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In Pos Chiquito, een stad in Aruba, komt een groen 
strook en een mul  func  onele as (MFA)  zoals de 
minorgroep DBO van 2011 hee   bedacht om 
samenhang te creëren tussen de wijken. (fi guur 1) 
De minorgroep DBO 2012 hee   van Pos Chiquito 
West een buurt ontworpen waarbij gelet is op alle 
face  en van duurzaamheid. Deze buurt hee   een 
rela  e met de MFA en de groenstrook.

De woongebouwen, met meestal 4 woningen, wordt 
compact gerealiseerd met minder grondstoff en door 
de simpele vorm van het gebouw. De vorm en 
oriënta  e worden bepaald door te bouwen naar het 
klimaat. Met deze passieve maatregelen wordt een 
goed binnenklimaat gerealiseerd en hee   elke woning 
een overdekt buitengedeelte.

ARUBA POS CHIQUITO

fi g 1. Minorgroep 2011 

Er worden lokale materialen 
van het eiland en directe 
omgeving gebruikt zodat er 
minder transport nodig is.

Ongebruikte elementen zoals 
het dak worden benut. Tevens 
worden func  es gekoppeld in 
het gebouw en in de buurt.
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fi g 19. Woonblok

Woonblok
Met de volgende visie is de basis voor 

het woonblok gemaakt. 
(fi guur 18 en 19)

• Grondstofgebruik beperken door    
materiaal gebruik te reduceren of     
materiaal te hergebruiken.

• Energiegebruik reduceren door    
 passieve maatregelen toe te passen;

• Aangenaam woonklimaat realiseren   
 door schaduw te creeren;

• Woonkwaliteit verhogen door een   
 rela  e te creëren tussen binnen en    
 buiten en tussen tussen privé en sociaal;

• Levensduur van het gebouw verlengen  
 door een fl exibel uitbreidbare woning te  
 maken.

fi g 18. Doorsnede woning

De uitkomst van dit integrale proces 
staat eerder uitgelegd bij het woonblok 
ontwerp.

Met het woonblok ontwerp zijn 
verschillende knooppunten in de woning 
bouwkundig opgelost.
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De onderlegger voor de woonblokken 
is verder ontwikkeld in een integraal 
proces met zeven verschillende 
onderdelen. 

Woningtypes, pla  egronden, gevels, 
construc  e, installa  es, dakopbouw en  
materialen.
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Water
Vanaf het begin was duidelijk dat zoetwater 
in tegenstelling tot in Nederland weinig 
voorkomt in Aruba. Er is daarom ingezet op 
het produceren van drinkwater. 
Oceaanwater wordt slim ingezet om 
drinkwater van te maken en tevens de 
woningen te koelen. Er zijn in het proces 
verschillende methodes bekeken voor de 
invulling van deze doelen. (fi guur 17) Zo is 
er naast het kistsysteem een 
bubbelsysteem (fi guur 16) bekeken 
waarmee de woning gekoeld kan worden. 
Het drinkwater produceren is vanaf het 
begin al doormiddel van condensa  e 
bedacht. De hoge temperatuur in Aruba 
zorgt er namelijk voor dat het water 
verdampt. De damp is zoetwater en kan 
dus als drinkwater dienen. 

Proces

fi g 16. Bubbelsysteem

fi g 17. Watersysteem
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Buurt inrichting

Vanuit eilandniveau is ingezoomd tot 
buurtniveau om alle rela  es te 
versterken. Per niveau zijn er invullingen 
gecreëerd.

Op eilandniveau loopt een fi etspad van 
noord naar zuid, hier wordt een a  akking 
aan toegevoegd die door de wijk, langs de 
buurt loopt en bij de Spaanse Lagoon 
eindigt.

Door de stad Pos Chiquito komt een 
groenstrook die gekruist wordt door de 
mul  func  onele as. De groenstrook is bij 
deze kruising laag begroeid aan de as zijdes 
om het groen toegankelijker te maken. 
Tevens komt er een uitkijktoren op dit punt 
waardoor voorbijgangers inzicht krijgen 
waar ze zijn. (fi guur 2)

Stad niveau
• Prieeltjes als schaduwplek en     

  herkeningspunt;
• Oceaanwater voor koelen en het   

  produceren van drinkwater.

Wijk niveau 
• Streekproducten uit de wijk worden   

  verkocht op de markt in de buurt;   
  (fi guur 3)

• De marktplaats wordt deels overdekt  
  en is omringd met restaurants;

• Er zijn oplaadpunten voor elektrische  
  auto’s bij de parkeerplaatsen;

• Het openluch  heater voor de wijk is  
  te zien vanaf het verharde voet- en  
  fi etspad in de buurt.

Buurt niveau
De inrich  ng van de buurt komt voort uit 
de sterke samenwerkende punten van de 
zeven verschillende lagen. komt voort uit 
het samenvoegen van zeven ontwerplagen: 
mobiliteit, groen en recrea  e, wind en 
klimaat, voorzieningen en func  es, rela  e 
met de omgeving, energie en water. 
(fi guur 4)

• Groen versterken in de buurt: 
  In de groenstrook komen een     
  fi etspad, ruiterpad en wandelroutes.

 Openbaar groen tussen de woningen  
  en voetpaden.

• Autovrije buurt: parkeren gebeurd   
  aan de rand van de buurt.

• Zelfvoorzienend: in de kassen van de  
  buurt wordt voedsel verbouwd;

• Bouwen naar het klimaat: 
 De woningen zijn georiënteerd op de  

  zon en de wind en hebben      
  schaduwrijke buitenruimtes. Ook   
  over de wandelroutes komen     
  plaatselijk overkappingen die     
  schaduw creëren; 

• Gebruik van de MFA s  muleren:
 Aan de promenade komen      

  mul  func  onele func  es;
• Func  es en voorzieningen zijn in de  

  eigen buurt aanwezig: er komen    
  verschillende voorzieningen zoals de  
  fi etsenwinkel, een educa  eve tuin en  
  een deels overdekte speelplaats;

In fi guur 6 is te zien hoe deze punten zijn 
verwerkt tot de buur  nrich  ng.
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De buurt is opgesplitst in zeven 
verschillende lagen met de onderlegger als 
uitgangspunt.

Mobiliteit, groen en recrea  e, wind en 
klimaat, voorzieningen en func  es, rela  e 
me de omgeving, energie en water zijn de 
verschillende lagen. (fi guur 15)

Uit deze zeven lagen zijn de goede 
punten meegenomen en samengevoegd 
tot de buurt inrich  ng zoals eerder 
vermeld.

fi g 15. Zeven lagen

Voorzieningen en func  es

Mobiliteit

Rela  e met de omgeving
Groen en recrea  e

Wind en klimaat

Water

Energie
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Proces

Buurt inrich  ng
Als uitgangspunten voor het invullen 

van Pos Chiquito West zijn de DCBA-
methode, de vooronderzoeken over Aruba, 
de sustainability lessen van de minor en 
het plan van de minorgroep 2011 gebruikt.
Werkgelegenheid, ontmoe  ngsplekken, 
zichtlijnen en openbare ruimte creëren zijn 
de visiepunten. Onderstaand stappenplan 
laat zien hoe er van referen  e projecten 
een opzet van de buurt gemaakt is. (fi guur 
10) 

fi g 13. Stappenplan

Vanuit de verschillende gemaakte 
ontwerpen zijn de sterke punten gehaald 
die voor de volgende stap als uitgangspunt 
dienen. Door het bepalen  van deze punten  
wordt de basis gelegd voor de kwaliteit van 
de buurt:

• Promenade bij de buurt betrekken;
• Groene strook de buurt in trekken;
• De woningen zijn  en meter lang;
• Max. vier woningen in een woonblok;
• Noordoost oriënta  e op de wind;
• Fiets en wandelroutes door de buurt;
• Autovrije buurt;
• Zichtlijnen creëren in de buurt naar   

    het groen en de herkenningspunten;
• Koppeling maken met andere buurten;
• Drinkwaterpiramide aan de                

   promenade (werk, voedsel, water);
• Verschillende woon/werk func  es   

    verspreid in de buurt;

Met deze punten is een onderlegger 
gemaakt. (fi guur 14)

fi g 14. Onderlegger buurt
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fi g 3. Streekproducten

fi g 2. Pos Chiquito
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Buurt inrichting

Voorzieningen en func  esMobiliteit

Rela  e met de omgevingGroen en recrea  e

Wind en klimaat Energie
fi g 4. Zeven lagen
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fi g 12. Tropisch dak

fi g 10. Pla  egrond b.g. fi g 11. Pla  egrond 1e verd.

fi g 9. Flexibel uitbreidbaar

A. Standaard B. Uitbreiding C. Dubbele uitbreiding
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De inrich  ng van de buurt bestaat uit 
verschillend gesitueerde woonblokken. 
Deze zijn georiënteerd op de wind en de 
zon.

De woonblokken zijn 40m lang en 8m 
diep. Deze kunnen ingedeeld worden door 
kavels van 8x8m of 12x8m. (fi guur 7) De 
woningen zijn fl exibel uitbreidbaar in fases. 
(fi guur 9) Bij de kavel van 12x8m kan een 
commerciële func  e worden ingevuld.

Op de begane grond bevindt zich de 
woonkeuken die gekoppeld is aan de 
leefruimte buiten. Tevens bevindt er zich 
een slaapkamer. Op de eerste verdieping 
bevindt zich de badkamer en een 
slaapkamer. De woningen zijn uitbreidbaar 
op de 1e verdieping door hier een vide te 
maken met nog een slaapkamer. (fi guur 10 
en 11)

De slaapkamers zijn gelegen aan de 
noordzijde van de woning en worden 
geïsoleerd en gekoeld. De slaapkamers 
worden gekoeld door een collec  ef 
kistsysteem. (fi guur 8) Het isoleren 
gebeurd met vlasisola  e. 

De gevels zijn afgewerkt met houten 
rabatdelen en hebben beweegbare houten 
lamellen voor de ramen. Bij de keuken en 
trap zijn deze open te schuiven waardoor 
de buitenruimte bij de woning getrokken 
kan worden.

Om de overige ruimtes te koelen is er 
gebruik gemaakt van een tropisch dak. De 
warmte uit deze ruimtes s  jgt op door het 
trapgat naar het dak. De noordoost wind 

waait door het dak en voert de warmte af. 
Door de toepassing van aluminium 
golfplaten wordt het zonlicht 
gerefl ecteerd. (fi guur 12) Op het dak 
bevinden zich pv panelen voor de 
elektriciteitsopwekking en heatpipes voor 
warm tapwater. Tevens is de woning 
aangesloten op het drinkwatersysteem 
van de buurt.

De woning staat op betonnen poeren 
waarop een houtconstruc  e staat met 
houten vloeren. De stabiliteit wordt 
verkregen uit stabiliteitswanden, de 
vloeren en de windverbanden.

fi g 8. Koelkistsysteem

Woonblok ontwerp

fi g 7. Blokverdeling
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Water
Uit de oceaan wordt koud oceaanwater 

gepompt dat aan land gefi lterd wordt. Na 
het fi lteren wordt het water over het dak 
van de ´drinkwaterpiramide´ geleid om 
hiermee het drinkwater proces te 
s  muleren. Het koele water wordt daarna 
gebruikt om de ven  la  elucht te koelen 
voor in de woning. Na het koelen word het 
gebruikt in een opslag om doormiddel van 
heatpipes de woning van warm water te 
voorzien. Het warm water komt uiteindelijk 
weer terug in de ´drinkwaterpiramide´ 
waar het voor condens zorgt en daardoor 
drinkwater genereert. (fi guur 5)

Water

fi g 5. Waterschema
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fi g 1. blabla
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fi g 6. Buurt inrcih  ng


