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Deze fact sheet is bedoeld als naslagwerk voor journalisten en stakeholders waarin juiste feitelijke 

informatie wordt aangeboden over de ontwikkeling van Wechi tot woonwijk. Deze informatie is 

door betrokken partijen op juistheid geëvalueerd en kan als zodanig worden gebruikt in 

berichtgeving. 

 

1. De Wechi Development Company is een BV die door FKP is opgericht om de voormalige 

plantage Wechi te ontwikkelen als nieuwe stadswijk. Er wordt uitgegaan van een mix van 

woningen en bevolkingsopbouw die een afspiegeling vormt van de samenleving van Curaçao. 

Dit betekent o.a. dat ongeveer 2/3 van de woningen wordt gerealiseerd als koopwoning en 

1/3 als huurwoning, waarvan een deel in de sociale sector.  

2. De BV werkt samen met het stedenbouwkundig adviesbureau ProGaya voor de 

stedenbouwkundige ontwerpen en supervisie, waarbij diverse andere (lokale) 

adviesbureaus, architecten en aannemers betrokken worden voor de uitwerking.  

3. Tijdslijn: in oktober 2013 is het startsein gegeven voor alle voorbereidingen. Sindsdien zijn er 

diverse werkzaamheden opgestart, zoals de aanleg van de infrastructuur en de bouw van de 

modelwoningen in Fase 1.  

4. Het project heeft diverse vertragingen opgelopen, onder andere door de langlopende 

rechtszaak over de verleende vergunningen en de EOP-bestemming van het grondgebied 

Wechi. 

5. In augustus 2019 is door de rechter bepaald dat de bouwvergunningprocedure correct is 

verlopen zodat de bouw definitief wordt voortgezet.  

6. In totaal zullen er naar verwachting 3.500 tot 4.000 woningen in verschillende huur- en 

koopsegmenten worden gebouwd. Er zullen uiteindelijk ca. 9.000 mensen in Wechi komen te 

wonen. Dit omvangrijke project zorgt dan ook voor een belangrijke impuls voor de economie 

in het algemeen en de Curaçaose bouwsector in het bijzonder. 

7. De inrichting van de openbare ruimte is van kwalitatief hoog niveau om de doelstellingen 

van bèrdè, bibabel, sigur te realiseren. Dit streven uit zich ook in de keuzes voor onder 

andere energiezuinige straatverlichting, zoveel mogelijk groen in de buurt, hoogwaardige en 

duurzame afwerking, veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers, ruimte voor 

recreatie en speelplekken voor kinderen, de aanleg van parken, etc. 

8. De Wechi-slogan “Bèrdè, bibabel i sigur” (groen, leefbaar en veilig) betekent ook: 

verschillende woningtypen, in verschillende prijsklassen, zowel huur- als koopwoningen. De 

grote diversiteit aan woningtypen en prijsklassen maakt wonen in deze wijk aantrekkelijk 

voor een brede groep woningzoekenden vooral ook omdat Wechi zeer goed gelegen is t.o.v. 

de luchthaven, de universiteit, scholen en andere voorzieningen. Binnen de wijk worden 

eveneens veel voorzieningen gerealiseerd in de vorm van winkels, sportvoorzieningen, 

ontspanning, medische voorzieningen, scholen, e.d. 
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9. Er is extra aandacht voor het behoud van bomen, cactussen en andere oorspronkelijke 

begroeiing in het gebied, zo ook de niveauverschillen in verband met natuurlijke afwatering. 

Hiervoor zijn onderzoeken gedaan, waarvan de aanbevelingen ook mee zijn genomen in het 

ontwerp. 

10. De Wechi Development Company werkt samen met verschillende overheidsdiensten. Deze 

samenwerking is een voorbeeld hoe de semi-private sector en overheid samen kunnen 

werken om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. De overheid heeft het project 

gestimuleerd middels een investering in een deel van de infrastructuur. 

11. De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Wechi, evenals de diverse architectuur, de bouw 

en het beheer wordt gerealiseerd door diverse lokale partijen. Wechi wordt gebouwd vóór 

en dóór Curaçao.  

 

FASE 1  

1. Fase 1 omvat ongeveer 20,5 ha grond waarvan de helft nu bouwrijp is gemaakt. 

2. Fase 1 voorziet in woningen voor jong en oud met verscheidene voorzieningen die in deze 

wijk nodig zijn zoals ruimten voor commerciële doeleinden. Zo kunnen zich kleine bedrijfjes 

vestigen waardoor werken dichtbij of aan huis voor een grote groep mogelijk wordt. 

3. Fase 1 bestaat uit de woonzones A t/m N waarbinnen ruim 700 woningen worden 

gerealiseerd en diverse commerciële ruimtes voor kleine, woon/werk bedrijven. De plannen 

voor de zones A, B, E en J zijn gereed en worden als eerste gerealiseerd. In zone E zijn op dit 

moment 9 modelwoningen gerealiseerd.  

 

FASE 1 in cijfers 

 

Soort ruimte of woning Aantal opmerkingen 

Gebouwen met 

commerciële bestemming 

1 Begane grond ongeveer 10 units commercieel  

Verdiepingen: 30 appartementen  

Vrijstaande woningen Ongeveer 100 Kavelgroottes van 250 – 400 m2 

Woningen 2-onder-1-kap of 

geschakeld 

240 Kavelgroottes van 220 – 400 m2 

Appartementen Ongeveer 300 Verdeeld over ongeveer 20 gebouwen met 

verschillende hoogtes 

Hofjeswoningen 60 Geschakeld en mogelijk deels gestapeld 

      

Totaal Ongeveer 730 

woningen 

+ 1250m2 commerciële ruimtes 
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De Wechi Development Company behoudt het recht om bovenstaande informatie aan te passen 

op basis van actuele ontwikkelingen. De meest actuele versie van deze fact sheet is altijd online 

te vinden via www.wechi.info/factsheet 

http://www.wechi.cw/factsheet

