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Playa Kanoa moet zijn ‘schoon’ behouden

V
eel staat er niet
meer op Playa
Kanoa, dat ooit
een bruisend
dorpje was met

enkele visrestaurantjes en
weekendhuisjes. Vervlogen
tijden van wat ooit eens was,
bewijzen de bouwvallige
restanten. Hopelijk komt er
ooit weer verandering in en
wordt weer nieuw leven ge-
blazen in Playa Kanoa. Ook
renovatie van de vissersha-
ven is nodig, zo is laatst in
het nieuws geweest. De vis-
sers van Playa Kanoa bekla-
gen zich over de staat van de

haven. Het heeft nu de aan-
dacht van uitvoeringsorgani-
satie Agrarisch en Visserij
Beheer (AVB) van de over-
heid. Playa Kanoa is de enige
locatie waar hulpdiensten in
geval van een calamiteit aan
de noordkant van het eiland
toegang hebben tot de zee.
En daarom is het haventje
belangrijk en moeten de pier
en de haven in goede condi-
tie blijven.

Het vissersgebouw is door
de regering in 2013 gereno-
veerd maar is inmiddels ge-
sloopt door vandalen en 
dieven. In 2019 is het haven-

tje gebaggerd en dieper ge-
maakt. De regering heeft 
beloofd dat Playa Kanoa aan
de beurt is zodra de projec-
ten van Piscadera en Cara-
casbaai zijn afgerond.
Ondertussen wordt de mo-
gelijkheid onderzocht om
bewakingscamera’s te plaat-
sen. 

Volgens milieuactivisten
loopt Playa Kanoa ook ge-
vaar voor vervuiling omdat
ter hoogte van Brievengat
door bedrijven vervuild wa-
ter met chemicaliën recht-
streeks in zee geloosd wor-
den.

Op een stille doordeweekse dag en een nota bene rustige zee ervaar ik Playa

Kanoa aan de midoostkust van Curaçao, waar ik alweer een poos niet was

geweest, vroeg in de ochtend anders dan met de normaal onstuimige zee en

metershoge golven, waar windsurfers baat bij hebben. De baai is op zulke

momenten dan ook vol met surfers, die zich door de ruwe hoge golven en

zee laten uitdagen. Nu is het kalm en enkelen dobberen lusteloos op hun

plankje in het water, met de hoop op woeste golven, om hun geliefde sport

uit te kunnen oefenen. Dat zal vandaag dus niet gebeuren en geeft mij de

kans te kunnen lopen over de koraalvlakte langs de kust, waar je doorgaans

niet kan zijn, zonder nat gespoeld te worden door de ruige zee.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

De vlakte die veel wegheeft van een krater-maanlandschap.   

Er is van alles te zien op de grote koraalvlakte, onder andere schelpjes, opgedroogd zout of opgedroogd zand, wat betekent dat de zee al een poos rustig moet zijn geweest.  

Het is een vrije dag van school en enkele vroege vogels laten zich lekker uit in de
ondiepe binnenbaai of gooien vanaf de steiger waar de kleine vissersboten aanme-
ren, een lijntje uit. Voor het eerst valt mij vandaag ook de ‘boka’ op, de open grot in de grond langs de weg, die er natuurlijk altijd al heeft gestaan, waar water naar binnen stroomt en al naar

gelang de heftigheid van de golven, omhoog spuit.


