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Stichting MonumentenFonds Aruba (SMFA), Stichting Rancho 
en Nationaal Archeologisch Museum Aruba (NAMA) is door 
het SUS atelier van Hogeschool Rotterdam een plan bedacht 
om het havengebied en de wijk Rancho weer te verbinden 
met elkaar doormiddel van stegen. Door middel van de stegen 
moet de cultuur van Rancho weer overgebracht worden naar 
de bewoners en eventueel het toerisme. Hiermee wordt de 
neerwaartse spiraal doorbroken en op deze manier een 
kentering op gang gebracht om de identiteit en trots van de 
wijk terug te brengen.

Rancho, een wijk van Oranjestad, is in 1855 voor het eerst 
vermeld in archieven als nederzetting voor vissers. Er was 
een levendige handel, door de gunstige ligging nabij de 
Paardenbaai, waar grotere zeeschepen een goede toegang 
hadden. Aan het eind van de twintigste eeuw verstedelijkte 
de wijk en werd Rancho bij Oranjestad gevoegd. Na de 
komst van “Van de Arend Olie Maatschappij” aan het eind 
van de jaren ’20 onderging de wijk opnieuw een grote 
ontwikkeling. Straten werden geasfalteerd, de wijk kreeg 
houten en stenen huizen en enkele monumentale panden. 
Op dit moment is door achteruitgang van de wijk de 
leefbaarheid verslechterd en is sociale verbinding weinig 
aanwezig.

De kern van de wijk is het bouwblok tussen het Nationaal 
Archeologisch Museum Aruba, de Weststraat, de Emmastraat 
en de Koningsstraat, waar de stedelijke en sociale problemen 
gecentreerd zijn. Er zijn veel te restaureren en te renoveren 
plots. Door de sociale structuur is veel criminaliteit en 
drugsoverlast aanwezig. In opdracht van het Infrateam, 

ARUBA RANCHO
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De Buurt

fig 1. Stegenplan

fig 2. Rancho in Oranjestad
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Masterplan

RANCHO NU
In Rancho zou de leefbaarheid verbeterd 
moeten worden. Duidelijk komt naar voren 
dat er wordt gekampt met dringende 
problemen als afval, drugsoverlast, 
werkloosheid, slechte huisvesting en 
veiligheid. Het imago van de wijk is sterk 
aangetast door deze problemen. 
Daarnaast is de eigen identiteit van de wijk 
verder aangetast door de terugloop van de 
visserij, de barrière door de strip naar de 
haven en het verval van de historisch 
waardevolle plaatsen. Ook de talenten die 
in de wijk aanwezig zijn en waren, zijn 
vergeten en worden niet getoond. De wel 
aanwezige parels als de Schoenerhaven en 
het NAMA stralen hun kracht niet uit op de 
wijk, maar blijven niet gekoppelde 
eilanden.

KENTERING
Om de neerwaartse spiraal te keren 
denken we dat het werken aan een trotse 
wijk met weer een duidelijke identiteit 
direct een positieve uitwerking op de 
leefbaarheid zal hebben. In plaats van een 
totale renovatie/restauratie tot een 
‘historisch museum’ en een geforceerde 
upgrading van de veiligheid, zoeken we 
naar een geleidelijke aanpak van juist 
alleen de parels in de wijk. Ook willen we 
het ‘originele straatbeeld’ behouden om te 
voorkomen dat het karakter van de wijk zo 
sterk wordt aangetast dat de identiteit 
verdwijnt.

ONDERDELEN
We willen de wijk aan de historie koppelen 
door de meest typerende monumenten op 
te knappen en met hun (nieuwe) functies 
te integreren in de wijk. We willen de 
talenten in de wijk tonen en versterken 
door ateliers te maken in vrijkomende en 
leegstaande panden. Ook willen we de 
scheepvaart en visserij weer zichtbaar 
maken in de wijk door de Schoenerhaven 
weer met de wijk te verbinden door directe 
koppelingen met de Schoenerhaven via de 
Weststraat en via de  Visstraat en de 
nieuwe Schipperssteeg. Verder willen we 
lege gaten bebouwen met sociale 
woningen om de wijk weer intensiever 
bewoond te maken.
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fig 3. Parels

fig 4. Wegenplan
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Masterplan

fig 6. Stegen

fig 5. Indianeplein
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WESTSTRAAT
Langs de Weststraat willen we 
scheepvaartfuncties plannen, zoals een 
markt en restaurants in de loodsen bij de 
Schoenerhaven, een nautisch museum en 
een Caribische zeevaartschool met een 
grote werf bij de Avenido Alo Tromp. 
Aansluitend het bestaande hotel 
verbouwen tot een nautisch hotel, 
gekoppeld aan de school.

SCHIPPERSSTEEG
De voetgangersroute van de 
Schoenerhaven via de Schipperssteeg 
naar de Visstraat willen we activeren door 
een buitenexpositie van schepen naast 
het NAMA, een atelier voor kleine 
zeilschepen en nautische souvenirs aan 
de Ranchostraat en uiteindelijk het 
nautische hotel.

INDIANENPLEIN
Het prachtig gerestaureerde NAMA willen 
we onderdeel van Rancho maken, door 
het blok tussen de Emanstraat en de 
Schelpstraat weer als een blok met stegen 
bij Rancho te voegen door invullingen met 
een steeg en sociale woningen. Het plein 
voor het museum wordt het 
Indianenplein, geopend naar de 
Havenstraat en de tram, als voorruimte 
waar archeologie, historie en scheepvaart 
verbonden worden.

PARELS
Om het plan realistisch te maken willen 
we starten met het intensiveren en 
opknappen van de belangrijkste stegen in 
Rancho. Zo maken we van de minst 
aantrekkelijke plekken van Rancho, juist 
plekken die stralen als parels in de wijk. 
Naast deze turn-over tot aantrekkelijke 
plaatsen worden zo de meest cruciale 
verbindingen in de wijk ook de meest 
uitnodigende plaatsen. Monumenten als 
de kalkoven, het waterreservoir, conucu 
huizen en de lemen woning worden 
gerestaureerd en aan een steeg gekoppeld 
als nieuwe parels in de wijk. Ook ateliers 
voor talent-ontwikkeling, nieuwe sociale 
woningen, gedenkplaatsen voor vroegere 
talenten, de visserij en scheepvaart en 
het ontstaan van nederzettingen op 
Aruba worden gekoppeld aan stegen tot 
zeer aantrekkelijke verbindingsroutes in 
de wijk.

RUIMTELIJKE KWALITEIT
De parels gaan pas echt stralen als er veel 
aandacht besteed wordt aan de 
ruimtelijke kwaliteit en de koppelingen 
met intensiverende functies. De stegen 
worden zo actief gebruikte ruimtes, goed 
aangekleed in een eigen stijl. Mooie 
accent-bestrating aan de randen met 
natuurlijke open verharding daartussen, 
prachtig herkenbaar straatmeubilair en 
goede sfeervolle verlichting zal de stegen 
tot pareltjes in de wijk maken. 
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fig 7. Totaal masterplan Rancho
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fig 11. Sfeerbeeld

Schipperssteeg

fig 9. Koppeling

fig 8. Situatie

fig 10. Bestaand

De nieuwe ‘Schipperssteeg’ verbindt de 
wijk fysiek met de Schoenerhaven en wekt 
de bewustwording op van het scheepvaart 
verleden en heden van Rancho. De steeg 
wordt aangekleed met zogenaamde ‘3D’- 
muurbeeldwerken, waarmee de lokale 
schepen, technieken en het leven rond de 
haven worden afgebeeld. De steeg wordt 
geactiveerd door de winkels en het 
visrestaurant aan de oostzijde en de 
nieuwe fishingshop en stadstuin aan de 
westzijde. Zo wordt het een belangrijke 
verbinding, een unieke belevenis en een 
leerervaring. 
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Historiesteeg

fig 12. Situatie

fig 13. Koppeling

fig 15. Sfeerbeeldfig 14. Bestaand

De steeg aan het Indianenplein vormt een 
verbinding die de archeologie van het 
NAMA koppelt met het heden, waarbij 
zowel de historie als de sterktes van 
Rancho weergegeven worden. Doormiddel 
van een interactieve lichtroute en het 
volgen van de rode tijdslijn door de 
historie. Naast de steeg blijft een kavel 
voor sociale woningbouw die de 
woonfunctie van Rancho versterkt. De 
steeg werkt als een soort entree naar de 
bijzondere historische objecten in Rancho.
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fig 19. Sfeerbeeld

Kalksteeg

fig 17. Koppeling

fig 16. Situatie

fig 18. Bestaand

De kalksteeg loopt langs het bootatelier 
waar plaatselijke souvenirs gemaakt 
worden. Deze souvenirs zullen verkocht 
worden onder een overkapping langs de 
steeg, zoals deze ooit aan de 
Schoenerhaven stond. De steeg leidt naar 
de enige nog bestaande, gerestaureerde 
kalkoven waaromheen een loop gecreëerd 
wordt. De kalkoven toont hoe de grondstof 
van veel bestaande huizen in de omgeving 
gemaakt werd.
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Ranchosteeg

fig 20. Situatie

fig 21. Koppeling

fig 23. Sfeerbeeldfig 22. Bestaand

De steeg verleidt bezoekers om te gaan 
naar een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten. Door de kwaliteiten van 
Stichting Rancho als buurthuis wordt het 
hart van de wijk gevormd. Deze kwaliteiten 
worden versterkt door middel van een 
podium voor muziek, een dansvloer, een 
prettige buitenruimte waar contacten 
kunnen ontstaan en spellen gespeeld 
kunnen worden. Aan de steeg liggen een 
ontmoetingsruimte en een muziekschool.
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fig 27. Sfeerbeeld

Talentsteeg

fig 25. Koppeling

fig 24. Situatie

fig 26. Bestaand

De kracht van de talentsteeg is het 
stimuleren en zichtbaar maken van de vele 
talenten in de wijk. We hergebruiken 
ruimte voor ateliers met entrees en 
etalages aan de steeg en maken een 
afbeeldingenwand van cultureel erfgoed in 
de vorm van bekende mensen uit Rancho 
en Aruba waar de bewoners zich mee 
identificeren en waar ze trots op zijn. Een 
plek voor respect, inspiratie, educatie en 
uitdaging. 
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Watersteeg

fig 28. Situatie

fig 29. Koppeling

fig 31. Sfeerbeeldfig 30. Bestaand

Door het water reservoir te restaureren en 
te gebruiken om regenwater in op te slaan 
voor de irrigatie van inheems fruit en 
groente, worden bewoners en bezoekers 
bewust van de onschatbare waarde van 
water. Fruit en groente worden in een 
‘fruteria’ verkocht aan de bewoners en 
bezoekers en kunnen gebruikt worden om 
lokale lekkernijen te maken. Doordat de 
bewoners hier zelf groenten en fruit 
kunnen kweken komen de bewoners meer 
met elkaar in contact. Waar water is, is 
leven.  
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fig 35. Sfeerbeeld

Visserssteeg

fig 33. Koppeling

fig 32. Situatie

fig 34. Bestaand

In deze steeg wordt de bewustwording van 
de viscultuur en de scheepscultuur naar 
voren gebracht. Een open werf en een 
visrestaurant worden gescheiden door een 
visserssteeg en zorgen voor de interactie 
tussen de bewoners onderling en 
eventuele toeristen. Het thema van de 
steeg wordt versterkt door 'oude' 
scheepsmaterialen.
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Bouwsteeg

fig 36. Situatie

fig 37. Koppeling

fig 39. Sfeerbeeldfig 38. Bestaand

De Bouwsteeg geeft informatie over de 
verschillende (historische) duurzame 
bouwmethodes. Door sociale aannemerij 
aan de steeg te plaatsen kan educatie 
gegeven worden aan jongeren en 
bewoners van Rancho over duurzaam 
bouwen. De monumenten die aan de steeg 
liggen worden doormiddel van een 
interactieve informatietafel benadrukt en 
toegelicht.
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Proces

In korte tijd is er gewerkt aan de duurzame 
herstructurering van een blok in Rancho. 
Voorafgaand aan het vertrek naar Aruba 
hebben wij diverse lezingen bijgewoond; 
Arjan Karssenberg over de stedenbouw en 
de opdracht, Nasja Geertjens over Pos 
Chiquito, Rogier Overduin over zijn 
ervaringen met Aruba. Daarnaast ook 
enkele verdiepende lezingen; Emilie 
Daamen over restauratie en Michael 
Meijer over duurzame stedenbouw. 

Aan de hand van deze informatie is er door 
de groep gebrainstormd en een 
stappenplan opgesteld over de aanpak van 
de opdracht in Aruba.

In het weekend voor vertrek is tijd besteed 
aan zelfstudie en zijn diverse papers 
bestudeerd: Affordable housing door Dr. 
Jan Bredenoord, Sustainable City ‘Cities for 
Small Planet’ door Richard Rogers, 
Stapsgewijze ontwikkeling door Alfredo 
Brillembourgh en Daniel Schwartz, A next 
step for sustainable urban design in the 
Netherlands door Michaël Meijer, Femke 
Adriaens, Olga van der Linden en Wouter 
Schik.

Na aankomst in Aruba waren er drie 
ochtenden gevuld met lezingen; lezingen 
over Rancho, Bo Bario over mooie wijken, 
Elmar over elektrische voertuigen, TNO 
over een te bouwen duurzame wijk, WEB 
over de energie en watervoorziening op 
Aruba. Naast de lezingen waren er diverse 
rondleidingen door Rancho.

 Plan: individueel  Plan: duo  Plan: groepen

 Haven

 Steegjes

 Museum

 Masterplan  Plan: steegjes

 Posters

 A4 boekje

 Presentatie

 Eindresultaat

 Stappenplan
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Bestaande plannen voor de wijk vormden 
de basis voor het masterplan. Het 
toevoegen van verticale verbindingen is 
gunstig voor de sociale cohesie in de wijk 
en zorgt voor meer doorstroom en de 
integratie van parels. De ideeën om visserij 
en scheepvaart weer terug te laten keren 
en ambachten in ere te herstellen zorgen 
voor een versterking van de identiteit. 

Het proces in de wijk wordt op gang 
gebracht door de stegen in de wijk tot 
parels te transformeren. Hierdoor worden 
de bewoners trots op hun wijk en krijgt 
Rancho een duidelijke identiteit. De 
neerwaartse spiraal wordt gekeerd, er 
vindt een kentering plaats.

 Plan: individueel  Plan: duo  Plan: groepen

 Haven

 Steegjes

 Museum

 Masterplan  Plan: steegjes

 Posters

 A4 boekje

 Presentatie

 Eindresultaat

 Stappenplan

De postzegel in Rancho  beslaat 2 blokken, 
de problemen die spelen hebben diverse 
oorzaken. De identiteit van Rancho is 
aangetast, vroeger speelde Rancho een 
belangrijke rol in de visserij en scheepvaart 
van Aruba.  De aanwezige parels, 
monumenten, spelen nauwelijks een rol en 
zijn vervallen.  Het Nationaal Archeologisch 
Museum Aruba is niet gekoppeld aan de 
wijk, waardoor bewoners van Rancho niet  
op de hoogte zijn van hun historie. Door 
een masterplan op te stellen dat deze 
punten aanpakt zal de leefbaarheid in de 
wijk verbeterd worden. 
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