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pnieuw zijn we met de Zeezwaluw op Bonaire beland. Niet van te voren zo gepland maar 

niet betreurd. Bonaire was in eerste instantie een plek om bij te komen en opnieuw (3de 

keer) wachten op een gunstig weerwindow. 

 

Gelukkig was het nog niet zo druk in 

het mooringveld en konden we een 

vrije mooring oppikken. Ook dit keer 

een aankomst in het holst van de 

nacht waarvan we zeker geen 

gewoonte gaan maken. Gelukkig wisten 

we nu waar de boeien lagen en hoe ze 

eruit zagen. Vastknopen was dus een 

eitje! 

 

Opnieuw Bonaire 
Zoals jullie al in de Suffertjes 6 en 7 

hebben gelezen, is ons plan om verder 

naar de Leeward Eilanden (Sint 

Maarten–Martinique) eind mei, definitief afgeblazen. 

Er bleef steeds te veel wind staan totdat het te laat in het seizoen werd. Kortom nieuwe plannen 

worden gesmeed en ondertussen worden op Bonaire nog niet bezochte delen, waaronder het 

Washington Slagbaai Nationaal Park, met een bezoek vereerd. 

 

Met Tineke en Henk van de catamaran Zanzibar zijn we 2 dagen in dit schitterende Nationale 

Park “op stap” geweest. Om in dit park uit de voeten te kunnen moet beschikken over een pick-up 

truck (+/-VWD) die hoog op de wielen staat. Waarom? Het park heeft alleen onverharde wegen 

die heuvel op- en afgaan en als toetje vol kuilen en gaten zitten. Vorig jaar wilden we dit park al 

een bezoekje brengen maar het huren van een pick-up was op dat moment $80,=/dag. Geen 

denken aan voor ons. 

Dit keer is de prijs gehalveerd en met 4 personen betaalbaar, dus gaan we ge4en op tournee. 

 

Wetenswaardigheden Nationale Parken Bonaire 
Het beheer van het Washington Slagbaai Nationaal Park (WSNP) is in handen van de Stichting 

Nationale Parken Bonaire (STINAPA). 

STINAPA Bonaire, is een non-gouvernementele organisatie die verantwoordelijk is voor het 

beheer van de nationale parken op Bonaire, Caribisch 

Nederland. 

STINAPA ontstond eind jaren tachtig als opvolger van 

STINAPA N.A. (Stichting Nationale Parken Nederlandse Antillen). Deze 

stichting werd in 1962 opgericht om de natuur op de Nederlandse Antillen te 

beschermen en te beheren. De eerste activiteiten vonden plaats op Bonaire 

waar in 1969 het Washington Slagbaai National Park werd ingesteld. In dat 

jaar kwam daar ook het Bonaire National Marine Park bij. Hierna werden er ook 

projecten gestart; onder andere op Curaçao en Saba. Eind jaren tachtig werden 

op alle Antilliaanse eilanden aparte stichtingen opgericht. 

 

Even wat weetjes over het Washington Slagbaai National Park die in 1969 werd ingesteld en 

5643 hectare groot. Heel Bonaire is 288 km2 groot is 

O 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/12/het-zeezwaluw-suffertje-2018-nr-6.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/12/het-zeezwaluw-suffertje-2018-nr-7.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_Slagbaai_National_Park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_Slagbaai_National_Park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonaire_National_Marine_Park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saba
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonaire
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Daarmee is WSNP, het grootste Nationaal Park 

van Caribisch Nederland. Het park ligt in het 

noordwesten van Bonaire en bestaat uit 

zandduinen, strand, mangrove, saliña (zoutmeren 

en -inhammen van dood koraal) en bos. De saliñas 

Slagbaai en Goto zijn ook op de Conventie van 

Ramsar in 1971 als internationaal beschermd 

gebied aangewezen. 

 

Midden in het park ligt de hoogste berg van het 

eiland, de 241 meter hoge Brandaris. 

 

Naast het WSNP heeft STINAPA ook het beheer 

over Bonaire’s Nationaal Marine Park (BNMP), wat 

het oudste zee-reservaat ter wereld is. Het BNMP omvat de 

zee rondom Bonaire en Klein Bonaire vanaf de hoogwaterlijn tot zestig 

meter diepte. Het park is in 1979 ingesteld en omvat 2600 hectare koraalrif, zeegras- en 

mangrovevegetaties. Ook de lagune Lac 1maakt deel uit van het onderwaterpark. In 1999 ontving 

het onderwaterpark de status van Nationaal Park van de Nederlandse Antillen. Het onbewoonde 

eilandje Klein Bonaire werd in 2001 als wettelijk beschermd natuurgebied aan het 

onderwaterpark toegevoegd. De westzijde van Bonaire is bezaaid met duikplaatsen die eenvoudig 

vanaf het strand bereikbaar zijn. 

 

De duikplaatsen rondom Klein Bonaire zijn voor duikers per boot bereikbaar. Met uitzondering 

van een klein gebied is het BNMP geheel vrij toegankelijk voor duikers. 

Uniek aan het BNMP is dat het geheel draait op eigen inkomsten (zonder subsidies). De 

inkomsten komen uit de toegangsprijs voor duikers. Andere gebruikers, zoals zwemmers, surfers, 

kite boarders, kajakkers en watersporters, betalen US$10,=/pp/per jaar. Hiermee heeft men 

ook toegang tot het Washington Slagbaai National Park en wordt op de entree prijs in mindering 

gebracht. Naast natuurbescherming zorgt het BNMP voor voorlichting over verantwoord duiken 

aan toeristen en voor het onderhoud van aanlegplaatsen (de boeien in het 

mooring veld) voor boten met duikers. 

 

Ook de Zeezwaluwtjes hebben een “snorkel penning” opgehaald om 

rondom de boot om overal te kunnen zwemmen en snorkelen. 

 

                                                             
1 Het Lac is een schitterende ondiepe lagune in het zuidoosten van Bonaire. Het gebied van 700 hectare is omzoomd met mangroven. Lac 

maakt deel uit van het beschermde onderwaterpark en is aangewezen als watergebied van internationale importantie in het kader van de 

Conventie van Ramsar. De baai is uniek vanwege het voorkomen van zeegras en mangrove. Een deel van de mangroven is door de beperkte 

toegankelijkheid vrijwel ongestoord en daarmee van belang als rustgebied voor vogelsoorten. Lac is een belangrijke rustplaats en 

broedgebied voor tal van vogels en mariene ongewervelden, waaronder de Koninginneschelp ofwel de Karkó. Vroeger kwam dit schelpdier 

hier in grote hoeveelheden voor, maar door overbevissing is de populatie grotendeels uitgeroeid. Het gebied heeft een kraamkamerfunctie 

voor rif-vissen en is het voedselgebied voor de Groene zeeschildpad. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mangrove
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonaire_National_Marine_Park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conventie_van_Ramsar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overbevissing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_zeeschildpad
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Washington Slaagbaai Nationaal Park 
Vanaf Kralendijk rijden noordwaarts langs de kustroute naar de ingang van het park. Hier zien we 

op 50m uit de kust enige gele duikboeien liggen. Het is nog vroeg en we zien geen boten met 

duikers. 

Vlak voor het park zien we in het Sãlina Goto onze eerste flamingo’s. 

 

 

Bij de ingang van het park overhandigen we alle 

4 een ID en de “snorkel penning”, om voor de 

korting in aanmerking te komen. PP is de 

entree dan US$ 15,= voor het hele jaar. We 

kunnen na vandaag dus heel 2018 gratis naar 

binnen. 

 

 

 

Bij de ingang staan gebouwtjes. 

een museumpje en dames- en 

herentoilet zijn. 

Welke voor wie???? 
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Aan de overkant van de gebouwen staat een 

skelet ven een jonge Bryde walvis opgesteld, dan 

zie je pas hoe groot een dergelijk jong beest al 

was! 

 

 

Met de Park-routekaart op schoot, 

bekijken we samen welke route we 

moeten rijden om bij de Brandaris te 

komen. Vandaag willen we deze berg van 

241m beklimmen, voor de uitdaging én 

voor het schitterende uitzicht als je de 

top haalt. 

 

Het blijkt dat we vandaag de korte route 

in het park moeten nemen om bij de 

Brandaris uit te komen. Alle wegen zijn 

namelijk éénrichting verkeer. Langs deze route staan geen andere bijzonderheden aangegeven 

vóór we bij de parkeerplaats aankomen waar de “Brandaris wandeling” start. 

Start van de Brandaris wandeling 

Alle 4 hebben we stevige dichte schoenen aan en een zonnehoed bij ons, evenals een rugzak met 

water en proviand voor de hongerige magen. De koffie laten we in de auto, te veel gezeul! Volgens 

de boekjes zou de wandeling aan het begin én het einde wat “rough” zijn. We zullen het zien! 

 

De Brandaris op 
Het is nog vroeg als we starten terwijl de zon nog achter de bewolking schuil gaat. Na enige 

honderden meters zien we in de verte de Brandaris opduiken. Hij lijkt toch wel hoog…. Veel meer 

als de 241m. Als ganzen lopen we achterelkaar over het ongelijke pad terwijl de hagedissen voor 

de voeten wegschieten op zoek naar veiliger oorden. We zien allerlei soorten en maten en ze zijn 

zo snel dat we amper de tijd krijgen om ze te bekijken, laat staan fotograferen. 

De hoofdweg in 

het park 
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Opeens zien we ook volwassen geiten op het pad terwijl de piepjonge exemplaren veilig bij 

moeders in het kromme bomenbos blijven. 

In de verte de Brandaris ganzenpas over het pad Het kromme bomenbos 

Al slingerend wandelen we ongemerkt steeds hoger. Het pad wordt smaller en “rommeliger”. Af 

en toe lijkt het of we in een uitgesleten rivierbedding met grote en kleine losliggende en rollende 

stenen lopen. Geen rivier te zien trouwens want de aarde is gortdroog, bijna woestijnachtig. Het 

uitzicht is na elke bocht weer anders. 

Het rommelige pad Vergezicht 

Vergezicht hogerop tijdens wandeling 

De loof- en 

dennenbomen 

hebben intussen 

plaatsgemaakt 

voor hoge smalle 

cactussen en 

cactusbomen. Af 

en toe genieten 

we al van een 

weids uitzicht 

richting 

Caribische Zee. 

 

Het leuke van met zijn vieren van wandelen, is dat 

iedereen foto’s en filmpjes maakt waardoor 

er uiteindelijk veel materiaal beschikbaar 

is, waar wij regelmatig samen opstaan. 

Dat gebeurt namelijk niet zo vaak! 

Tineke & Riens 
Ineke & Riens 
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Kijk en geniet mee van het filmpje 

“Zeezwaluwtjes en de Zanzibar 

bemanning sjokken de Brandaris op” 
©Tineke Peper, Cat Zanzibar. 

 

We genieten volop van de aparte natuur 

en het wandelen. We zien zelfs een solo 

Divi-Divi boom die het gered heeft op de 

schrale grond. 

 

Zowel op de heen- als terugweg, komen 

we geen mens tegen, het is duidelijk nog 

geen hoogseizoen. 

 

Op een gegeven moment vinden Riens en ik het pad te steil en 

te rotsachtig worden voor een eerste “beklimming” na lange 

tijd (we hebben ook geen stokken bij ons). 

 

We haken af op een mooi 

uitzichtpunt terwijl 

Tineke en Henk verder 

wandelen. We zien hen 

af en toe verdwijnen 

en een stukje hogerop 

weer tevoorschijn 

komen, Soms worden 

giga-stappen gemaakt en 

een pad lijkt er amper te zijn. Op 

het uitzichtpunt eten wij een boterhammetje en Riens filmt 

ons mooie uitzicht. Ook de stoere afdaling van de Brandaris van Tineke en Henk gaat niet 

onopgemerkt voorbij aan Riens. 

 

Tijdens het wachten op ons mooie plekje zien we een grote, maar erg magere iguana. Blijkbaar is 

het geen vetpot voor hem/haar op deze hoogte. Naast weinig voedsel is water ook een punt. Er 

komt een mini-regenbuitje over en de iguana komt ineens in beweging om hier en daar een drupje 

op te vangen met zijn snelle tongetje. 

De magere  Iguana  

De Divi-Divi boom 

Ineke en Riens 

de achterblijvers 

Tineke en Henk op pad 

https://youtu.be/al-f13cFa6Y
https://youtu.be/al-f13cFa6Y
https://youtu.be/Uv1sLQBBhrA
https://youtu.be/2_O2JNZP8ZA
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Na een klein uur zien we Tineke en Henk weer tevoorschijn komen en even later zitten ze 

vermoeid naast ons op de stenen. Ook zij hebben de top niet gehaald. Toen ze dachten dat ze er 

waren bleken ze nog een “colletje” te moeten afdalen en een andere beklimmen. Dat stuk leek nog 

moeilijker dan ze al gehad hadden. Daarom besloten ze te genieten van het uitzicht en niet 

verder te klauteren maar terug te keren. 

Moeilijke laatste loodjes voor Henk Picknick op niveau 

Nadat de fles met water en de boterhammen zijn genuttigd, gaan we bergafwaarts terug naar de 

auto. 

 

Halverwege onze route zien we op een hoge rots 

roofvogels zitten. Mogelijk dezelfde die we 

eerder in de lucht hebben zien cirkelen. Het 

lukt Riens om ver in te zoemen en een mooie 

foto te maken. Op het internet in “Vogels van 

Bonaire” ontdekken we dat het een Kuifcaracara 

is, die we hebben gezien. 

 

Eénmaal weer aangekomen bij de auto is het al 1 uur. 

Omdat het allemaal éénrichtingsverkeer is, moeten 

we de geel-groen–rood gestreepte weg terug naar de 

uitgang van het park. 

 

Op deze route zijn niet zoveel bezienswaardigheden 

maar te zien, maar we stoppen bij Sãlina Wayaka aan 

de westzijde, als we een mooi overzicht hebben. 

 

Dit meer is een oud zoutwinningsgebied wat 

al jaren niet meer in gebruik is. Op de ene 

foto zie je goed de grootte van het meer. 

Op de panoramafoto hieronder is de 

zoutafzetting langs de randen goed te zien. 

 

 

Sãlina Wayaka 

Kuifcaracara 
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Verder zuid rijdend langs de westelijke kust komen we uit bij Slagbaai, een heel oude natuurlijke 

haven van Bonaire. Deze baai wordt doormidden gesneden door een (natuurlijke???) dam. Op dit 

smalle gedeelte staan nog wat oude gebouwen, resten van het oude Landhuis of Plantashi 

Slagbaai. Ze worden niet meer gebruikt, alleen de aanwezige toiletten worden af en toe 

schoongemaakt. 

  

Aan de oostkant van de Sãlina Slagbaaidam ligt 

een mooi meer, waar ontelbare flamingo’s statig 

staan te stappen en aan het foerageren zijn. Om 

ze niet te storen mag je niet verder lopen naar de 

oever dan de bankjes die er staan. Daar kun je ze 

rustig zittend bewonderen zonder dat ze er last 

van hebben. 

Het is schitterend om deze statige vogels te zien, 

elke keer weer kunnen we er geen genoeg van 

krijgen! 

 

Op het Seru Largu uitzichtpunt net buiten het 

WSNP, hebben we een schitterend uitzicht over een ander stukje van Bonaire, namelijk richting 

Kralendijk. Zelfs klein Bonaire is goed te zien en als je heel goed kijkt, de boten aan de moorings. 

Sãlina Wayaka 

Seru Largu uitzichtpunt 
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Na het Seru Largu uitzichtpunt rijden we rustig terug naar Kralendijk en de boten. De eerste 

dag van het Washington Slagbaai Nationaal Park is ten einde. Maar er is nog zoveel meer te 

bekijken aan de lange route. We hebben allemaal zo genoten en hunkeren naar meer. Als we de 

auto van een Nederlandse collega zeiler, nog een keer in “onderhuur” kunnen krijgen gaan we 

weer. 

 

De lange route in het WSNP 
Gelukkig kunnen we 5 dagen later, in dezelfde 

samenstelling in de zelfde auto opnieuw naar het 

park. De lange route is goed op het kaartje te 

zien. Het is de gele weg langs de noordkant van 

het park. Langs deze weg zijn vooral bijzondere 

rotsformaties te zien. 

 

Net voor het park zien we 

de bekende parkieten van 

Bonaire heerlijk van een 

cactus zaadbol snoepen. 

Hoe ze zichzelf op de 

stekelige planten vasthouden zonder pijn te hebben snappen we niet goed 

of ze moeten geen gevoel in hun poten hebben. 

 

 

Al snel zijn we daarna weer bij de 

intussen welbekende ingang van het 

WSNP. We hoeven alleen onze 

“papieren” maar te laten zien en we 

mogen gratis naar binnen. Alleen het 

nummer van de autokentekenplaat 

wordt genoteerd voor het geval je bij 

het sluiten van het park niet terug bent. 

Ze gaan dan actief op zoek naar je. Je kunt 

namelijk geen telefonisch contact opnemen in 

geval van nood. Er is bijna nergens signaal ontvangst. Eigenlijk hadden we 

gewoon onze satelliettelefoon mee moeten nemen, maar helaas vergeten. 

 

Nu we er weer bij de ingang zijn, lopen we even het kleine museumpje in. Via mooie foto’s en 

begeleidende tekst, maken we kennis met het dierenleven op Bonaire en sommige soorten die 

specifiek in het WSN park voorkomen. 

Landslakken Overzicht dierenleven White-tailed Hawk 
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Vandaag zijn we niet de enige gasten in het park. Net voor ons rijden 2 auto’s met gids van een 

tourbedrijf en bij het ingangshek staat er nog één als we op pad gaan. 

 

Met 3 auto’s komen we aan bij het eerste 

bijzondere punt, “Playa Chikitu” met een 

heel onalledaags spierwit zandstrand en 

duinen. Langs de baai is inderdaad een 

schitterend witte duinenrij en strand met 

grote brokken steen en allerlei soorten 

kleurige begroeiing. 

We zien zelfs een 

mooi gevormd 

stuk koraal op 

een steen liggen. 

 

Het strand en de 

rotsblokken zien er te verleidelijk uit om niet even heen te lopen. 

Op het strand zien we allemaal vogelpootjes en nog een spoor van een niet te identificeren beest. 

Uiteraard kan Ineke het niet laten om een half tasje zand voor de vogelkooi mee te nemen. 

Playa  Chikitu  

  

 

Na een kopje koffie (dan hebben de andere auto’s de tijd om ruim voor ons te komen) rijden we 

naar het iets noordelijker gelegen Boca Chikitu. Dit is een diepe inham in het land waar de zee 

met kracht onophoudelijk naar binnen dendert. 

 

De rotsen boven het strand.van Playa Chikitu 
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We volgen de weg verder en rijden langs Seru Grandi. Dit is een grote vlakte langs de kust waar 

vroegere tsunami’s, enorme rotsblokken op de kant hebben gegooid. Als je deze grote blokken 

steen ziet, begin je nog meer respect te krijgen voor de kracht van de zee. 

 

Aan het einde van de vlakte, rijst een bijna 

loodrechte wand van 58m op. Duidelijk is te 

zien dat het twee soorten gesteente zijn. Dit 

hoge terras is meer dan een miljoen jaar oud 

en het middelste is 210.000 jaar. De 

horizontale breuklijn is een imponerende 

demonstratie, waar de zeespiegel was voordat 

het eiland omhooggeduwd werd door de 

werking van de tektonische platen. 

In het onderste gedeelte hebben de fossiele 

resten van koraalriffen duidelijk hun sporen 

achtergelaten. (helaas niet te zien op de 

foto’s). Bolcactussen groeien 

zelfs horizontaal op 

uitstekende punten van 

de gatenkaas uitziende 

rotsen. 

 

 

Vlak na Seru Grandi ligt een stuk speciale kust “Suplado” genoemd. Daar is 

een “blowhole”. Zou net zoiets als op Curaçao zijn, denken we. Helaas is het 

stukken minder imposant als de golven naar binnen rollen. De verticale op-

spatting is er wel, maar niet zo hoog. Wel schitterend blauw water en mooie 

kleurscharkeringen. De rotsen zijn wel weer bijzonder, allemaal scherpe 

gemene uitstekende puntjes, nix voor blote voeten! 

 b 

 

Bijna aan de noordzijde van het eiland ligt een mooie inham Boka Kokolishi. Mooie naam, ja wat 

betekent het? Volgens het sprookje is de baai genoemd naar de Kokolishi schelp 

Seru Grandi  terras 

Seru Grandi  terras 

Suplado kustlijn 
Suplado blowhole 
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Volgens dit verhaal zou de inham met deze mooie schelpen bezaaid liggen. We hebben lopen 

zoeken, maar die schelpen hebben we niet gevonden. Een echt sprookje dus en we zijn er in 

getrapt! 

Wat we heel toevallig wel vonden, was een jonge flamingo die wat uit koers geraakt was. In plaats 

van na zijn vliegreis te landen in poot-diep water, landde hij/zij wat in te diep water. Niet alleen 

te diep maar ook nog eens in de aanrollende golven die het arme beest ondersteboven gooiden.  

Riens zag het gebeuren en gebaarde naar ons om te komen. 

Het on-volleerde  Flamingo jong 

Riens in fotogenieke houding Flamingo jong zichzelf aan het oppoetsen 

We zagen het druipnatte beest nog een paar keer struikelen, voordat het op de hoge poten door 

het ondiepere water naar het strandje kon strompelen. 

Hij stapte op een smal stukje strand aan land maar net aan de andere kant van de rotsen en uit 

ons zicht. Waar hij zich stond te fatsoeneren, was toevallig een mooi doorkijkje in de rotsen. 

Daardoor hadden we perfect uitzicht op zijn activiteiten. Soms heb je geluk dit te zien en te 

filmen. Maar ……moet je in een onmogelijke houding zitten of liggen voor de mooiste foto’s en 

filmpjes. Ook hier was dat het geval. Kijk wat wij zagen gebeuren; “het stuntelende flamingo 

jong” 

 

We zagen geen 

sprookjes achtige 

schelpen, maar wel hele 

interessante rotsen met 

fossielen van koraal en 

schelpen. 

  

https://youtu.be/up03zcpdbWI
https://youtu.be/up03zcpdbWI
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Vlakbij Kokolishi, staat de moderne vuurtoren op het noordelijkste puntje van het eiland. Niet 

echt een architectonische schoonheid, wel mooie doorkijkjes. 

 De vuurtoren met doorkijkjes  

 

Even verderop ligt “Malmok”. Geologisch en historische gezien gaat dit 

stukje kust terug tot AD 800. Geconstateerd door archeologische 

vondsten en scheepswrakken vanaf de 15de eeuw. Nu is alleen nog de 

ruïne van de 18de-eeuwse vuurtoren en het huis van de 

vuurtorenwachter en de het regenwater-opvang gebouw herkenbaar. 

Deze vuurtoren is wel gebouwd, maar nooit in gebruik genomen! 

Hier houden we onze koffie pauze. Geen andere levende ziel te 

bekennen, alleen een tegen de gevel van de vuurtoren, gestorven waar 

hij/zij stond, opgedroogde geit. 

 

Malmok informatie Ruïne vuurtoren 

Ruïne vuurtorenwachters huis koffie op de achterklep van de auto 
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Na de koffiepauze vervolgen we de weg verder naar Sãlina Bartol. Op deze mooie plek is een 

smalle dam die de zee scheidt van een schitterend meer. 

Er staat aan de meer-zijde, een leuke picknick bank en tafel met een dakje van palmbladeren. 

Hier gaan we heerlijk in de schaduw zitten om te lunchen. 

Maar voor we kunnen lunchen, moet Ineke 

nog even haar oude vaardigheden als 

verpleegkundige tentoonspreiden. 

 

Tineke is onderuitgegleden bij het maken 

van een foto. Haar fototoestel is nog heel, 

maar haar onderarm arm is behoorlijk 

geschaafd. 

Met een koel flesje water wordt de arm 

gespoeld en met Tineke’s meegenomen 

EHBO-pakketje ontsmet (prikt wel even) en 

verbonden. Nu kunnen we een 

boterhammetje eten! 

 

Als Tineke haar meegebrachte komkommerschijfjes aan het opeten is, valt er per ongeluk eentje. 

We konden amper zien wat er gebeurde maar in no-time was die meegenomen door een hagedisje. 

Even later gooien we de ene na de andere komkommerschijf op de grond en dan breekt er bijna 

een hagedissenoorlog uit. De grote verjagen de kleintjes en de jonge exemplaren zijn de oude te 

slim af. Net als bij mensen dus. De genomen foto’s laten net niet het snelle spel van weggraaien 

zien, zo snel waren ze. 

 

Na de lunch vervolgen we onze weg. Al snel komen we uit op het 

kruispunt van de korte- en de lange route, waarbij we weer op de 

terugweg zijn. De eerste dag hebben we dit stuk weg ook gereden 

en zijn gestopt bij de bezienswaardigheden, dit keer rijden we in 

één keer door naar de uitgang van het park. Het was weer een 

schitterende dag in goed gezelschap, in dit heel bijzondere 

Washington Slagbaai Nationaal Park van Bonaire. 

 

 

 

 

Riens en Ineke Elswijk ab SY Zeezwaluw 

Sãlina Bartol uitzicht richting meer 


