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DE ÉÉNPITTER: BO BODIFÉE → Nederland telt vele ontwerpbureaus, maar er zijn ook ontwerpers die
‘voor zichzelf’ werken. Soms overzee, zoals Bo Bodifée.

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

VAN EEN
PLAATS

Walter Wijnhoven
Bo Bodifée

Welke opleiding(en) heb je gedaan?
	Juweliersopleiding aan de Vakschool Schoonhoven
en jaren later architectonische vormgeving, met specialisatie stedelijk interieur, aan de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht.
Wanneer ben je voor jezelf begonnen?
	In 2012, na jarenlang bij diverse bureaus te hebben
gewerkt.
Waar is je werkplek?
	Ik heb mijn ontwerpbureau aan huis in Bonaire. Ik heb
mijn woning verbouwd met een aparte opgang naar
mijn werkplek, waar ik opdrachtgevers kan ontvangen.
Hoe ben je op Bonaire terecht gekomen?
	Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Voor mijn
studies ben ik naar Nederland gegaan en ik heb er
jarenlang gewerkt en gewoond. In 2005 zochten ze
hier een ontwerper/tekenaar voor bouwprojecten.
Ik wilde weer terug naar mijn ‘roots’, de zonnige en
warme Antillen, en ik heb de stap genomen.
Wat doe je precies?
	Ik heb een ontwerpbureau voor architectuur, buitenruimte en interieur. Mijn werkzaamheden zijn breed
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ik het hele bouwproces voor mijn rekening heb genomen. Van sloop van het oude gebouw, ontwerp van de
nieuwbouw, directievoering tot en met het interieur.
Wat is je favoriete materiaal en wat is je favoriete uitdaging?
	Het is een uitdaging om binnen de lokaal verkrijgbare
materialen, middelen en knowhow een project te realiseren. Door de prominente aanwezigheid van de zon
en de zoute zeelucht ben je beperkter met materialen.
Ik werk graag met hout, een natuurlijk materiaal, dat
veel mogelijkheden biedt.
Waar werk je op dit moment aan?
	Onderzoeken of het mogelijk is om betaalbare tiny
houses naar eigen ontwerp aan te bieden als bouwpakket. Voor het materiaal denk ik aan MgO SIP
panelen, omdat het termietenbestendig is, goed
isoleert en eenvoudig te bouwen. Verder ben ik bezig
met het ontwerp van een professionele keuken met
kantine voor een kinderdagverblijf en een ontwerp
van een particuliere woning.

EEN PLEK
MAKEN
omdat het eiland te klein is om je specifiek te richten
op een onderdeel. Ik ontwerp (recreatie)woningen,
speelplaatsen, openbare ruimte, en ik maak ook
ruimtelijke indelingsplannen voor wijken en resorts.
Bij mij kun je terecht van het eerste idee tot en met
de oplevering.
Wat is je laatste gerealiseerde ontwerp?
	Nieuwbouw kantoorpand van Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. De nieuwbouw moest qua
vorm en kleur aansluiten op het bestaande historische
pand. Op de beperkte oppervlakte van 100 m2 moesten bovendien drie parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Voor mij was het behoud van het straatbeeld
belangrijk en in het ontwerp heb ik de parkeerplaatsen opgenomen in het gebouw.
Wat zijn de ontwerpen waar je het meest trots op bent?
	De speel-en ontmoetingsplaatsen in diverse wijken
waarbij de speelobjecten ontworpen, ontwikkeld en
gemaakt zijn op Bonairiaanse bodem met de materialen en middelen die op het eiland voorhanden zijn.
Voor het kantoorpand van het pensioenfonds ben ik
vooral trots op het proces, het is een gebouw waarbij
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Wie is je favoriete designer?
	Eén favoriete designer heb ik niet. Ik word geïnspireerd door ontwerpen die op een eenvoudige, subtiele
en slimme manier zijn vormgegeven en geconstrueerd. Ik vraag me dan af: zouden ze dat hier ook
kunnen maken? Ik sta dus open voor constructeurs
die op een creatieve manier willen meedenken.
Wat zou je weleens willen (her)ontwerpen?
	Er valt hier nog genoeg te ontwerpen, al is het maar
om de beleving van de ruimte en de logische en functionele routing van een gebouw. Op dit moment wil
ik wel een kinderdagverblijf ontwerpen dat past in de
tropen en in de cultuur van Bonaire.
Waarom is het ontwerpvak zo leuk?
	Ik zie altijd wel mogelijkheden om van een plaats
een plek te maken. Spelen met ruimten, het zoeken
en puzzelen om tot een oplossing te komen voor het
welbevinden van de gebruiker en in harmonie met de
omgeving.
Waar ben je online te vinden?
Je kunt me vinden op www.bodifee.com

