Parijs (“Geschie-

denis Curacao”, 2016). 

In 1914 werd door Shell een 

grote olieraffinaderij ISLA 

gesticht op Curaçao. Deze 

olieraffinaderij zorgde voor 

een bloei in de economie van 

Curaçao. De raffinaderij trok 

veel buitenlandse werknemers 

aan op het eiland. Toen er in 

1929 een economische crisis 

ontstond wereldwijd, had dit 

ook gevolgen voor Curaçao. 

De werknemers werden 

ontslagen en de raffinaderij 

ging failliet. In de jaren ‘80 

werd ISLA verkocht voor 1,- 

NAF aan Curaçao, waarna 

deze weer in gebruik is 

genomen (“De Isla raffinade-

rij”, 2016). 

Op 10 oktober 2010 zijn 

de Nederlandse Antillen 

opgeheven. De aanleiding 

voor de opheffing was de 

slechte financiële positie 

van de Antillen. Curaçao is 

hierdoor een zelfstandig land 

geworden binnen het Konink-

rijk der Nederlanden. Hierdoor 

zijn de landen zelf verant-

woordelijk voor hun bestuur en 

wetgeving (Kamer, 2016). 

Engelse kolonie Economische bloei door olie Nederlandse Antillen 

opgeheven

In 1863 werd in Curaçao de 

slavernij afgeschaft. Hiermee 

kregen 11.654 slaven hun 

vrijheid terug. De vrijgesproken 

slaven werden niet aan hun 

lot overgelaten, maar werden 

als vrij man aangenomen 

op dezelfde plantages. Dit 

leverde een groot verlies op 

voor de eigenaren, waardoor 

de Nederlandse regering 300 

gulden beschikbaar stelde 

per vrijgelaten slaaf voor 

de eigenaren. De dalende 

economie op het eiland 

zorgde ervoor dat vele slaven 

emigreerden naar onder 

andere Cuba (Ditzhuijzen & 

Langenfeld, 2016). 

In 1954 kreeg Curaçao zelf-

bestuursrecht. Echter blijft het 

eiland nog wel onderdeel van 

het Koninkrijk der Nederlan-

den. Om het zelfbestuursrecht 

soepel te laten verlopen, 

werd in 1948 het kiesrecht 

ingevoerd. In 1951 ontstond er 

een interim-regeling, waarbij 

het gekozen bestuur samen 

bestuurde met Nederland. 

Hierdoor kon vervolgens in 

1954 Curaçao autonoom 

worden (“Al meer dan zestig 

jaar vrijwillig verbonden”, 

2016). 

Afschaffing slavernij Curaçao autonoom
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[9]  Kathedral di Pietermaai

[10] Van der Valk hotel

herkenningspunt in de omgeving. 

Het hoogste gebouw van het eiland 

is het Van der Valk-hotel. Dit hotel 

bevindt zich aan de kust op de hoek 

van de Sint-Annabaai. Het hotel heeft 

13 verdiepingen en een hoogte van 

ongeveer 42 meter.

In de wijk Pietermaai bevindt zich ook met 

name laagbouw. De meeste gebouwen 

Het eiland Curaçao kenmerkt zich 

door laagbouw. Vrijwel het gehele 

eiland bestaat uit gebouwen welke vier 

verdiepingen of minder hebben. Er zijn 

echter geen regels voor de maximale 

bouwhoogte op het eiland. Door 

het gebrek aan regels bestaat er de 

mogelijkheid, indien de functie hierom 

vraagt, een hoger gebouw te maken 

waardoor een hoogteaccent ontstaat. 

Deze hoogteaccenten werken hierdoor als 

Locatieanalyse 
Gebouwhoogtes

Een verdieping hoog

Twee verdiepingen hoog

Renvooi

Drie verdiepingen hoog

Vier verdiepingen hoog

Vijf verdiepingen of hoger

bestaan in deze wijk uit een of twee 

verdiepingen, zoals te zien is op de 

afbeelding op de rechterpagina. 

Het hoogste gebouw in Pietermaai is de 

Kathedral di Pietermaai. De hoogte van 

de Kathedral di Pietermaai is ongeveer 

15 meter. 

Gebouwplot



25

[11] Gebouwhoogtes, Pietermaai 1:4000
N
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[12] Berg Altena

[13] Penstraat

in het verkeer”, 2016). Daarnaast wordt 

de auto zeer weinig als statussymbool 

gebruikt, wat betekend dat de meeste 

auto’s ouder en slecht onderhouden zijn. 

De wijk Pietermaai kent veel 

eenrichtingswegen, waaronder de 

wegen die voor het hotel langs gaan. 

De wijk heeft in de omgeving meerdere 

parkeerplekken van onder andere de 

kerk, het museum en de omliggende 

Op het eiland wordt de auto veel 

gebruikt als vervoersmiddel. Dit wordt 

onder andere gedaan omdat minder 

intensief is dan lopen. Daarnaast 

kent het eiland tot voor kort veel 

verkeersongelukken, mede omdat er 

geen gordels gedragen hoeven te 

worden en omdat er geen alcohollimiet 

voor de bestuurder gold in tegenstelling 

tot Nederland. Sinds kort geldt er wel 

een alcohollimiet op Curaçao (“Alcohol 

Locatieanalyse 
Wegen en parkeren

Parkeerplaatsen

Renvooi

restaurants. 

Het hotel wordt bereikt via de weg Berg 

Altena, of vanuit de Penstraat. Beide 

straten zijn aardig snel aangelegd nadat 

Curaçao een Nederlandse kolonie werd, 

waardoor de straten vrij oud zijn. De 

Penstraat lijdt hierbij naar het oosten, 

terwijl de Berg Altena lijdt naar de rest 

van het eiland. 

Gebouwplot

Eenrichtingsverkeer
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[14] Wegen en parkeren, Pietermaai 1:4000
N
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[15] Pietermaai 78

aandelen in de verffabriek, waardoor 

de gouverneur er bij gebaat zou zijn de 

gebouwen allemaal een andere kleur te 

geven. 

Een ander verhaal is dat de gebouwen 

aan de Willemskade hiervoor al 

geschilderd waren. De bedrijven die hier 

waren gevestigd waren goed herkenbaar 

doordat deze de bedrijfskleur als 

gevelkleur gebruikten. Andere bedrijven 

Kenmerkend voor het eiland zijn de 

felgekleurde gebouwen. Deze gebouwen 

waren tot het begin van de 19e eeuw 

allemaal wit. 

Over de oorsprong van de kleuren gaan 

verschillende verhalen. De toenmalige 

gouverneur van het eiland zou last 

hebben van zijn ogen, waardoor zijn 

arts hem adviseerde het felle witte te 

vermijden. Echter had de gouverneur ook 

Locatieanalyse 
Kleuren

wilden dit ook waardoor een trend 

ontstond. 

De gekleurde gebouwen hebben er 

toe geleid dat in 1901 een wet is 

aangenomen dat alle gebouwen een 

kleur op de gevel moesten hebben. 

Welke kleur maakte niet uit. De wet is 

begin 20e eeuw opgeheven, maar velen 

verven de gebouwen nog traditiegetrouw 

(“De kleuren van de huizen”, 2016). 

[16] Handelskade, Willemstad

Gevel van het gebouw

Renvooi

Gebouwplot
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[17] Gevelkleur, Pietermaai 1:4000
N
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[18] Boutique hotel ‘t Klooster

Rondom de kust bevindt zich de horeca, 

waaronder de hotels. Hoewel er in de 

directe omgeving al aardig wat hotels 

zijn, zijn deze hotels erop gericht dat 

de hotelgast hier gedurende zijn hele 

vakantie verblijft. Daarnaast zijn de 

hotels niet toegankelijk voor de lokale 

bevolking. 

Aan de westzijde net buiten de kaart 

bevindt zich het stadscentrum. Hierin zijn 

In de directe omgeving van het 

hotel bevinden zich allerlei functies. 

Het noordelijke gedeelte bestaat 

voornamelijk uit bedrijven. De bedrijven 

hierin gevestigd zijn onder andere een 

bank, een autoverhuurbedrijf en een 

makelaar. 

De woningen zijn gespreid te vinden in de 

directe omgeving. Richting het noorden 

en oosten zijn meer woonwijken te vinden. 

Locatieanalyse 
Functies

met name kledingwinkels gevestigd. 

Behalve de aanwezige functies, zijn er ook 

enkele ontbrekende functies. Zo is er voor 

de bewoners niet in de directe omgeving 

een mogelijkheid om de boodschappen 

te doen, maar is deze verder weg. Verder 

ontbreekt er voor de bedrijven nog een 

plek om te vergaderen in de directe 

omgeving. 

[19] Pietermaai district

centrum

cultuur en recreatie

Renvooi

hotels

horeca

woningen

sociaal

diensten

kantoor

Gebouwplot



31

[20] Functies, Pietermaai 1:4000
N
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[21] Doorsnede installaties Casa Weeber

windzijde grote gevelopeningen te 

plaatsen en aan de wind luwe zijde 

kleine gevelopeningen te plaatsen. In het 

gebouw bevinden zich deuren die door 

middel van lamellen de wind doorlaten 

door het hele gebouw. Hierdoor wordt 

het huis gekoeld. 

Daarnaast bevinden zich in het gebouw 

grote overstekken. De overstekken zorgen 

er samen met de open gevel voor dat er 

een overgang ontstaat tussen binnen en 

buiten. 

Tot slot bevat het huis de vier basiskleuren 

die voornamelijk als gevel op het eiland 

gebruikt worden: rood, geel, blauw en 

groen (Havik, 2012).

Om een beeld te krijgen van de bouwstijl 

op Curaçao is een casestudy gedaan 

naar Casa Weeber te Curaçao van 

Carlos Weeber. Behalve het uiterlijk, is bij 

dit ontwerp ook rekening gehouden met 

het klimaat. 

Op het dak wordt de zon gereflecteerd 

door middel van metalen golfplaten. 

Het dak is goed geïsoleerd om 

opwarming door de zon zo veel mogelijk 

te voorkomen. Het regenwater wordt 

opgevangen en opgeslagen in bassins die 

zich in de kelder bevinden, wat later weer 

gebruikt kan worden om de toiletten door 

te spoelen. 

Om te ventileren wordt gebruik gemaakt 

van de passaatwind, door aan de 

Locatieanalyse 
Casa Weeber

regen  
bassin  

vooraad 
bassin   

waterbron

noorder wind

regen

klimaat
buffer

[23] Keuken Casa Weeber

[24] Zwembad Casa Weeber

[22] Entree Casa Weeber
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[25] Plattegrond van verdieping, begane grond en kelder van Casa Weeber



34 Het toepassen van ventilerende ramen en 

schuifdeuren.

Dit wordt wederom toegepast om zo veel 

mogelijk natuurlijke ventilatie in het huis 

te krijgen. Indien de ramen en deuren 

dicht zouden zijn, zouden de ruimtes aan 

een zijde gesloten zijn waardoor de wind 

niet door het gebouw kan. 

Ontsluiting zo veel mogelijk buiten het 

gebouw. 

Door de ontsluiting zo veel mogelijk 

buiten het gebouw te plaatsen, wordt 

er voor gezorgd dat de ruimtes zo 

veel mogelijk langs de gevels liggen, 

waardoor deze meer gebruik kunnen 

maken van de ventilatie. Daarnaast zijn 

de gangen een van de ruimtes die minder 

privé zijn, waardoor het mogelijk is deze 

ruimte buiten het gebouw te leggen. 

Hieruit blijkt dat bij de lokale bouwstijl 

voornamelijk rekening wordt gehouden 

met het klimaat (J.D. Heer, 2011). 

Carlos Weeber beschrijft in zijn 

voorwoord van het boek ‘Rietveld en 

Curaçao’ de volgende gebruikelijke 

bouwregels van het eiland: 

Het gebruik maken van een 

langwerpige plattegrond, zuidzuidoost/

noordnoordwest georiënteerd. 

Behalve dat deze oriëntatie standaard 

is op het eiland en hierdoor een ander 

geörienteerd gebouw zou opvallen, 

wordt dit ook gedaan om op deze manier 

zo min mogelijk gevel te hebben aan de 

zuidzijde. Daarnaast optimaliseert deze 

oriëntatie de ventilatie voor de wind. 

Het gebruik maken van kleuren op de 

gevels. 

Hoewel hier momenteel geen wet meer 

voor is, wordt dit wel traditiegetrouw 

nog altijd gedaan. De kleuren die 

voornamelijk op het eiland gebruikt 

worden zijn: rood, geel, groen en blauw. 

Rondom overstekken en minimaal 150 

mm isolatie in het dak. 

Dit wordt gedaan om de zon zo 

veel mogelijk buiten te houden. De 

overstekken zorgen er voor dat de lucht 

koeler het gebouw binnenkomt. De 

isolatie van het dak zorgt ervoor dat 

opwarming door de zon zo veel mogelijk 

wordt voorkomen. 

Kleine gevelopeningen aan de wind 

luwe zijde, grote gevelopeningen aan de 

windzijde en geen gebruik van maken 

van glas. 

Dit wordt gedaan om het gebouw zo 

optimaal mogelijk te ventileren. Door de 

ventilatie wordt het gebouw koeler en 

aangenamer. 

Locatieanalyse 
Literatuuronderzoek



35Curaçao kent een rijk koloniaal verleden. 

Mede door dit verleden is de cultuur 

van het eiland te beschrijven als een mix 

van culturen. Deze mix van culturen is 

ook terug te vinden in de bouwstijl van 

het eiland. De bouwstijl is als volgt te 

omschrijven:

Qua morfologie zijn de meeste gebouwen 

laagbouw tot vier verdiepingen. De 

gebouwen hebben een langwerpige 

plattegrond, welke zuidzuidoost/

noordnoordwest is georiënteerd. De 

daken vormen overstekken waardoor 

balkons en veranda’s ontstaan. De 

ontsluiting van de gebouwen vindt vaak 

buiten het gebouw plaats, waardoor 

er geen interne gangen in het gebouw 

ontstaan. 

De gevels kenmerken zich door de felle 

kleuren. De meest voorkomende kleuren 

op het eiland zijn: rood, geel, groen en 

blauw. Er is geen patroon te herkennen 

in de keuze voor de gevelkleuren. De 

gevels hebben aan de windzijde (zuid-

zuidoostzijde) grote gevelopeningen 

en aan de wind luwe zijde (noord-

noordwestzijde) kleine gevelopeningen. 

Ook wordt er vrijwel geen glas gebruikt in 

de gevels om zo de wind erdoor te laten 

waaien.  

De gebouwen worden zo veel mogelijk op 

natuurlijke wijze gekoeld door optimaal 

gebruik te maken van de wind. De wind 

kan in het gebouw van de ene ruimte 

naar de andere waaien waardoor er een 

natuurlijke verkoelende ventilatie in het 

gebouw ontstaat. Dit betekend ook dat 

de ruimtes in het gebouw wel af te sluiten 

zijn door deuren of ramen, maar dat 

deze tegelijkertijd ook ventilerend zijn. 

De daken bestaan uit minimaal 150 mm 

isolatie en reflecterend materiaal, om zo 

de opwarming van de zon op het dak zo 

veel mogelijk te vermijden. 

Verder bevinden zich in de omgeving van 

het hotel diverse voorzieningen welke 

bruikbaar zijn voor de hotelgast. Enkele 

bruikbare voorzieningen zijn: restaurants, 

bars, (winkel)centrum, musea, enzovoort. 

Ook is het hotel goed te bereiken door 

middel van hoofdwegen die direkt aan 

het plot grenzen. Deze wegen zijn wel 

eenrichtingswegen. 

Het hotel kan de directe 

omgeving aanvullen door hier een 

winkelgelegenheid te plaatsen voor de 

boodschappen. Daarnaast kan het de 

directe omgeving helpen door hier de 

mogelijkheid tot vergaderen te creëren. 

Hoewel er in de omgeving al enkele 

parkeerplekken aanwezig zijn, is het 

verstandig om extra parkeerplekken toe 

te voegen voor de hotelgasten. 

Locatieanalyse 
Conclusie
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Tropisch bouwen 
Introductie

het ontwerpen in een tropisch klimaat. 

Hierin is geen geografisch onderscheid 

gemaakt, maar alleen gekeken naar 

architectuur die zich in een tropisch 

klimaat bevindt. Dit is onderzocht zodat 

niet alleen het hotel geschikt is voor 

het klimaat, maar het hotel ook zo veel 

mogelijk zonder op natuurlijke wijze de 

warmte kan beheersen. 

Curaçao heeft een warm klimaat. Volgens 

het klimaatsysteem van Köppen heeft 

Curaçao een tropisch klimaat. Wanneer 

gekeken wordt naar het subklimaat 

heeft Curaçao een savanneklimaat. 

Dit betekend dat de gemiddelde 

temperatuur van de koudste maand niet 

beneden de 18 graden Celsius komt en 

in de winter de droogste periode heeft 

(“Het klimaat van Curaçao”, 2016). 

De gemiddelde temperatuur van Curaçao 

bevindt zich tussen de 26 en 29 graden. 

De temperatuur van de zee varieert 

gemiddeld tussen de 25 en 28 graden. 

De hoogste temperatuur ooit gemeten 

is 37,5 graden Celsius en de koudste 

temperatuur ooit is 19 graden Celsius 

(“Het klimaat van Curaçao”, 2016).  

Om het hotel geschikt te maken voor het 

klimaat, is gekeken naar strategieën voor 

[28] Txai house, Studio MK27

[26] Concept La Gomera, Foster + Partners

[27] Casa Tropical, Camarim Architects
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[30] Bar Grand hotel Hyatt, Sordo Madaleno Arquitectos

[29] Eco en cultural resort Berg en Dal, Lucien Lafour



38

Tropisch bouwen 
Maison Tropicale

[34] Perspectivische schets van Maison Tropicale

zon ook te weren van de veranda.

Het bevorderen van natuurlijke ventilatie

Behalve de ventilatie door middel van de 

gevelopeningen, wordt er bij la Maison 

Tropicale ook geventileerd via het dak. 

Door ventilatie via het dak ontstaat 

geen tocht in het gebouw, waardoor het 

binnenklimaat gekoeld is en aangenaam 

wordt (Prouvé, 2009).

Om inzicht te krijgen in de tropische 

bouwstijl is la Maison Tropicale van Jean 

Prouvé bestudeerd. Dit is een demontabel 

huis die op diverse locaties tentoon is 

gesteld. Doordat dit huis demontabel is 

en bedoeld is om op meerdere plekken 

te gebruiken, worden er zo veel mogelijk 

lichte materialen toegepast en passen de 

materialen allemaal in twee containers. 

Belangrijke aspecten met betrekking tot 

tropisch bouwen van la Maison Tropicale 

zijn: 

Het weren van de zon

Dit wordt gedaan door middel van 

overstekken rondom het gebouw. 

Daarnaast zijn louvres toegepast om de 

[32] Veranda van Maison Tropicale

[33] Lamellen aan de zonzijde van Maison Tropicale

[31] Gevel van maison tropicale
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[36] Plattegrond van Maison Tropicale

[35] Doorsnede van Maison Tropicale



40 wordt dan wanneer de lucht door middel 

van airco gekoeld is. Ook houdt het hout 

de warmte minder vast dan de meeste 

materialen, waardoor het gebouw koeler 

aanvoelt (Lip en Lim, 1988), (Prouvé, 

2009).

In het boek La Maison Tropicale van 

Jean Prouvé raad Prouvé de volgende 

elementen in het ontwerp aan: 

Het bevorderen van de ventilatie en het 

weren van de zon

Behalve het bevorderen van de ventilatie 

en het weren van de zon schrijft Prouvé 

dat bij tropisch bouwen 60 procent van 

het ontwerp overdekte buitenruimte dient 

te zijn. Een manier om dit te bereiken is 

door de ontsluiting extern te plaatsen. 

Daarnaast is ventilatie via het dak 

belangrijk, omdat hierdoor minder tocht 

ontstaat in het gebouw waardoor een 

prettiger binnenklimaat ontstaat (Prouvé, 

2009). 

In het boek detailling for the tropics van 

(Lip en Lim, 1988) worden de volgende 

elementen beschreven waar rekening 

mee dient te worden gehouden:

Het toepassen van weerkaatsende folie 

onder het dak

Door weerkaatsende folie toe te passen 

onder het dak, wordt er voor gezorgd 

dat de zonnestralen weerkaatst worden. 

Hierdoor wordt de ruimte onder het dak 

minder warm. 

Het gebruik van open houten gebouwen

Hoewel de laatste tijd steeds meer dichte 

niet-houten gebouwen worden neergezet, 

welke gekoeld worden door middel van 

airco, is gebleken dat de mensen meer 

tevreden zijn wanneer er op traditionele 

wijze gebouwd wordt. Dit betekend dat 

wanneer het een open houten gebouw is, 

de gebruiker hier meer tevreden over is. 

Reden hiervoor is dat het binnenklimaat 

prettiger aanvoelt wanneer deze door 

middel van natuurlijke ventilatie gekoeld 

Tropisch bouwen 
Literatuuronderzoek



41Op Curaçao bevindt zich een tropisch 

savanne klimaat. Om in het ontwerp 

rekening te houden met het klimaat zijn 

de volgende elementen in het ontwerp 

van belang: Het weren van de zon, het 

bevorderen van natuurlijke ventilatie, 

60% van het ontwerp dient overdekte 

buitenruimte te zijn, de ontsluiting dient 

buiten te zijn, weerkaatsende folie wordt 

onder het dak toegepast, en er dient 

gebruik te worden gemaakt van open 

houten gebouwen. 

Hoewel de meeste van deze elementen 

al naar voren kwamen vanuit de 

locatieanalyse, zijn er ook enkele nieuwe 

elementen naar voren gekomen, namelijk 

dat 60% van het ontwerp overdekte 

buitenruimte dient te zijn en dat open 

houten gebouwen beter werken dan 

dichte zwaardere gebouwen met 

klimaatbeheersing. 

Tropisch bouwen
Conclusie
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Kleurgebruik
Introductie

Curaçao is een eiland met veel kleurrijke 

gebouwen. Hoewel er op Curaçao geen 

ordening lijkt te zitten in de toepassing 

van kleuren, is het wel de bedoeling 

om een ordening aan te brengen in de 

kleuren voor het ontwerp van het hotel. 

Om het hotel aan te laten sluiten op de 

kleurigheid, is onderzoek gedaan naar 

hoe kleuren kunnen worden toegepast in 

de architectuur. 

[38] Casa Rana, Made in Earth

[37] Cachaça museum, Jô Vasconcellos
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[40] Kas van Werkhoven, Casa architects

[39] Casa Gilardi, Louis Barragan
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Kleurgebruik
Casa Barragan

[44] Aanzichten en doorsnedes van Casa Barragan

is bij binnenkomst in de hal meteen een 

ontmoeting met een felle roze kleur. De 

lamp zorgt voor een schaduwspel op de 

wanden. 

Verderop in het huis wordt gebruik 

gemaakt van de kleuren geel, lichtroze, 

donker roze, oranje en de eigen 

materiaalkleur. Door menging van de 

felle kleur met de eigen materiaalkleur 

ontstaat een harmonie van kleuren en 

wordt de ruimte niet te druk. 

Barragan zorgt er altijd voor dat er ten 

minste twee vlakken een andere tint 

hebben dan de rest, om zo diepte te 

creëren en de kleuren te breken (Sveiven, 

2016). 

Om een idee te krijgen hoe kleur wordt 

toepast, is gekeken naar het eigen huis 

van Louis Barragan genaamd Casa 

Barragan. Casa Barragan is gevestigd in 

Tacubaya te Mexico. Barragan ontving 

in 1980 de Pritzker prize. Na zijn dood 

in 1988 werd het huis een museum. 

Daarnaast is het museum onderdeel van 

de werelderfgoedlijst. 

In zijn huis maakt Barragan gebruik van 

felle kleuren. De felle kleuren krijgen 

een extra dimensie in het gebouw door 

middel van een schaduwspel. Door dit 

schaduwspel wordt diepte gecreëerd 

tussen de verschillende vlakken. 

Hoewel het huis van de buitenkant vrij 

sober lijkt en opgaat in zijn omgeving, 

[42] Wand in Casa Barragan

[43] Patio in Casa Barragan

[41] Gele ruimte met licht in Casa Barragan
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[45] Plattegrond van Casa Barragan



46 Kleurtoepassing op wanden

Bij toepassing van kleuren op wanden, 

kan de ruimte optisch lijken te 

veranderen. Wanneer twee wanden 

parallel aan elkaar dezelfde kleur 

krijgen, benadrukt dit de richting van 

de wanden in de ruimte. Door twee 

loodrecht op elkaar staande wanden 

dezelfde kleur te geven, verdwijnt het 

gevoel van diepte doordat de hoek 

tussen de twee wanden lijkt te vervagen. 

Dit kan worden opgelost door middel 

van licht op de wanden te schijnen (Itten, 

1971).

Kleurtoepassing op gebouwdelen

Een bekende toepassing van kleur op 

gebouwen wordt gedaan door de 

constructie een kleur te geven. Hierbij 

dient wel rekening te worden gehouden 

met de kleur die wordt toegepast. De 

kleur kan bijvoorbeeld geel of rood 

zijn. Blauw is geen goede keus voor de 

constructie, omdat dit in de natuur bij 

lichte, ver weg zijnde elementen voorkomt 

zoals de lucht en de zee. Hierdoor lijkt 

het gebouw minder stabiel dan het in 

werkelijkheid is (Itten, 1971). 

Voor het toepassen van kleur zijn diverse 

boeken bekeken. Zo zijn de boeken van 

Paul Klee en Johannes Itten bekeken. De 

volgende belangrijke elementen zijn in de 

boeken naar voren gekomen:

Naastliggende kleuren

Een kleur ziet er altijd anders uit, 

afhankelijk van de kleur ernaast. 

Zo worden kleuren welke een grijze 

achtergrond hebben als feller ervaren. 

Een fellere kleur naast een kleur die 

meer vaal is, maakt de fellere kleur 

intensiever, en de vale kleur valer. Door 

complementaire kleuren naast elkaar te 

gebruiken worden beide kleuren feller. 

De complementaire kleuren zijn te zien in 

afbeelding 46 en liggen tegenover elkaar 

(Itten, 1971).  

Kleurverhoudingen

Om het idee te geven dat kleuren in 

verhouding evenveel voorkomen, moeten 

kleuren juist niet in gelijke verhoudingen 

voorkomen. Doordat rood veel intensiever 

is dan geel, moet geel meer aanwezig 

zijn om evenveel te worden opgemerkt. 

Deze verhoudingen worden ook wel 

Goethes lichtwaarden genoemd en 

zijn als volgt: geel (9), oranje (8), rood 

(6), violet (3), blauw (4) en groen (6). 

Dit betekend dat de complementaire 

kleuren in de volgende verhoudingen 

naast elkaar dienen te worden gezet om 

evenveel aanwezig te zijn: geel : violet = 

3:1, oranje : blauw = 8:4 en rood : groen 

= 6:6. Daarnaast heeft Goethe nog een 

harmonische kleurverhouding gemaakt 

welke te zien is in afbeelding 48 (Klee, 

1956).

[46] Kleurencirkel Itten

[47] Kleurverzadiging

[48] Goethes harmonische kleurverhouding

Kleurgebruik
Literatuuronderzoek



47Om goed kleuren toe te passen op een 

gebouw is het van belang te kijken naar 

welke kleuren in de omgeving zijn. Door 

hier een kleurharmonie mee te maken, 

wordt het gebouw niet ontvreemd van de 

omgeving. 

Naast de kleur van de omgeving, is het 

van belang te kijken naar het doel van de 

kleur, namelijk of deze het gebouw dient 

te accentueren, of juist minder aanwezig 

dient te maken. Verder dient gekeken te 

worden naar welke elementen gekleurd 

worden. Zo kan dit de constructie zijn, 

maar ook hele ruimtes. Wanneer het de 

constructie is dient rekening te worden 

gehouden met het soort kleur dat wordt 

toegepast, om zo te voorkomen dat het 

gebouw instabiel lijkt. 

Verder kan een ruimte geaccentueerd 

worden door kleur. Hiervoor is altijd een 

contrakleur nodig. Wanneer dezelfde 

kleuren worden gebruikt in één ruimte, 

kan diepte worden gecreëerd door 

middel van licht toe te passen op 

de wanden. Hierdoor ontstaat een 

schaduwspel, waardoor de vlakken beter 

van elkaar te onderscheiden zijn. Ook kan 

gekeken worden of de wanden parallel 

of juist aan elkaar grenzend gekleurd 

worden. 

Kleurgebruik 
Conclusie



48 Vanuit het vooronderzoek, het 

locatieonderzoek, het onderzoek naar 

tropisch bouwen en het onderzoek naar 

kleurgebruik is het volgende programma 

van eisen tot stand gekomen:

Kwalitatief

Het hotel dient een langwerpige 

plattegrond te hebben die zuidzuidoost/

noordnoordwest is georiënteerd. Het 

gebouw mag een maximale hoogte 

hebben van 15 meter, waarmee deze 

niet boven de Kathedral di Pietermaai 

uitsteekt. Het hotel moet voornamelijk uit 

laagbouw bestaan. Het hotel dient aan 

te sluiten bij de omgeving door onder 

andere gebruik te maken van kleuren 

op de gevel. De ontsluiting dient zo veel 

mogelijk buiten plaats te vinden. Hierbij 

dient 60% van het gebruikte oppervlak 

overdekte buitenruimte te zijn. 

Het hotel dient behalve de functies 

die bij een hotel horen de volgende 

functies te huisvesten: parkeren; zodat 

de lokale bevolking gemakkelijk het 

hotel kan bezoeken en de hotelgast 

de mogelijkheid heeft het eiland te 

verkennen, een markt; waar de lokale 

bevolking de boodschappen kan doen 

en de hotelgast in aanraking kan komen 

met lokale producten, en zalen; welke 

gebruikt kunnen worden door de lokale 

bevolking om bijvoorbeeld te vergaderen 

en door de hotelgast gebruikt kunnen 

worden voor bijvoorbeeld bruiloften. 

Daarnaast worden er appartementen 

toegevoegd waar de hotelgasten langer 

kunnen verblijven voor bijvoorbeeld een 

stage of werk. Deze appartementen 

zorgen ervoor dat er meer lokale 

bevolking naar het hotel komt. 

Het hotel dient gebouwd te worden 

volgens de lokale en tropische 

bouwmethode, om zo een zo prettig 

mogelijk binnenklimaat te creëren zonder 

gebruik van installaties. 

Verder dient het hotel te functioneren als 

een hotel, waardoor de standaard in een 

hotel voorkomende functies ook worden 

toegepast in dit hotel. Deze functies zijn: 

kamers, een receptie, een restaurant, een 

zwembad, en een back of the house met 

hierin ruimte voor het personeel. Hoewel 

een zwembad geen standaard functie 

is bij een hotel, is dit wel een standaard 

functie bij een tropisch hotel, zodoende 

is het zwembad ook toegevoegd aan de 

functies behorende bij het hotel. 

Het hotel dient behalve gebouwd te zijn 

volgens tropische wijze, ook een tropische 

uitstraling te hebben. 

De functies dienen de lokale cultuur 

uit te stralen met uitzondering van 

de appartementen en de kamers. De 

appartementen en kamers dienen een 

sober karakter te hebben, waar de 

hotelgast zich sneller thuis voelt en waar 

de hotelgast zich kan terugtrekken van de 

invloeden van de lokale cultuur waardoor 

de lokale cultuur niet te overweldigend 

wordt. 

Programma van Eisen



49Kwantitatief

Oppervlakte perceel

 Waarvan bebouwd

 Waarvan onbebouwd

Bebouwd

Hotelfuncties   70%

 Kamers en appartemten 40%

 Ontsluiting  10%

 Zwembad  10%

 Faciliterend  5%

 Receptie   5%

Onbebouwd  

 Parkeren  

 Watersport 

 Buitenbar & terras

180x75m  13500m2

   40%

   60%

Extra functies  30%

 Markt  10%

 Restaurant 10%

 Zalen  10%





zicht naar zee vanaf de weg

Ontwerp
Hotel Kura
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52 Hotel Kura is een tropisch vakantiehotel 

gelegen in Pietermaai op het eiland 

Curaçao. Het hotel is tot stand gekomen 

vanuit de afstudeeropgave in de studio 

‘Away from Home’, waarbij de opdracht 

was een hotel te ontwerpen, waarin een 

relatie met het thema ‘weg van thuis’ in 

terug komt. 

De relatie met ‘weg van thuis’ komt in 

hotel Kura terug door middel van de 

locatie. Het hotel is gelegen op Curaçao, 

omdat het eiland een ander klimaat en 

een andere cultuur heeft dan Nederland, 

maar wel sterke Nederlandse invloeden 

kent in bijvoorbeeld de taal en bouwstijl. 

Behalve Nederlandse invloeden, heeft het 

eiland ook Caribbische, Spaanse, Engelse 

en Amerikaanse invloeden door vroegere 

veroveringen. Hierdoor is het eiland een 

mix van culturen.

Deze mix van culturen komt ook terug 

in hotel Kura. In het hotel wordt de 

interactie tussen de verschillende 

bezoekers, met elk een eigen cultuur, 

bevorderd. De bezoeker komt in 

aanraking met de lokale cultuur, door het 

hotel toegankelijk te maken voor lokale 

bewoners en door de acties in de lokale 

cultuur terug te laten komen in de functies 

van het hotel. 

Het hotel is onder te verdelen in 

drie verschillende types functies: de 

kamers en appartementen, de paden 

en de ondersteunende functies. De 

ondersteunende functies bestaan uit: een 

markt, receptie, zwembad, restaurant 

en zalen. Deze ondersteunende functies 

zijn vrij toegankelijk voor zowel de 

hotelgasten, als de lokale bevolking, 

waardoor in de ondersteunende functie 

de cultuur het meest zichtbaar is van het 

hotel. Binnen de ondersteunende functies 

mengen de mensen met de verschillende 

culturen zich, waardoor hier de interactie 

tussen de verschillende culturen ontstaat. 

Ook komen hier de lokale gebruiken 

terug in met name de markt en het 

restaurant. 

Het hotel wordt geordend door middel 

van paden. De paden zorgen voor de 

ontsluiting tussen de ondersteunende 

functies. De paden zijn overdekt met 

louvres waardoor de zon er deels 

doorkomt en er een schaduwspel ontstaat 

op de grond. De paden zorgen voor 

een korte interactie tussen de bezoekers 

door bijvoorbeeld het groeten bij het 

langslopen. 

Verder bestaat het hotel uit de kamers 

en appartementen. Deze zijn alleen 

toegankelijk voor de hotelgasten en 

hebben als doel dat de hotelgast zich 

hierin kan terugtrekken. Om te zorgen dat 

de hotelgast zich hierin kan terugtrekken, 

hebben de kamers een sober karakter. 

Hierdoor wordt de hotelgast niet 

overspoeld met de cultuur, waardoor 

de hotelgast meer van de lokale 

cultuur kan genieten. Doordat de gast 

zich kan terugtrekken in de kamers en 

appartementen, zal de interactie tussen 

de bezoekers hier minimaal zijn. Doordat 

de interactie hier minimaal is, zijn de 

kamers en appartementen losgekoppeld 

van de paden en de ondersteunende 

functies. Dit loskoppelen is gedaan door 

de kamers en appartementen niet op 

de begane grond plaats te laten vinden, 

maar op de verdieping. Hierdoor staan 

de kamers en appartementen los van 

de paden en ondersteunende functies, 

en kan de hotelgast hier echt tot rust 

komen en optimaal kan genieten van de 

vakantie. 

Introductie
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[1] Impressie hotel Kura



54 De locatie van hotel Kura is gelegen op 

Curaçao. Het eiland Curaçao bevindt zich 

in de Cariben en is het grootste eiland 

van de vroegere Nederlandse Antillen. 

Door de vroegere kolonisaties heeft het 

eiland naast invloeden van de Cariben, 

ook westerse invloeden. 

Op het eiland bevindt het hotel zich in 

de wijk Pietermaai, een van de oudste 

wijken van Willemstad  (Smit, 2016). In 

deze wijk is het koloniale verleden nog 

altijd zichtbaar. Daarnaast bevinden zich 

in deze wijk veel toeristische trekpleisters. 

De wijk kenmerkt zich door de vele 

eetgelegenheden, ateliers en winkels. Om 

deze reden wordt de wijk ook vaak het 

Soho van Curaçao genoemd. 

Het plot voor het hotel wordt 

gedefinieerd door de aangrenzende 

bebouwing, de Penstraat en door de 

directe ligging van het hotel aan de zee. 

Door de grenzing aan zee zijn zowel het 

strand als de zee een extra onderdeel 

van het hotel. 
[2] Luchtfoto Pietermaai

Situering

[3] Omgevingsdoorsnede 1:4000
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[4] Curaçao 1:200.000
N
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[5] Omgeving 1:4000
N
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[6] Omgeving 1:1000
N
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[7] Isometrie

Isometrie
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Plattegronden en programma
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[10] Plattegrond tweede verdieping
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[11] Plattegrond derde verdieping
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[12] Plattegrond vierde verdieping
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[13] Plattegrond vijfde verdieping
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Doorsneden

[14] Langsdoorsnede appartementen

[15] Langsdoorsnede midden
0 25m
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[16] Langsdoorsnede kamers

[17] Doorsnede markt
0 25m
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[18] Doorsnede receptie

[19] Doorsnede zwembad
0 25m
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[20] Doorsnede restaurant

0 25m
[21] Doorsnede zalen
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Gevels

[22] Noordgevel

[23] Zuidgevel
0 25m
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[24] Oostgevel

[25] Westevel
0 25m
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Kamers

Appartementen

Zalen
Restaurant

Zwembad
Receptie

Markt

Paden

Binnen de bebouwing, bestaat het 

hotel uit drie elementen: de paden, de 

ondersteunende functies en, de kamers 

en appartementen. 

De paden vormen een raster binnen 

de bebouwing, waarmee deze 

maatgevend zijn voor zowel de 

ondersteunende functies, als de kamers 

en appartementen. De paden zijn op 

een grid geplaatst van 3600 x 3600 mm, 

wat gevolgd wordt door de rest van de 

bebouwing. 

Vervolgens zijn de ondersteunende 

functies geplaatst op de begane grond 

Het hotel is gelegen op een rechthoekig 

plot die wordt gedefinieerd door vier 

harde lijnen. Twee van deze harde lijnen 

zijn de aangrenzende kavels. De andere 

twee lijnen worden gevormd door de zee 

en de aangrenzende weg. 

Voor de plaatsing van de bebouwing 

is onder andere gekeken naar de 

natuurlijke strandlijn. Daarnaast is 

het hotel uitgelijnd aan de hand van 

de omliggende bebouwing. Hierdoor 

ontstaat een rechthoekige vorm, die een 

afgeleide is van het plot. De entree is 

geplaatst aan het eind van de weg Berg 

Altena. 

[26] Morfologische ophouw

Morfologie

op gelijke afstand. De ondersteunende 

functies zijn: de markt, de receptie, het 

zwembad, het restaurant en de zalen. 

Iedere ondersteunende functie heeft een 

eigen karakter. 

Het laatste element wordt gevormd door 

de kamers en de appartementen. Deze 

zijn geplaatst boven de ondersteunende 

functies. De kamers kijken hierbij op zee, 

terwijl de appartementen zicht hebben op 

de stad. Daarnaast zijn de kamers drie 

verdiepingen hoog, en de appartementen 

vijf verdiepingen, waarmee deze even 

hoog zijn als het hoogste punt in de wijk: 

de Kathedral di Pietermaai. 
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[28[ Conceptplattegrond

[27] Morfologische ontwikkeling



faciliterend

personeel

Renvooi74

bezoekers

gasten

[29] Toegankelijkheid

Op de begane grond bevinden zich de 

ondersteunende functies: de markt, de 

receptie, het zwembad, het restaurant 

en de zalen. Deze ondersteunende 

functies hebben een openbaar karakter 

om zo de interactie tussen zowel de 

lokale bevolking als de hotelgast te 

stimuleren. Hierdoor is het hotel op de 

begane grond grotendeels toegankelijk 

voor bezoekers. Daarnaast is in de 

ondersteunende functies de ruimte voor 

het personeel geplaatst. Hierdoor zijn de 

ondersteunende functies zo veel mogelijk 

toegankelijk voor bezoekers, en waar 

nodig zijn deze alleen toegankelijk voor 

het personeel. 

Op de begane grond de paden, die 

faciliterend zijn in de vorm van ontsluiting. 

Op de verdieping van het hotel bevinden 

zich de kamers en appartementen. 

Deze kamers en appartementen zijn 

toegankelijk voor de hotelgasten. Deze 

kamers en appartementen worden 

ontsloten door een galerij die faciliterend 

is. 

De begane grond van het hotel is 

hierdoor toegankelijk voor de bezoekers, 

terwijl de verdiepingen van het hotel 

toegankelijk zijn voor de gasten. 

Toegankelijkheid en circulatie

faciliterend

personeel

Renvooi

bezoekers

gasten
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[30] Circulatie

De hoofdentree van het hotel bevindt 

zich in het verlengde van de weg Berg 

Altena. Hierdoor is de entree van het 

hotel al van ver te zien. Daarnaast 

hebben de ondersteunende functies nog 

eigen entrees, waarmee ze makkelijker 

toegankelijk zijn voor de lokale bevolking.  

Voor het personeel is geen aparte 

ontsluiting, om zo de hotelgast nog meer 

in aanraking te laten komen met de 

lokale bevolking.

Voor het topisch bouwen geldt, dat de 

ontsluiting zo veel mogelijk buiten dient 

te zijn, om zo de inwendige ventilatie 

te bevorderen. Hierdoor zijn de functies 

op de begane grond ontsloten door 

middel van een padenstelsel. Daarnaast 

is er op de begane grond de verticale 

ontsluiting te vinden voor de kamers en 

appartementen. 

De kamers en appartementen, die zich op 

de verdieping bevinden, worden ontsloten 

door middel van trappen en liften, die 

leiden naar een galerij. De galerij ontsluit 

acht kamers of vier appartementen per 

verdieping. Doordat meerdere mensen 

dezelfde ontsluiting delen, ontstaat 

er meer kans op interactie tussen de 

hotelgasten. 

hoofdingang

ontsluiting gasten

neveningang

Renvooi

ontsluiting personeel



76 De galerijen op de verdiepingen hebben 

een breedte van 3600 mm, met aan de 

niet-kamerzijde de verticale ontsluiting 

die 1800 mm breed is. Binnen de 

galerij bevinden zich bankjes waar de 

hotelgasten kunnen zitten, om hier te 

kunnen genieten van het uitzicht over de 

stad of zee en met elkaar in contact te 

komen. De galerijen zijn gemaakt van 

tropisch Lapachohout. Dit hout is te zien 

in de vloer van de galerij, het plafond, de 

constructie en als borstwering in de vorm 

van horizontale latten aan de buitenzijde 

van de galerij. Deze latten zijn tussen 

zinken profielen gezet, welke aansluiten 

bij het dak. 

De paden op de begane grond zijn 

overkapt door middel van louvres. 

Hierdoor ontstaat een schaduwspel 

waardoor de passant dit als koeler 

ervaart en minder snel verbrandt. De 

overkapping is gemaakt met hout van 

de Dividivi boom, een lokale boom. 

Doordat het hout van de Dividivi boom 

zeer licht is, en het hout van de Lapacho 

boom donker, wordt een mooi contrast 

gevormd tussen de paden en de 

galerijen. De betegeling van de paden is 

gemaakt van koraalgesteente, die lokaal 

wordt gewonnen. Doordat de paden aan 

de zijkanten open zijn, kan de passant 

direkt van het pad naar de aanliggende 

functie overstappen zonder hiervoor 

eerst een opening te moeten zoeken. 

Daarnaast zorgt de openheid voor een 

goede ventilatie onder de paden. De 

paden liggen op een grid van 3600 mm, 

waardoor een regelmatige structuur 

ontstaat. De paden loodrecht op de zee, 

vormen een doorkijk van buiten het plot 

naar de zee. 

[32] Impressie paden

[31] Impressie galerij



77Het interieur wordt opgedeeld in 

zeven verschillende elementen: de 

markt, de receptie, het zwembad, het 

restaurant, de zalen, de kamers en de 

appartementen. 

De markt bevindt zich op de begane 

grond van het hotel en is hiermee 

toegankelijk voor alle bezoekers. De 

markt bestaat uit diverse kraampjes die 

lokale producten verkopen waaronder 

voedsel en lokale ambachtsproducten. 

De markt weerspiegelt het meest de 

lokale cultuur en zal het meest de 

interactie tussen de verschillende culturen 

zal bevorderen. De markt heeft een 

uitbundig karakter door de vele kleuren 

van de verschillende kraampjes. Deze 

kleuren weerspiegelen het merk van het 

bedrijf dat bij de kraam hoort.

[34] Plattegrond markt

Interieur

[33] Impressie markt

0 10m



78 Bij de receptie bevindt zich de 

hoofdentree van het hotel. De entree 

wordt overdekt door middel van 

dezelfde overkapping als de paden. 

Aan de zijkanten van de entree bevindt 

zich water, waardoor de entree zich 

nog duidelijker kenmerkt. Na de entree 

bevindt zich de receptie een lobby, waar 

de hotelgast kan inchecken en eventueel 

kan wachten op vervoer voor een 

excursie. Achter de receptie bevinden zich 

de ruimtes voor het personeel, met hierin 

een werkruimte, kleedkamer voor het 

personeel, vergaderruimte, expeditie en 

daarnaast is er voor de gasten een plek 

om de koffers te stallen. 

De buitenwanden van de receptie zijn 

uitgevoerd in de kleur Curaçao blauw, 

en de binnenwanden zijn uitgevoerd in 

Caribbisch blauw. Hiermee vormt de 

entree de eerste ontmoeting van de 

hotelgast met het eiland. 

[36] Plattegrond receptie

[35] Impressie receptie

0 10m



79Naast de receptie bevinden zich de 

zwembaden. Het hotel heeft drie 

zwembaden, waarvan een peuterbad. 

Het peuterbad bevindt zich onder de 

kamers waardoor het peuterbad volledig 

in de schaduw ligt en de kinderen minder 

kans hebben op verbranding door de 

zon. 

Het middelste bad heeft een bar in het 

zwembad, waar de gasten een drankje 

kunnen drinken. Dit drankje kan zowel 

in het zwembad genuttigd worden, 

als vanaf een van de ligbedden van 

het zwembad. De bar is overkapt met 

dezelfde louvres als de paden, waardoor 

het personeel niet in de volle zon hoeft te 

staan. 

Het derde zwembad geeft een uitzicht 

over de zee. Daarnaast heeft dit 

zwembad behalve ligbedden, een 

ligweide, waardoor de hotelgast ook in 

het gras kan liggen.

Naast de ligbedden staan palmbomen, 

die op enkele van de bedden een 

schaduw zullen werpen. Daarnaast 

helpen deze palmbomen het tropische 

gevoel van het hotel en het zwembad te 

benadrukken.

[38] Plattegrond zwembad

[37] Impressie zwembad

0 10m



80 Het restaurant bevindt zich grotendeels 

buiten, waardoor er een groot terras 

ontstaat. Op dit terras kunnen de 

bezoekers een drankje drinken of wat 

eten. Een gedeelte van het terras is 

overdekt door de bovenliggende kamers. 

Daarnaast wordt er door middel van 

palmbomen schaduw gecreëerd op 

enkele plekken in het restaurant. Hierdoor 

heeft de bezoeker de keuze om overdekt 

en in de volledige schaduw te zitten, semi 

in de schaduw van de palmen, of volledig 

in de zon.

Naast het zitgedeelte, heeft het 

restaurant ook een bar, een keuken en 

een podium. Aan de bar kan de bezoeker 

een drankje nuttigen. In de keuken wordt 

het eten gegrild voor het restaurant. De 

keuken bestaat uit een warm en koud 

gedeelte, een gedeelte voor de afwas, 

een voorraadhok en een koel- en vriescel. 

Aan de zeezijde bevindt zich een podium, 

waar een bandje kan spelen waar de 

bezoekers van kunnen genieten. 

De levendigheid en warmte van het 

restaurant komt terug in de kleuren 

van het restaurant. Dit betekend dat er 

warme en heldere kleuren zijn gebruikt 

voor het restaurant. 

[40] Plattegrond restaurant

[39] Impressie restaurant

0 10m



81De zalen bevinden zich naast het 

restaurant. Er zijn zalen voor verschillende 

gelegenheden. Zo zijn er zalen voor 

vergaderingen, maar ook voor 

bijvoorbeeld een bruiloft. Voor de grote 

zaal bevindt zich een platform, waardoor  

de bruiloft zich niet volledig binnen hoeft 

af te spelen. 

Behalve de zalen is er ook ruimte voor het 

personeel in de vorm van een kleedruimte 

en een klein keukentje. Voor grote 

catering wordt het restaurant gebruikt. 

Daarnaast is er ook een opslag voor 

gebruikte attributen. 

In het midden bevindt zich een speeltuin 

met een activiteitenplatform. Op dit 

activiteitenplatform kunnen diverse 

activiteiten voor het hotel gehouden 

worden. Zo kan er bijvoorbeeld een 

kidsclub plaatsvinden of een feestje. 

Een gedeelte van het platform is op 

dezelfde manier overdekt als de paden, 

door middel van louvres. Doordat er 

een gedeelte van overdekt is, hoeft de 

activiteit niet in de volle zon plaats te 

vinden.

De zalen hebben de kleuren die zowel 

typerend zijn voor de Caribben als voor 

Curaçao, namelijk groen, rood en geel. 

Dit omdat de zalen voornamelijk gebruikt 

zullen worden door de lokale bevolking. 

[42] Plattegrond zalen

[41] Impressie zalen
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82 Het hotel heeft 40 appartementen. De 

appartementen van het hotel bevinden 

zich op de verdieping boven de markt 

en de receptie. Deze zijn bedoeld 

voor een langer verblijf op het eiland 

van bijvoorbeeld 3 á 4 maanden. Dit 

verblijf kan zowel een vakantie zijn, als 

bijvoorbeeld een stage of zakelijk. 

Het appartement heeft een sober 

karakter zodat de hotelgast hierin zijn 

eigen smaak kan toevoegen welke niet 

snel in contrast zal zijn met de eigen 

smaak. Daarnaast kan de hotelgast zich 

hierin terugtrekken. 

De appartementen bestaan uit een 

slaapkamer, badkamer met wasmachine, 

keuken en een zitgedeelte. Door de 

keuken en de wasmachine is het mogelijk 

om langer in het appartement te 

verblijven. 

De keuken en het zitgedeelte van 

het appartement bevinden zich op 

het balkon, waardoor deze buiten 

plaatsvinden. De keuken en het 

zitgedeelte zijn buiten geplaatst, omdat 

deze ruimtes minder privé zijn en 

zodat hier meer ventilatie plaatsvindt, 

waardoor er een koeler en meer open 

ruimte ontstaat. 

[43] Isometrie appartement
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83Het hotel heeft 72 kamers. De kamers van 

het hotel bevinden zich op de verdieping 

boven het zwembad, restaurant en de 

zalen. De kamers zijn bedoeld voor 

een korter verblijf in de vorm van een 

vakantie op het eiland. 

De kamers hebben net zoals de 

appartementen een sober karakter, 

zodat de hotelgast zich hierin kan 

terugtrekken en rust kan ervaren doordat 

het interieur niet te opdringerig is. 

De kamers bestaan uit een badkamer, 

slaapkamer en een zitgedeelte. Het 

zitgedeelte vindt buiten plaats op het 

balkon, omdat deze minder privé is en 

waardoor meer ventilatie plaatsvindt. 

Hierdoor is het zitgedeelte koeler en 

opener. 

[44] Isometrie kamers
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[45] Voorentree

Exterieur

In de voorentree van het hotel bevindt 

zich de parkeerruimte. Hierdoor kan 

de lokale bevolking makkelijker naar 

het eiland komen. Daarnaast kunnen 

de hotelgasten de eventuele huurauto 

kwijt, waardoor het voor de hotelgasten 

makkelijker wordt om het eiland te 

verkennen. 

De parkeerplaatsen zijn op dezelfde 

manier overdekt op de paden, door 

middel van louvres. Hierdoor staan de 

auto’s in de schaduw en worden deze 

niet te warm. Vanuit de voorentree kan 

zowel via de hoofdentree als via kleinere 

entrees de functies worden bereikt. 

Verder wordt de voorentree gemarkeerd 

door palmbomen, waardoor de 

voorentree een tropische uitstraling krijgt.
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[46] Strand

Het hotel beschikt over een stuk strand. 

Dit stuk strand is openbaar, waardoor 

deze zowel toegankelijk is voor de 

hotelgast als de lokale bevolking. Op 

het strand bevinden zich ligbedden en 

diverse Dividivibomen voor schaduw. 

De Dividiviboom is een boom welke 

voornamelijk op Curaçao aan het strand 

groeit en die scheef groeit, waardoor 

de kroon van de boom zich naast de 

stam bevindt. Hierdoor is de boom zeer 

geschikt om schaduw te geven aan de 

zonnende strandgebruikers. 

Het strand wordt zo open mogelijk 

gehouden door verdere stroken leeg 

te laten. Zo kan hier bijvoorbeeld 

strandtennis gespeeld worden.

Het strand grenst aan de Caribbische 

zee. De kust voor Curaçao is rijk aan 

koraal. Hierdoor wordt de zee veel 

gebruikt voor duiken en snorkelen op 

het eiland. Deze activiteiten biedt het 

hotel ook. Daarnaast is de zee, om het 

koraal te beschermen, vrij gelaten en niet 

bebouwd. 
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N
0 10m[47] Materialisatie en kleurconcept

Materialisatie en kleurgebruik

Beton

Ondersteunende 

functies dak en vloer

Doeken

Markt daken

Dividivihout

Receptie gevel

Koraalgesteente

Paden vloer

is als Caribbisch. Verder wordt de 

ontsluiting aan de zijkant van de receptie 

afgeschermd met Dividivihout. 

Voor het zwembad wordt gebruik 

gemaakt van de blauwe kleur van het 

water. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 

voor de bar van de tropische kleur 

mango, welke een oranjeachtige tint 

heeft. Het zwembad krijgt hiermee een 

tropische uitstraling, en refereert niet 

specifiek naar de Caribben of Curaçao, 

omdat de functie ook niet typisch is voor 

de Caribben of Curaçao. 

De paden van het hotel bestaan uit 

materialen die te vinden zijn op het 

eiland: Dividivihout en koraalgesteente. 

Het gesteente wordt hierin gebruikt voor 

de vloerbekleding en het Dividivihout voor 

de ombouw. 

De ondersteunende functies zijn gemaakt 

van beton, die elk een eigen karakter 

krijgen door elk een eigen kleurconcept 

te hebben. De vloer en het plafond zijn 

gemaakt van in het werk gestort beton, 

die het materiaal zelf laten zien. De 

wanden zijn telkens gekleurd.

Bij de markt komen alle kleuren voor. 

Iedere kraam heeft hierin de kleur van 

het bedrijf wat erin zit en refereert zo 

naar de handelskade in Willemstad, waar 

de bedrijven de eigen identiteit lieten 

zien door de gevel in de desbetreffende 

kleur te schilderen. De overkapping van 

de markt bestaat niet uit beton, maar uit 

doeken in dezelfde kleur als de kraam.

Voor de receptie worden de kleuren 

Curaçao blauw en Caribbisch blauw 

gebruikt. Deze beide blauwtinten 

vertegenwoordigen de eerste ontmoeting 

met de lokale cultuur, die zowel Curaçaos 
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Kamers gevels
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87Het interieur van de kamers en 

appartementen heeft een neutrale 

uitstraling door gebruik van wit. Doordat 

hier de cultuur niet in terug komt, 

kan de hotelgast zich in deze kamers 

terugtrekken. 

Bij het restaurant zijn de levendige, 

warme kleuren toegepast. Dit is gedaan 

omdat het restaurant het meest levendig 

en warm is en hier de meeste interactie 

met de lokale bevolking in zal voorkomen. 

Zodoende is gekozen voor de kleuren: 

rood, mango, geel en hibiscus rose. 

De zalen hebben de kleur die zowel 

veel voorkomen in de Caribben als op 

Curaçao, namelijk rood, groen en geel. 

Dit is gedaan, omdat de zalen met name 

gebruikt zullen worden door de bewoners 

van zowel Curaçao als verder in de 

Caribben. 

Voor zowel de kamers als de 

appartementen worden geen 

toegevoegde kleur toegepast. 

De constructie van de kamers en 

appartementen is gemaakt van Lapacho 

hout, wat een tropische houtsoort is 

die voornamelijk in Suriname wordt 

gewonnen. Dit hout is ook terug te 

zien in de gevels. Bij de gevels is het 

hout toegepast als latten tussen zinken 

profielen. Het dak van de kamers en 

appartementen is ook opgebouwd uit 

zink, om zo de warmte te reflecteren van 

de zon. 

[48] Kleurconcept in isometrie
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Constructie

insteekblad. Deze verbinding zorgt er 

voor dat de verbinding momentvast is en 

weinig zichtbaar. 

De stabiliteit van de constructie wordt 

gehaald uit de vloeren en het dak, welke 

door middel van balken van 200x100mm 

ondersteund worden. 

Voor de functies, die zich op de begane 

grond bevinden, wordt gebruik gemaakt 

van dragende wanden van beton. 

Voor de fundering van het hotel wordt 

gebruikt gemaakt van een paalfundering 

met hierop een strokenfundering. 

Doordat de gebouwen zich zeer dicht 

bij het strand bevinden, wordt niet 

alleen gebruik gemaakt van een 

strokenfundering, maar wordt ook de 

fundering op palen toegepast voor extra 

standzekerheid in verband met mogelijke 

afschuiving van de grond. 

Voor de kamers en appartementen 

wordt gebruik gemaakt van een 

houten constructie van gelamineerde 

kolommen en liggers van 200x320mm, 

die verbonden zijn door een beugel met 

[49] Constructie

constructie

Renvooi
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[50] Constructieve opbouw kamers, receptie en paden



90 In het hotel wordt zo min mogelijk gebruik 

gemaakt van installaties en zoveel als 

mogelijk natuurlijk gedaan door middel 

van tropisch bouwen. 

Om dit te halen, wordt gebruik gemaakt 

van overstekken en natuurlijke ventilatie. 

Deze overstekken en natuurlijke ventilatie 

zorgen ervoor dat de lucht gekoeld is 

wanneer deze binnen is, waardoor een 

koeler binnenklimaat ontstaat. Hierbij 

is het van belang dat de ontsluiting 

zo veel mogelijk buiten plaats vindt. 

Door de ontsluiting buiten te plaatsen, 

ontstaan geen ruimtes in het gebouw die 

niet aan de gevels grenzen, waardoor 

de ruimtes in het gebouw altijd de 

mogelijkheid hebben voor natuurlijke 

ventilatie. Daarnaast is het van belang de 

ventilatie in het gebouw aan de zeezijde 

volledig naar binnen te laten door 

grotere gevelopeningen en deze aan de 

straatzijde door kleinere openingen naar 

buiten te laten gaan. Hierdoor ontstaat 

een verkoelende luchtstroom in het 

gebouw. De overstekken zorgen ervoor 

dat de lucht voor het gebouw gekoeld 

wordt, waardoor deze al koeler is bij 

binnenkomst. 

Om zo min mogelijk opwarming te krijgen 

van de zon op het gebouw, is een zinken 

dak toegepast, die de zonnestralen 

reflecteert. Daarnaast is het dak 

geventileerd en geïsoleerd met 150mm 

isolatie, waardoor er minder opwarming 

is onder het dak. 

Het regenwater wordt opgevangen en 

via een leidingenschacht in de kamers 

die gebruikt om bijvoorbeeld de wc door 

te spoelen. Het gebruikte water wordt 

vervolgens in de grond weggevoerd. 

[52] Ventilatie

Installaties

[51] Water af- en aanvoer
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zinken dakbeplating

constructiehout Lapacho D60 100/300

dampremmend membraam

isolatie isover 150 mm

plankjes 24 mm

constructiehout Lapacho D60 100/200

gelamineerde ligger 200/320

zinken u profiel 60/30

CLS balken Lapacho D60 45/45

constructiehout Lapacho D60 200/320

betegeling 600x600

OSB plaat 24 mm

EASYfloor geluidsisolatie 60 mm

constructiehout Lapacho D60 100/200

Isolatie isover 200 mm

plankjes 24 mm

gelamineerde ligger 200/320

Dividivihouten louvres 200/100

stalen hoekprofiel 200/100

betonnen fundering 300 mm

Legenda

[53] Geveldoorsnede
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[54] Gevelopbouw
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[55] Exploded view gevelopbouw



94 Het hotel Kura is gelegen op Curaçao in de wijk Pietermaai. De taak van het hotel is 

‘inzicht te geven in de lokale cultuur aan de hotelgast’. Een van de tactieken om de 

hotelgast inzicht te geven in de lokale cultuur is het bevorderen van een interactie tussen 

de lokale bevolking en de hotelgast, om zo een uitwisseling van culturen te creëren. 

Deze interactie wordt bevorderd in het hotel, door op de begane grond alle openbare 

functies te plaatsen. Deze openbare functies zijn zo gekozen dat deze functies zowel door 

de hotelgast als door de lokale bevolking worden gebruikt. Doordat beide groepen zich 

bevinden in deze functies, zal een interactie tussen de hotelgast en de lokale bevolking 

ontstaan waarbij de verschillende culturen worden uitgewisseld. 

Verder is het hotel uitgevoerd in de lokale bouwstijl in combinatie met de tropische 

bouwstijl, waardoor de architectuur van het hotel de eerste ontmoeting vormt met de 

cultuur in de vorm van het zien van de lokale bouwstijl. De lokale bouwstijl in combinatie 

met het tropisch bouwen komt in het ontwerp terug door het gebruik van overstekken, 

kleur, zo veel mogelijk functies naar buiten plaatsen, deze buitenruimte in de schaduw te 

zetten, de ontsluiting naar buiten te plaatsen, het toepassen van een reflecterend dak, 

het bevorderen van natuurlijke ventilatie in de gebouwen en het toepassen van kleur 

waardoor het gebouw aansluit bij de lokale bouwstijl. 

Een andere tactiek die is toegepast in het hotel om de hotelgast inzicht te geven in de 

lokale cultuur, is het makkelijker maken om het eiland te ontdekken vanuit het hotel. 

Hierdoor heeft het hotel voldoende parkeerplaatsen die snel bereikbaar zijn vanuit de 

kamers. Op deze parkeerplaatsen kunnen auto’s geparkeerd worden waarmee de rest 

van het eiland kan worden ontdekt. Daarnaast is het hotel zo gelegen dat het hotel goed 

bereikbaar is vanuit de omgeving, en de omgeving goed bereikbaar is vanuit het hotel.

Om de hotelgast te kunnen laten genieten van deze ontmoeting met de lokale cultuur, 

zijn de kamers en appartementen soberder en hierdoor internationaler uitgevoerd, zodat 

de hotelgast zich hier kan terugtrekken en kan ontspannen. Door de hotelkamers en 

appartementen soberder uit te voeren kan de hotelgast kiezen wanneer deze zich in de 

lokale cultuur bevindt. 

Door deze tactieken in het hotel toe te passen, geeft het hotel een indruk van de lokale 

cultuur, maar wordt deze indruk niet overweldigend. Het hotel vormt op deze manier een 

prettig verblijf voor zowel de hotelgast als de bezoeker en voldoet zo aan de toeristische 

visie van het eiland. 

Conclusie
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[56] Uitzicht vanaf het balkon



96 Het afstuderen is begonnen met het M3 onderzoek naar hotels en het maken van een 

essay. De analyses en de samenwerking hiertussen zijn vlot verlopen en het m3 boek is nog 

vaak als naslagwerk gebruikt bij het maken van het ontwerp en dit uiteindelijke verslag. 

Het essay is gebruikt als basis voor het idee achter het hotel.

Vanuit het M3 onderzoek en het essay, is gestart met het ontwerp. Voor het ontwerp 

is eerst de locatie bepaald. Het kiezen van de locatie en het vormen van het concept 

ging vrij vlot. Het idee dat het hotel uit meerdere gebouwen bestaat is al in de eerste 

schetsen zichtbaar. Het ontwerp begon pas echt vorm te krijgen tegen de tijd van het 

tussencolloquium. Op dit moment werd het ontwerp niet alleen op een grid geplaatst, 

maar bestond het ontwerp ook uit een regelmatige structuur. De structuur gevormde 

structuur wordt bepaald door de paden. Hierdoor heeft de plaatsing van de losse 

gebouwen meer betekenis gekregen. Hoewel het krijgen van die structuur in het begin 

behoorlijk lastig was, ben ik wel zeer tevreden over het eindresultaat. 

Een ander obstakel in het proces, kwam tegen het einde. Op dit moment kwam de 

maakbaarheid van de gebouwen om de hoek. Niet omdat de gebouwen zelf onmogelijk 

waren om te maken, maar door eigen onkunde werd dit een behoorlijk obstakel. Hier is 

dan ook veel extra onderzoek en hulp van derden bij nodig geweest. 

Mijn afstudeertijd was te gek! Hoewel er de obstakels waren in het ontwerp, waren er 

ook altijd groepsgenoten die me wilden helpen en motiveren. Daarnaast vond ik het zeer 

prettig om eens een keer een jaar lang fulltime aan een ontwerp te zitten in plaats van 

een half jaar parttime. Hierdoor kon het ontwerp ook wat dieper gaan en bestond er 

opeens tijd voor de maakbaarheid, die ook wel nodig was. 

Reflectie
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[57] Hoofdentree
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