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• black outs
• window & door curtains
• decorative tiebacks
• rods
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dining sets

blinds

available in various sizes
• roller blinds
• shades
• solar shades
• roller shades

cushions
available in many colors
and sizes
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visit our showroom for more models

Bezoek ook onze website en bekijk in uw eigen tijd
de nieuwste producten van onze ruime showroom.
Adres
Telefoon
Fax
E-mail
Open

www.deto.sr

: Prof. W.J. Kernkampweg 72 - 74, Paramaribo - Suriname
: (597) 438050 / (597) 438078
: (597) 49 33 56
: info@deto.sr
: Maandag t/m Vrijdag tot 8:00u ’s avonds
Zaterdag tot 3:30u ‘s middags

Advertenties

www.surgoed.com

WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN?
Bij het in verkoop nemen van uw vastgoed:
•
•
•
•
•

Intakegesprek, het beoordelen van uw object
Een indicatieve waardebepaling
Verzamelen van de juiste documenten
Checken van de eigendomssituatie
Adverteren van uw object in krant en op de website www.surgoed.com

Verkoopproces Suriname:
•
•
•
•

Het ontvangen van aspirant-kopers
Onderhandelen met aspirant-kopers
Begeleiden van het notaristraject
Zorgdragen voor betaling van de gelden

Advies en bijstand bij bestaand vastgoed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neem vrijblijvend contact op voor een
kennismakingsgesprek:
Henry Tjoe Nij (Zaakwaarnemer Nederland)
+31(0)628319201 | henry@surgoed.com

Oplossen boedelzaken
Overnemen onverdeelde boedelaandelen
Verkoop en verhuur van woningen en percelen
Opvragen uittreksels en kadastrale onderzoeken
Taxaties en waardebepalingen
Achterhalen locaties percelen
Maken perceelkaarten en uitmetingen
Technisch, administratief en commercieel beheer van uw object
Verzekeren van uw object

Kantoor Suriname:
Kernkampweg 13
T (+597) 493497 - 531735
Info@surgoed.com | www.surgoed.com
Surgoed Nederland, uw vastgoed al 10 jaar in vertrouwde handen!
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Fly to Guyana with Gum Air
We operate daily flights between
Paramaribo and Georgetown – Guyana
in partnership with Trans Guyana Airways

Gum Air N.V. | Doekhieweg 03, Zorg en Hoop Airport | Paramaribo / Suriname
E: info@gumair.com | P: (597) 49 87 60 or (597) 43 20 57 | F: (597) 49 17 40
For reservations to Guyana: (597) 43 38 30
Office hours: Monday - Friday: 07.30 - 16.00 | Saturday: 07.30 - 12.00 | Sunday: closed
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Beste lezer,
Bent u - net als wij - benieuwd wat zich afspeelt op de daken van de vele
nieuwe verdiepingspanden? Wij namen een kijkje vanuit de lucht; het
resultaat vormt de eerste aflevering van de nieuwe rubriek Aerial Photography.
In Suriname kunnen wij lekker koken en smakelijk eten, maar we verliezen
daarbij vaak onze gezondheid uit het oog. Ala Fa Healthy Food bewijst dat
gezond ook lekker kan zijn! In Cribs belichten wij met veel plezier Dobru
Oso. Mevrouw Yvonne Raveles-Resida vertelt ons over de geschiedenis én
toekomst van dit bijzondere pand, een blikvanger in de wijk Combé. Dat
een vriendschap kan sneuvelen als je in zaken gaat met vrienden, leest u in
Misstanden. Music Steroidz maakt professionele muziekproducties en begeleidt
talentvolle, jonge artiesten om zich optimaal te ontplooien. Bij het ter perse
gaan van deze lifestylekrant hadden artiesten van het label een succesvol
optreden achter de rug in Ziggo Dome, een grote concertzaal in Nederland.
Extra aandacht gaat naar het district Commewijne. Het huis én het perceel
van de maand liggen in dit gemoedelijke district. Ook in Commewijne vindt u net over de brug - Bro Tuinen, een heerlijke plek om even op adem te komen.
Lees er alles over in Dagje Uit. Bent u geïnspireerd door de avondvierdaagse
of was u al langer van plan om meer te bewegen? Pas dan wel op voor
blessures - lees de column van Von Zeggen over het risico van een wandeling
over slecht onderhouden trottoirs en wegen. Een deel van onze lezers woont
(nog) in Nederland. De tips van Ben van Dorp, een bouwende bakra, zijn
handig voor iedereen die een huis wil neerzetten. In andere artikelen vindt u
nog meer bruikbare info, over keukens en de verfraaiing van uw perceel.
Met strategische samenwerking kan de Surinaamse bouwsector duurzamer,
milieuvriendelijker en innovatiever werken. Dat blijkt uit een landenscan
waarvan de resultaten in het voorjaar van 2016 zijn gepresenteerd. Wij
gaan na of er vooruitgang is geboekt. De RK Begraafplaats ontwikkelt zich
tot een sfeervol park. In het serene, groene landschap kunnen bezoekers er
rustig en ontspannen hun geliefden gedenken. In Botopasi aan de BovenSurinamerivier staat ons huis met zijn verhaal. Dit mannenhuis of womi wosu
in het Saramakaans is het onderkomen van patiënten die worden behandeld
door bottendokter Roberto Amania, een traditionele genezer in ons mooie
binnenland. Hoe kunnen buren elkaar van dienst zijn? Notaris D. Kalisingh
gaat in op het begrip "erfdienstbaarheid". U ziet het: in onze lifestylekrant
vindt u een scala aan informatie over gevarieerde onderwerpen.
Wilt u reageren, heeft u een tip of een verzoek? Laat het ons gerust weten
via info@surgoed.com; wij kijken uit naar uw suggesties!
Wan bigi odi,
Thijs Mouchart,
Directeur Surgoed Makelaardij N.V.
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AERIAL PHOTOGRAPHY

Leven boven de stad

Paramaribo heeft nóg een wereld, die maar weinigen kennen. Op de grote platte daken
van reusachtige betonnen panden komen mensen tot rust op mooi aangeklede terrassen,
oefenen basketballers hun dunks en threepointers en proberen kinderen met krachtige
trampolinesprongen nóg dichter bij de zon te komen...
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Ala Fa Healthy Food
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Heerlijk gezond!
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WELLNESS
Begin 2000 begon internist Marja van
Eer zich serieus zorgen te maken over
de gemiddelde gezondheid van de
mensen in Surinaamse samenleving.
Te hoge cholesterolspiegel, te hoge
suikerspiegel, overgewicht en weinig
beweging: het leek allemaal eerder regel
dan uitzondering te zijn. Meten is weten;
daarom stelde ze een team samen om
gericht en degelijk onderzoek te doen
in de wijken van Paramaribo en in de
districten. De resultaten logen er niet
om en inmiddels weten we dat diabetes
en een te hoge bloeddruk de grootste
boosdoeners zijn voor de Surinaamse
volksgezondheid. De oorzaak is simpel:
we eten met zijn allen niet gevarieerd en
al helemaal niet gezond genoeg. Suiker
en vet zijn veel te rijkelijk aanwezig en
Van Eer realiseerde dat ze daar zelf ook
aan meedeed. "Als we met zijn allen
een dag met onderzoeken bezig waren
geweest, gingen we na afloop als team
samen eten. Gezellig, maar dan kwam
ook te vette bami of bruine bonen met
een berg rijst op tafel."

Gezonde ingrediënten

Dat moest anders, vond Van Eer: zij en
haar team moesten in elk geval het goede
voorbeeld geven en ze begon zich te
verdiepen in de bereiding van healthy food.
Hoe kun je iets maken dat even lekker is,
net zo goed vult maar toch uitsluitend uit
gezonde ingrediënten bestaat? Ze vroeg
diëtist Jennifer Plein om de kok van het team
te informeren over de bereiding van voedsel
dat de gezondheid zou bevorderen en niet
zou schaden. "Daarmee was ik er natuurlijk
nog niet," vertelt ze, "gezond eten is niet iets
wat je zo nu en dan moet doen. Je moet het
elke dag doen; het moet een mindset worden!
Goed en gezond eten is vaak de uitzondering,
maar het moet de regel zijn. Als je elke dag
consequent gezond eet, mag je heus wel eens
zondigen en iets ongezonds eten. Maar het
moet niet andersom zijn en dat is helaas wel
de praktijk in Suriname."

www.surgoed.com
De trigger om een bedrijf te beginnen dat was
gespecialiseerd in de bereiding van healthy
food, kwam op het moment dat Van Eer zelf
een portie eten ging kopen. "Ik bestelde in
een zaak een bepaald gerecht en vroeg
expliciet om er geen rijst bij te doen. Ik eet
nu eenmaal geen rijst. De dame achter
het buffet vertelde me doodleuk dat dat
niet kon. Instructies van de baas, alle
gerechten moesten met rijst worden
geserveerd. Ik was stupéfait, het ging
me niet om een korting of zo, ik wilde
best de volle prijs betalen maar ik
wilde gewoon géén rijst en hier ging
iemand anders voor me bepalen dat ik
wél rijst moest. Ik besloot ter plekke
om te beginnen met Ala Fa Healthy
Food, voeding op maat!"

Rigoureus en serieus

Dat was in 2010 en Van Eer pakte vanaf
het prille begin de zaken rigoureus en serieus
aan. "Je moet de bron kennen, je kunt alleen
gezond koken als je weet dat de herkomst
en kwaliteit van je ingrediënten goed en
betrouwbaar zijn." Ala Fa maakt daarom
uitsluitend gebruik van Surinaamse kip, vlees
en vis. "Buitenlandse vis en vlees kan ik niet
controleren, hier weet ik wie mijn leveranciers
en hun producenten zijn en kan ik gewoon
bij ze langsgaan", aldus Van Eer. Haar bedrijf
gebruikt zoveel mogelijk biologisch geteelde
en onbespoten groenten en veel verse
kruiden. En het verpakkingsmateriaal is 100%
milieuvriendelijk. Aanvankelijk was het bedrijf
opgesplitst in twee delen. De administratie
en logistiek gebeurde bij Van Eer thuis terwijl
de productie gedaan werd in een mobiele
keuken-unit in de tuin van de chef-kok.
Daar konden consumenten hun maaltijden
ook afhalen. Sinds februari dit jaar staan de
keuken en het kantoor op één terrein en Van
Eer wil Ala Fa Healthy Food in maart voluit
aan een breed publiek presenteren, met de
partnerbedrijven waarmee zij samenwerkt.
"Good Food van diëtiste Jennifer Plein is
bijvoorbeeld een van de bedrijven waar wij
al vanaf het begin mee aan het sparren zijn
en waarvan wij veel ondersteuning hebben
gehad. Good Food heeft een speciale
training voor koks, Good Cooking. Inmiddels
heeft mevrouw Plein op ons verzoek al vier
koks opgeleid tot good cooking cooks
oftewel Healthy Food-koks."

hoef je niet elke dag je eten bij ons te
bestellen", zo besluit Van Eer, "maar je moet
wel elke dag gezond eten. Juist wanneer je
zelf kookt! Maar als je dat niet kunt of geen
tijd voor hebt, dan is er geen excuus om
ongezond te eten, dan bel je ons gewoon."
Ala Fa Healthy Food verzorgt ook
catering van maaltijden, hapjes en
snacks.

Idealisme en commercie

Ala Fa Healthy Food laat zien
dat idealisme en commercie
uitstekend hand in hand
kunnen gaan. Ontstaan
als initiatief om Suriname
gezonder te laten eten is
het uitgegroeid tot een
professioneel bedrijf dat
werkgelegenheid biedt aan
vijf personen en garant
staat voor goede en
gezonde maaltijden tegen
een redelijke prijs. "Natuurlijk
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Het huis van

Dobru

Een van de bekendste woningen van
de wijk Combé in Paramaribo staat
op de hoek van de Van Roseveltkade
en de Julianastraat. De legendarische
dichter overleed in 1983, maar iedereen
kent het monumentale pand als "het
huis van Dobru". Zijn weduwe Yvonne
Raveles-Resida woont er nog altijd,
maar binnenkort krijgt de woning een
andere bestemming.
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CRIBS

Ex-assembléelid en voormalig minister
Raveles bewoont het houten huis sinds
1978. Tot enkele jaren geleden was het een
fijne woonomgeving. “Maar nu is dit een
kantoorwijk geworden”, legt ze uit. “Je kunt
hier eigenlijk niet meer wonen. Kijk maar
naar buiten.” Overal staan auto's; een vrije
parkeerplaats is bijna een mirakel! Dat was
heel anders toen het gezin er neerstreek.
“We woonden aan de Waaldijkstraat, maar
moesten uit ons huis.” Via via hoorden ze
dat er in de Combé een huis te koop was.
Er had zich al een koper aangediend, maar
het lot was het jonge stel gunstig gezind: de
koper in spe kreeg de lening niet rond bij de
bank. En zo hadden de Ravelesjes een nieuw
onderkomen.

Twee kinderen
“Waar zijn we aan begonnen?”, vroegen
Raveles en haar man zich af toen zij hun
nieuwe woning inspecteerden. “Het was bar
slecht onderhouden en we moesten een
totale renovatie plegen.” Ze veranderden
direct de indeling van de eerste verdieping.
Daar kwamen een keuken, eetruimte en
woonkamer, goed omringd door het balkon
aan twee zijden. Later, toen de twee kinderen
ouder werden, is ook de tweede verdieping
aangepast. De ruimte werd beter benut
en van twee slaapkamers werden er drie
gemaakt. “Aan de buitenkant hebben we nooit
iets veranderd”, zegt Raveles. Omdat het
huis op de monumentenlijst staat, mocht dat
ook niet. Hoe oud het pand precies is weet

www.surgoed.com

Raveles niet, maar bij de eerste renovatie is
een steen gevonden waarop het jaartal 1928
stond. Daarom neemt zij aan dat het in dat
jaar gebouwd werd. Raveles praat van vele
jaren rustig woongenot. Zowel het huis, waar
zij tot de dag van vandaag vaak op het ruime
balkon te vinden is, als de omgeving waren
rustgevend. “Je had hier alleen de scholen
en het ziekenhuis. Verder was het rustig en
gemoedelijk." Halverwege de negentiger
jaren besloten prostituees om in het gebied
te gaan werken. “Ze waren er plotseling."
Het was gedaan met de rust: er waren
regelmatig nachtelijke vechtpartijen en het
aantal inbraken nam toe. “We zijn de tel echt
kwijtgeraakt.” Als klap op de vuurpijl verrees
op een steenworp afstand de Nederlandse
ambassade, waardoor ook overdag de drukte
toenam. Bij elkaar opgeteld is de situatie niet
meer te houden. En dan is er nog een reden
om te verhuizen. Raveles is nu 76 jaar en het
is voor haar niet meer te doen om dagelijks
zoveel trappen te nemen. Haar huis staat op
neuten, dus om binnen te komen moet zij
sowieso één trap op. Om de slaapkamers te
bereiken, moet zij nog verder naar boven. En
als zij de was wil ophangen moet zij naar de
kleine droogzolder op de tweede verdieping.
“Je begrijpt dat ik niet steeds twee trappen op
kan, alleen maar om de was te hangen.”

Kantorenbuurt
Daarom heeft zij besloten om het pittoreske
pand een nieuwe bestemming te geven, na
een grondige renovatie. “Aangezien het hier

een kantorenbuurt is geworden, gaan wij
het zodanig aanpassen dat het kan worden
gehuurd door een of twee startende
bedrijven.” Van de nieuwe indeling is reeds
een ontwerp gemaakt door een architect; het
is de bedoeling dat dat wordt uitgevoerd.

Dobru Oso
De inspirerende geest van Dobru zal in het
huis blijven rondwaren. Reeds geruime tijd
organiseert zijn zoon Roetoe op verschillende
locaties de Dobru Neti, waarbij dichters
en andere woordkunstenaars een podium
vinden. Deze poëtische avonden zullen nu
een thuis vinden in het onderhuis van het
gebouw. “We gaan er een praatcafé maken,
waar deze kunst voorop zal staan”, onthult
Raveles. “Ik denk dat Dobru het een goed
idee zou hebben gevonden." En of Dobru het
goed of niet goed zou hebben gevonden, ze
heeft nóg een plan. “Na de renovatie ga ik
een naambord op het huis laten aanbrengen.
Vanaf dan heet dit huis formeel Dobru Oso!ʺ
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MISSTANDEN
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat het risico op malversaties
groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. Om
kopers en verkopers alert te maken, besteedt de Surgoed House, Home & Lifestyle krant aandacht aan
uiteenlopende misstanden.

'Met vrienden moet je niet
handelen, maar wandelen!'
"Champagne!" Dolgelukkig proosten
Jill, Sandhya, Monica en Karin op hun
gezamenlijke aankoop: een schattig pandje
net buiten het centrum van Paramaribo. Het
leven lacht hen toe! Vrolijk drinken ze van hun
bubbels, terwijl ze door hun nieuwe eigendom
lopen en plannen maken. Nu, in februari,
oogt het nog verwaarloosd en ouderwets,
maar dat gaat niet lang meer duren! Ze
gaan het omtoveren in drie beeldschone
appartementjes die ze gaan verhuren aan
buitenlandse stagiaires. "En dan, vriendinnen,
verdienen wij vreemde valuta! Wij zitten
he-le-maal goed. Als alles goed gaat, liggen
we volgend jaar op het strand in Miami van
de eerste opbrengst", glundert Monica.
Sandhya lacht. "Meisje, we zijn nog lang niet
zo ver. Eerst verbouwen! Daarna gaan we
dagdromen."
De vriendinnen kennen elkaar al sinds de
lagere school. Alle vier hebben ze gespaard,
maar niemand heeft genoeg geld om iets
voor zichzelf te kopen. De bankrente is laag
en tijdens een etentje hebben ze besloten
om hun geld winstgevender te maken door
samen in onroerend goed te investeren.
Ze zijn op zoek gegaan en hebben na lang
wikken en wegen de knoop doorgehakt en
dit huis gekocht. Bij de notaris hebben ze een
naamloze vennootschap opgericht waarin ze
alle vier een even groot aandeel hebben.
Het pandje moet een nieuwe indeling krijgen:
beide appartementjes worden voorzien van
een eigen keuken, bad en toilet. Ze vragen
Jills broer om een goed ontwerp te maken
en gaan op zoek naar een betrouwbare
aannemer. Via via vinden ze er twee. Van
beide aannemers ontvangen ze een offerte,
een planning en een overzicht van materialen
en kosten. De offertes ontlopen elkaar niet
zoveel en de dames besluiten hun gevoel
te volgen. Ze kiezen voor John, omdat die
vriendelijk en betrouwbaar overkomt en
goed werk heeft geleverd bij een kennis van
Sandhya's moeder. John zegt dat hij het werk
binnen vijf maanden zal voltooien.
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De vennoten betalen John de helft van de
volledige aanneemsom, zodat hij zoveel
mogelijk materiaal kan aanschaffen. Dat lijkt
een verstandig besluit: vanwege de inflatie is
het beter om alvast zoveel mogelijk spullen te
kopen.
De aannemer gaat in mei aan de slag.
De dames zijn onder de indruk van zijn
daadkracht: muurtjes worden gesloopt,
nieuwe wanden worden opgetrokken, vloeren
worden gestort. In het begin gaan ze met
z'n vieren bijna elke dag kijken, maar na
een paar weken lukt dat niet meer. Door
omstandigheden loopt de aannemer steeds
verder achter op zijn planning. Hij legt uit dat
dat niet zijn schuld is: eerst is een van zijn
kinderen ziek geworden, daarna hebben twee
vaste arbeiders hem in de steek gelaten. De
vriendinnen tonen begrip.
In augustus is er een gesprek tussen de
aannemer en zijn opdrachtgeefsters. Hij
garandeert dat hij de achterstand zal
inlopen door 's avonds en in het weekend
door te werken. Wanneer Karin een keertje
onverwacht 's ochtends binnenloopt, ziet
ze dat hij twee jongens uit de buurt laat
schilderen. Van de aannemer ontbreekt elk
spoor. Op een avond treffen Monica en Jill
twee van Johns arbeiders in het pand aan,
slapend naast een paar lege bierflesjes. De
vriendinnen roepen hun aannemer opnieuw
tot de orde en met de hand op zijn hart
belooft hij beterschap.
De bom barst in oktober. De tegels liggen
schots en scheef en het dievenijzer is zó
slordig gelast, dat de shutters niet meer open
kunnen. Kranen lekken en deuren hangen
scheef in de scharnieren. Ook heeft John
steeds extra materiaal nodig: sommige spullen
zijn verdwenen en andere zijn kapotgegaan.
Niet alleen het pand, maar ook de jarenlange
vriendschap vertoont scheurtjes. Monica,
Jill en Karin zijn door hun reserves heen
en Sandhya heeft geen zin om nog meer
te investeren in hun gezamenlijke droom,
die steeds meer op een nachtmerrie begint

te lijken. Jill, Sandhya en Karin komen bij
elkaar in het pand. Ze besluiten het pand te
verkopen en praten over de mogelijkheid om
John voor de rechter te slepen. Daar zien
ze vanaf: een rechtszaak duurt jaren en ze
hebben geen geld voor een advocaat. Monica
is niet gekomen, zij heeft een app gestuurd
met de boodschap dat ze he-le-maal klaar
is met het pand en voorlopig ook met haar
vriendinnen. Ze sluit af met de veelzeggende
mededeling: "Mijn moeder had gelijk: met
vrienden moet je wandelen, maar niet
handelen!"
Voordat ze naar een makelaar gaan, komt
Sandhya met een oplossing: zij neemt een
lening bij de bank, koopt de andere vennoten
uit en gaat in zee met een gerenommeerde
aannemer. Hij is wat duurder dan John maar
levert het project binnen twee maanden op,
volgens afspraak. Het pand heeft uiteindelijk
meer gekost dan begroot maar de verhuur
loopt en Sandhya heeft inkomsten. Om dat te
vieren, neemt ze Jill en Karin mee naar BovenSuriname. Daar laten ze de gebeurtenissen
nog eens de revue passeren. De drie zijn
blij dat hun vriendschap de problemen heeft
overleefd, maar vinden het jammer dat ze
Monica niet meer zien. Uit de sula appen ze
haar een selfie. "Meisje, we missen je! Kom
maar snel weer met ons ha... eh.. wandelen!"
Hoe kun je dit soort problemen voorkomen?
• Ga niet met de eerste de beste klusjesman
in zee, maar zoek een gedegen aannemer.
• Vraag de aannemer naar zijn cv. Wat heeft
hij gedaan? Waar heeft hij gestudeerd 		
en/of ervaring opgedaan? Vraag naar 		
referenties.
• Check of de aannemer bekend is bij 		
de Algemene Aannemers Vereniging en 		
of hij staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken.
• Vraag juridisch advies, teken een contract.
• Betaal in fasen en laat het werk door een
andere professional controleren. Die kan 		
ook voor je nagaan of de vergunningen en
tekeningen in orde zijn.

MUZIEK
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Music Steroidz

Surinaamse muziek op
internationaal niveau

Music Steroidz is meer dan
alleen een muziekstudio
of een platenlabel, het
is een platform dat
muzikale producties wil
maken naar internationale
standaarden. Drijvende
kracht chter Music Steroidz
is manager Jill Jolliffe,
muziekliefhebber pur sang. "Ik hield al van muziek toen ik nog in de
wieg lag maar naarmate je ouder wordt, groeit ook het besef dat
je graag naar goede muziek luistert. Daarmee bedoel ik niet een
bepaalde soort want dat is subjectief. Over smaak valt nu eenmaal
niet te twisten, maar wel over de kwaliteit van de muziek. Het
maakt niet uit of het nu klassieke muziek is of soul, hiphop of jazz,
je hoort of muziek wel of niet goed geproduceerd is. Een goede
producer kan een middelmatige artiest oneindig veel beter laten
klinken, maar een middelmatige producer kan een goede artiest
nooit veel beter maken. Overigens werken we bij Music Steroidz
alleen met hele goede mensen, zowel artiesten als producers."
De kwaliteit van het bedrijf beperkt zich niet tot de bemensing.
Ook wat apparatuur betreft biedt Music Steroidz state-of-the-artfaciliteiten. De nieuwe studio aan de Kernkampweg heeft alles
in huis voor professionele opnames, niet alleen voor artiesten
maar ook voor bedrijven die een jingle of commercial willen laten
produceren. "De standaarden van Music Steroidz liggen hoog,"
zo gaat Jolliffe verder, "met alleen een goede opname ben je er
niet. Wij begeleiden onze artiesten overal waar dat nodig is. Is er
behoefte aan een vocal coach, dan regelen we dat. We zorgen dat

onze artiesten mediatraining krijgen en dat ze weten hoe ze zich
moeten presenteren op én naast het podium. Als er een videoclip
gemaakt moet worden, dan zorgen wij dat er eerst een filmscript
komt en daarna een draaiboek voor die productie. Kwaliteit is wat
telt in de internationale muziekindustrie en dus willen we een goede
regisseur, cameramensen, editors, set- en hairdressers en noem
maar op. Vaak wordt er gedacht: 'Ach, effe een clipje maken', maar
zo denken wij niet. We doen het goed of we doen het niet!"
In Suriname is het vrijwel onmogelijk om volledig en alleen
van muziek te leven. De enkeling die dat wel kan, vult het
meestal bescheiden inkomen aan met het aanbieden van
muzieklessen, hetzij privé, aan een muziekschool of het Surinaams
Conservatorium. Dat er geen professionele muziekindustrie is, komt
onder meer doordat er geen mogelijkheden waren om professionele
producties te maken.
Music Steroidz is sinds 2013 al als producer al betrokken bij een
scala aan producties maar is sinds 2015 actief als een eigen label
naar internationale standaarden. Het bedrijf heeft inmiddels zes
artiesten onder zijn hoede (Benjamin Fajah, Nette Jongens, RJCT,
J'Lana, Skittz en Skal) en heeft drie producers in vaste dienst. "Wij
willen getalenteerde artiesten en producers met een passie voor
muziek," licht Jolliffe toe, "en daarbij streven we ernaar om zoveel
mogelijk verschillende artiesten onder onze vleugels te hebben met
uiteenlopende muzikale stijlen. Er wordt in Suriname niet alleen
geweldige hiphop gemaakt maar ook reggae, rock, rap, gospel en
bijvoorbeeld spoken word. Wij willen gedreven artiesten de kans
geven om te groeien en het allerbeste uit zichzelf te halen. Music
Steroidz is ontstaan uit liefde voor muziek en als je iets echt liefhebt
dan wil je dat ook echt zo goed mogelijk laten zijn!"

www.musicsteroidz.com

Contactinformatie:
Music Steroidz | Kerkkampweg 13 - Paramaribo - Suriname
+597 493497 - 531735 | info@musicsteroidz.com
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WONING VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Commewijne

Zuster Jensenweg 1a

Op de voormalige plantage Leliëndaal aan
de brede Commewijnerivier staat deze
prachtige hoogbouwwoning in koloniale
stijl. De gerenommeerde architect Philip
Dikland ontwierp dit stijlvolle pand en
begeleidde ook de bouw.

de stevige basis vormen voor het hele pand.
In deze heerlijke sfeer van weleer heeft u
natuurlijk wel de beschikking over alle moderne
voorzieningen: 110 en 220 volt, airco's in de
slaapkamers, warm en koud water en alle
telecomfaciliteiten.

Het pand is volledig opgetrokken uit
hoogwaardig kopi- en groenharthout en
heeft een oppervlakte van 222 m2. Het
eigendomsperceel, met een deskundig
aangelegde tuin, beslaat 1153 m2.

Deze woning is circa 7 jaar oud en verkeert in
perfecte staat, doordat er uitsluitend is gewerkt
met vakmensen en kwaliteitsmaterialen.
Overname van de inventaris is bespreekbaar.

Vanaf het riante leefbalkon geniet u van de
koele rivierbries en het mooie uitzicht over
het water. Dit balkon strekt zich uit over de
volle breedte van het pand en is volledig af te
sluiten met schuiframen en -deuren.
De open keuken is ingericht met duurzaam
hout in de stijl van het huis. De kastdeurtjes
zijn voorzien van een soft close-mechanisme
en de verlichtingsarmaturen, werkbladen,
sloten en ramen zijn van topkwaliteit. De
prachtige vloeren in het hele huis zijn gemaakt
van groenharthout.
De twee slaapkamers beschikken elk over
een eigen bad en toilet. Op de vliering
kunt u eventueel een derde slaapkamer
realiseren. Het huis is voorzien van speciale,
geluiddempende dakplaten die het huis koel
houden.
Uw voertuig(en) parkeert u onder de woning,
tussen de afgestorte betonnen neuten die

Naast uw eigen aanlegsteiger van duurzaam
groenharthout is een kleine helling aangelegd
zodat u uw boot probleemloos in het water
kunt laten glijden. Op de steiger kunt u heerlijk
hengelen en natuurlijk kunnen uw bezoekers er
aanmeren.
Ook over de weg is Leliëndaal goed bereikbaar.
Uw terrein ligt aan de weg naar Alkmaar. Door
de uitgekiende ligging van de woning en de
inrichting van de tuin heeft u geen last van het
verkeer.
Bent u een liefhebber van de koloniale
bouwstijl maar hecht u ook aan comfort?
Houdt u van de Surinaamse natuur en
ontvlucht u graag de stadsdrukte? Dan is
dit het huis van uw dromen!
Wilt u meer informatie of een
bezichtiging?
Neemt u dan gerust contact met ons op.
Vraagprijs € 415.000,-
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DAGJE UIT

Bro Tuinen

www.surgoed.com

Een verademing op
Commewijne

“Bro” is Sranantongo voor ademen, maar zoals veel
Surinaamse woorden betekent "Bro" nog meer. Rust
bijvoorbeeld. En dat is wat Ro Dors met zijn tuin
creëert: een oase van rust. Een verademing voor
iedereen die al kennis heeft gemaakt met de weelderige
flora op het ruime perceel van ongeveer een hectare.
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DAGJE UIT
“Er zit jaren werk in; ik heb steeds weer een
stukje aangepakt, tot ik dit heb bereikt”, zegt
hij trots. Het resultaat mag er zijn: Bro Tuinen
is nu zijn handelsmerk. Met de sfeervolle
prieeltjes, open vergaderruimte, bruisende
waterpartijen, gezellige bar en barbecueplek leent Bro Tuinen zich niet alleen voor
bedrijfsmotivatiedagen, maar ook voor een
lekker feestje in een andere ambiance.

Ouderensoos

Ondertussen wordt Bro Tuinen ontdekt
door steeds meer groepen en organisaties.
Het is een prettige bijkomstigheid dat het
project op slechts vijf minuten rijden van de
Wijdenboschbrug ligt. “Weet je wie ook de
weg hierheen vinden?”, vraagt Dors lachend.
“Mensen van de ouderensoos! Volgens mij
gaat het als een lopend vuurtje door die
organisaties. Maar ook kleine gezelschappen
kunnen zich hier terugtrekken, zoals een
groepje vrienden dat lekker ergens wil
chillen." De tuinhouder vertelt trots dat er al
drie recepties zijn georganiseerd en dat er ook
fotoshoots worden gehouden, met modellen.
“Je kunt je eigen voeding meenemen, maar
wij kunnen ook de maaltijd verzorgen.” Dors
doet er niet moeilijk over, zolang zijn gasten
maar een goede tijd hebben.

Topbaan

Het verhaal van Ro Dors is misschien
herkenbaar voor andere Surinamers in
Nederland. Als dertigjarige jongeman had hij
totaal geen interesse in Suriname. Hij had een
topbaan in Nederland en alles liep op rolletjes.
Toen zijn moeder hem in 1980 vertelde dat
er een stuk terrein voor een zacht prijsje te
koop stond, had hij daar geen oren naar.
“Ze vertelde mij erover, maar wat moest ik
ermee?”, vraagt Dors. Zijn moeder vroeg hem
het geld, zodat zij het perceel voor zichzelf
kon kopen. Nu, als 62-jarige, is Dors niet weg
te slaan van het terrein waar hij eerder de

www.surgoed.com
neus voor optrok. In 2000, toen hij een keer
in Suriname was, viel het kwartje. ”Er was
een brug, de wegen waren geasfalteerd en
ik kreeg de kriebels.” In 2002 begon Dors te
werken aan wat een jarenlang project zou
worden.

'Alles wordt op maat
gesneden. Ook voor mensen
die fitness willen doen.
Dan train ik ze en samen
met Marja van Eer die een
healthy food-keuken
heeft, word ook voedsel
‘op maat’ gemaakt.'
“Een tuin was niet het eerste waar ik
aan dacht”, vertelt hij. Naast zijn werk in
Nederland was Dors actief in de fitnesswereld.
In Amsterdam draaide hij sinds 1984 Boni
Gym en het eerste wat hij in Suriname deed,
was Boni Sports opzetten. In 2010 streek
Dors definitief neer in Suriname, tot grote
verbazing van zijn Nederlandse werkgever en
zijn moeder. “In het begin kwam ongeveer
zestig procent van de sporters uit Paramaribo”,
zegt Dors. Naderhand werden fitness en
bodybuilding ook in Commewijne populair.
Maar toen de economie in het slop raakte,
kreeg de sportschool minder bezoekers.
Ondertussen was Dors reeds stilaan begonnen
met de ontwikkeling van Bro Tuinen. “Ik
wilde iets anders presenteren en mensen op

een alternatieve manier bezighouden.” En
dat is wat hij nu doet. Want in feite is Bro
Tuinen een onderdeel geworden van een
totaalpakket.

Bootcamp

Achterop het terrein heeft Dors een kleine
bootcamp opgezet met diverse apparaten om
zware veldtrainingen te doen. “Bro Tuinen
biedt dus niet alleen gelegenheid om lezingen
en dergelijke te houden. Als bedrijf kan je hier
ook via sport aan teambuilding doen.”
Hij heeft zijn aanpak wel gewijzigd. “Vroeger
konden mensen elk moment van de dag
komen om aan sport te doen. Nu kan dat
niet meer. Alles gaat volgens afspraak.” Dat
geldt ook voor een bezoek aan Bro Tuinen.
Zo kan Dors zijn bezoekers alle aandacht
geven. “Alles wordt op maat gesneden. Ook
voor mensen die fitness willen doen. Dan train
ik ze en samen met Marja van Eer die een
healthy food-keuken heeft, word ook voedsel
‘op maat’ gemaakt.” De maaltijden kunnen
ook besteld worden door de niet-sportende
bezoeker.
Het hele project is een lange reis geworden
voor Dors. “Ik heb er in totaal vijftien jaar
aan gewerkt”, rekent hij terug. “Ik heb ook
veel lesgeld betaald.” Zoals die keer toen
hij in Nederland zat – hij had zich nog niet
in Suriname gevestigd – en een telefoontje
kreeg dat de totale gym was ingestort omdat
de constructie niet goed was. “Weg 15.000
euro. Doordat ik niet altijd hier was, ben ik
vaak opgelicht door mensen.” Nu weet hij veel
beter hoe hij zijn zaakjes voor elkaar krijgt en
van instortingsgevaar is helemaal geen sprake
meer. Een bedrijf wil hij het nog niet noemen,
maar hij werkt wel aan professionalisering.
“Ik werk hier fulltime en ben nu ook bezig
met medicinale planten. Ik weet niet of ik ooit
zal kunnen zeggen dat het project af is. Er is
altijd wel wat te doen!”

advertentie

Een geschikte plek voor:
een bruiloft / high tea / dinner / familieactiviteiten
een verjaardagsfeest / ontbijt / evenementen zoals jazz,
bbq-avond, salsa, enz.

BRO Tuinen/Appartementen | Pandit Murliweg 68 - Commewijne
boniro@msn.com | +597 871 9300
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COLUMN
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Von Zeggen

Onbeperkt beperkt

Een van mijn eerste herinneringen aan
Suriname is een stadswandeling met
de familie. We waren uit Nederland op
vakantie en kuierden als echte toeristen
door Paramaribo. Ik kan het mis hebben,
maar in mijn beleving was het ergens in
de binnenstad. Het kan echter net zo goed
een straat zijn geweest in de buurt van
Charlesburg, waar mijn oma woonde. Als
driejarig jongetje liep ik tussen mijn oudere
zusters in. Zij hielden allebei een hand vast.
En dat was maar goed ook, want op een
gegeven moment verdween ik in de diepte!
Doordat we alle drie voor ons uitkeken en niet
naar de grond, was het niemand opgevallen
dat we een open riolering tegemoetliepen.
Toen ik weer ‘boven water’ kwam, zat de
zijkant van één van mijn benen onder het
bloed. Ik zal het vast overdrijven, maar dat
vergeeft u mij. Het was in ieder geval zó erg,
dat ik het niet ben vergeten. Tja, in Nederland
kende ik dat niet, gaten in de weg of het
looppad. Deze herinnering zal ik niet zo gauw
kwijtraken - ik word er immers dagelijks
aan herinnerd. En als er geen putdeksel of
rooster op een riolering ontbreekt, dan is er
wel op mysterieuze wijze een gat midden in
het wegdek. Toch prijs ik me gelukkig. Om
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niet weer in zo een zwart gat te verdwijnen,
hoef ik alleen mijn ogen goed de kost te
geven tijdens een wandeling of achter het
stuur, waar dan ook in Suriname. Bij zware
regenval en ondergelopen straten waarvan
je de valkuilen niet kent, geldt de gouden
regel: rechtsomkeert maken. De kans is
anders immens groot dat je de volgende
dag voorpaginanieuws bent in die ene krant,
die er prat op gaat menselijk leed(vermaak)
te verkopen. Elk jaar rond de regenperiode
is het weer raak: een auto in de sloot, een
bromfietser in de goot of een wandelaar in
een gat. En als er niet ergens een putdeksel of
riolering ontbreekt, is er wel een aannemer of
dienst die het nodig vond te graven in de weg
of het trottoir en een krater achter te laten.
Zonder afzetting of aanwijzing. Gelukkig zijn
er ook straten en trottoirs zonder gaten, waar
de roosters en deksels netjes op hun plek
liggen. Daar krijg je soms te kampen met het
probleem van de scheef zittende, uitstekende
straattegels. Maar je bent kerngezond en
het enige dat je moet doen, is uit je doppen
kijken. Als je dat doet, heb je een grote kans
om je veilig te verplaatsen van A naar B.
Eén groep is echter altijd de pineut: de mens
met een beperking. In je rolstoel kom je

sowieso bijna geen enkele zaak of kantoor
binnen. Maar je ogen functioneren en met
een beetje manoeuvreren tussen alle auto’s
en gaten, kom je er wel. Helemaal erg wordt
het als je kunt rennen als Usain Bolt, maar
evenveel ziet als Stevie Wonder. Dan moet het
je niet verbazen als je met stok en al opeens
in een gat verdwijnt of je voeten keihard
stoot tegen een uitstekende straattegel of
het opstapje van een winkel dat uit het niets
op het looppad verrijst. Ooit verbaasde ik me
over een collega van Surinaamse afkomst uit
Nederland. Overal waar hij naartoe ging, nam
hij een taxi. Als hij de weg in het land niet
kende, zou ik het nog kunnen begrijpen. Maar
hij was hier geboren, deels opgegroeid en hij
kwam regelmatig met vakantie. Hij kende het
land beter dan ik. Op een dag vroeg ik het
hem: “Waarom neem jij altijd de taxi?”. Hij
keek me lachend aan. “Heb je weleens door
de stap gelopen jongen?” Ik vond het een rare
vraag. “Ja tuurlijk”. Nog voor ik verderging,
vervolgde hij: “In Suriname moet je niet
lopen. Als je nog geen beperking hebt, krijg
je die wel. Eén wandeling over de trottoirs en
je breekt geheid je nek!”
giwani@hotmail.com

WONINGEN
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Commewijne V1 (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Koloniale hoogbouw
222m²
1153m²
Eigendom
2
2
Prachtige in koloniale stijl
gebouwde woning op een
schitterende locatie langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze woning is zo’n 7 jaar geleden gebouwd onder
architectuur en begeleiding van architect Dikland. Het
gebruikte hout voor deze woning is kopi en groenhart
(hout wat nu zelfs lastig te vinden is in A-kwaliteit).
De prachtige houten vloeren in de woning zijn ook
gemaakt van groenhart. De woning is gelegen aan de
Commewijnerivier op de voormalige plantage Leliendaal (inmiddels verkaveld) en biedt wijds uitzicht over
de rivier naar Plantage Frederiksdorp.

Commewijne A12 (W0340B6–Palm Grove 138)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Moderne laagbouw
180m2
498m2
Eigendom
2
2
Fully airco, warm/koud water,
3 fase, 110/220V, alarm,
diefijzer
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 415.000,- | SRD 3.320.000,-

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-

Kwatta, O3 (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

Comm. (W0375B6–Stralende Palmlaan 117)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
390m²
686m²
Eigendom
5
2
Leuke hoogbouwwoning met twee
complete woonruimten
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze hoogbouwwoning ziet er in de eerste instantie
‘rommelig’ uit; echter zullen de indeling en de mogelijkheden ervan u zeer zeker verrassen. De begane
grond is uit steen opgetrokken en is een complete
woon- en leefruimte met 2 slaapkamers, open keuken,
woonkamer, douche en toilet, voorbalkon en een garage voor uw auto. Op de 1ste etage die u kunt bereiken
via de stenen buitentrap vindt u 3 slaapkamers, een
douche en toilet, open keuken met woonkamer en een
zeer ruim voorbalkon dat lekker op de wind ligt.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
197m2
910m2
Eigendom
3
2
Airco, alarm, satelliet tv,
internet, 220/110V voltage
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 83.000,- | SRD 664.000,-

€ 115.000,- | SRD 920.000,-

Para (W0492B9 - Verlengde Rijsdijkweg)

Comm.V9 (W0489B6–Oost-West verb./Mariëndaal 8a3)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
168m²
2198m²
Grondhuur
3
2
Veel fruitbomen, kreken aanwezig
om te vissen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Aan de Rijsdijkweg in het district Para, hebben we dit
leuk huis in een zeer rustige omgeving, omringt met
veel fruitbomen en veel groen. Bent u gepensioneerd
of komt u remigreren naar Suriname en bent u op zoek
naar rust en privacy, dan is dit de perfecte plek voor u.
Of wilt u graag een buitenhuis hebben om even weg te
zijn van alle drukte in de stad dan is deze woning zeer
geschikt voor u. Voor de plantenliefhebbers en mensen
die graag vissen is er voldoende ruimte om uw hobby
uit te oefenen. Het huis is ongeveer 20 minuten van
Lelydorp. Maak contact voor een bezichtiging.

€ 70.000,- | SRD 560.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Bungalow
220m²
4399m²
Eigendom
3
2
Deze woning beschikt over
een ruim stuk grond
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 80.000,- | SRD 640.000,-
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Commewijne V8 (W0456B9 – Palm Village 229)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw-villa
367m²
1465.60m²
Eigendom
4
4
Prachtige goed onderhouden
woning gelegen op een prachtige
plek
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze prachtige woning gelegen in het rustieke district
Commewijne ligt op één van de betere woonwijken van
Suriname te Palm Village. Het hoekterrein heeft een
oppervlakte van 1465m² en is hoofdzakelijk rondom de
woning begroeit met sierheesters en vruchtbomen. Het
terrein heeft lage belendingen van metaal met gaashekwerk en twee stalen poorten die toegang geven tot de
garage. Dit perceel is verhard met scherp bezanding
en her en der verhard met looppaden, parkeerplekken
en inritten. Wat gelijk opvalt bij deze woning is dat er
rekening is gehouden met het 'vrij' wonen gevoel.

€ 245.000,- | SRD 1.960.000,-

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

Laagbouw
130m²
385m²
Eigendom
3
1
In aanbouw

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Contact info

Makelaar

P.N.O.T.K.
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Nieuw laagbouw
±145m²
±325m²
Eigendom
3
2+2
Warm en koud water, diefijzer.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 87.500,- | SRD 700.000,-

Ringweg Noord (W0448B6-Chiragallyproject 311)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Noord Q1(W0229B3–Patatawiwiriestraat 22)

Laagbouw
150m²
400.07m²
Eigendom
4
2
Woning in een gated
community
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 90.000,- | SRD 720.000,-

Noord W1 (W0446B6-Grapefruitstraat 476)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
500m²
600m²
Eigendom
14
7
Appartementengebouw
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 199.500,- | SRD 1.596.000,-

WONINGEN

www.surgoed.com
Noord V1 (W0460B6 – George Hindoristraat)

Lelydorp M14 (W0402B6–Tawangsarieweg 87)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Makelaar

Laagbouw met hoog zadeldak
255m²
2525.80m²
Grondhuur
3
1
70% afgebouwd woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Laagbouw
280m²
615.80m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Op Paramaribo Noord aan de George Hindoristraat
hebben wij in ons aanbod een prachtige nieuwbouwwoning. Deze woning met een bouwoppervlakte van
280m² is gebouwd met A kwaliteit materialen en is
voorzien van alle gemakken. Het huis staat op een
eigendomsperceel van 614m² met een frontbreedte
van 25 meter. Het is praktisch ingedeeld speciaal voor
het moderne gezin dat een home office nodig heeft.
Deze woning heeft een garage voor twee auto’s, een
kantoorruimte van 10m² en vanuit de garage kunt u
komen in de keuken. De keuken is modern en professioneel geplaatst en er is een kookeiland aanwezig.

€ 62.500,- | SRD 660.000,-

€ 219.500,- | SRD 1.756.000,-

Uitvlugt L7 (W0458B6 – Ronaldlaan 32)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
200m²
596m²
Eigendom
4
2
In 2016 gerenoveerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

In Uitvlugt bieden wij deze goed onderhouden stenen
hoogbouwwoning aan. De Ronaldlaan is een zijstraat
van de Franchepanestraat en ligt op een steenworp van
de Hermitage Mall. De kavel heeft een oppervlakte van
596m² (20m x 30m) en is geheel omheind. De gesloten
garage biedt plaats aan twee voertuigen en toegang tot
de benedenverdieping. Deze verdieping bestaat uit een
slaapkamer, douche, toilet en een woonkamer die voorzien is van een keukenblok. De bovenverdieping is te
betreden via de stenen buitentrap die naar het voorbalkon leidt of via de binnentrap. en een ruim balkon. De
mooie houten vloer geeft de bovenverdieping karakter.

€ 164.500,- | SRD 1.316.000,-

Uitvlugt M6 (W0454B6–L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
575m²
395m²
Eigendom
4
7
Zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

P.N.O.T.K.
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Kwatta K4 (W0356B3 - Quatrostraat 89)

www.surgoed.com
Blauwgrond V3 (W0452B9–Samson Greenstraat)
Soort woning

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
170m²
600m²
Eigendom
3
1
Fully airco, diefijzer, alarm,
warm water, 110/220V
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Karakteristieke laagbouwwoning
Bouw opp.
250m²
Perceel opp.
1000m²
Titel grond
Erfpacht lopende tot
9 juli 2043
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Woning opgetrokken uit baksteen
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Eigentijds op Paramaribo Noord en rustig gelegen
te Blauwgrond aan een doodlopend gedeelte van
de Samson Greenstraat staat deze karakteristieke
woning. Gelijk valt het u op. Deze woning is gebouwd
met bakstenen ten tijde dat de bakstenen fabriek in
Suriname nog operationeel was. Dit resulteert in een
woning gebouwd met materialen die momenteel niet
meer voorhanden zijn, echter wel garant stonden voor
kwaliteit en duurzaamheid.

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,-

€ 100.000,- | SRD 800.000,-

Mottonshoop G5 (W0441B6–Rode Palmstraat 22)

S17 (W0470B6 – Sir Winston Churchillweg 1558)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
268m²
500m²
Eigendom
4
2
2 identieke woningen
gekoppeld met 2 gesloten
garages

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 82.500,- | SRD 660.000,-
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Makelaar

Laagbouw huizen
145 m² en 165 m²
5044m²
Eigendom
6
3
Twee huizen op een goed
onderhouden perceel
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en
uiteraard de rivier enorm in trek. Je bent niet alleen
op steenworp afstand van Groot Paramaribo, maar ook
dicht bij vele recreatie oorden en volop in de natuur.
De infrastructuur is perfect en de omgeving is voorzien
van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill weg
nummer 1558 hebben wij en pracht van een object.
Het terrein is altijd in de familie geweest en wordt met
veel smart in de verkoop gedaan. Dit terrein met een
front breedte van 17 meter en een diepte van 292
meter is voor twee derde deel in cultuur gebracht.

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

WONINGEN

www.surgoed.com

Noord V2 (W0224B6 – Pakanistraat 7)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

Hoogbouw
250m²
954m²
Eigendom
5
4
Gebouwd onder
Architect Klinger & Dikland
Surgoed Makelaardij N.V
Tel. : 493497
John Pisters - 7164040

Op Morgenstond aan de Pakanistraat 7 ligt deze onder architectuur gebouwde woning. De woning ziet er bijzonder uit en
heeft diverse elementen die de woning een futoristische aanblik geven. Zodra u naar binnen loopt door de woning valt op
dat de woning zeer ruimtelijk oogt. Op de 1ste verdieping die
bereikbaar is door zowel een inwendige als uitpandige trap
is er een mooie luxe keuken voorzien van alle gemakken. De
keuken gaat over in de ruime woonkamer met hoog plafond
en mooi houten vloer. Vanuit de overloop krijgt u toegang
tot de masterroom met eigen bad en toilet en twee andere
slaapkamers die samen een gedeelde bad en toilet hebben.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

P.N.O.T.K.

Para R16 (W0328B9 –A.E. Cairostraat, Mamba)

P.N.O.T.K.

Noord U1 (W0433B3 - Leonardo da vincistraat 85)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond

Bungalow vakantiewoning
210m²
868m²
Grondhuur, opstalrecht
contract
Slaapkamer
2
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Vakantiewoning
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

€ 38.500,- | SRD 308.000,-

Hoogbouw
220m²
1272m²
Eigendom
7
3
Twee huizen op één erf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Laagbouw
375m²
638m²
Eigendom
5
3
Solide woning op
Paramaribo-noord
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Aan de Leonardo da Vincistraat hebben wij een pracht
van een object. Deze villa is geen nieuwbouw; hij is
een aantal jaren terug onder architectuur gebouwd.
De bebouwde oppervlakte is maar liefst 375m². Het
bevindt zich in de omgeving van Republic Bank te Paramaribo noord. Het perceel is goed opgehoogd en er is
geen hinder van wateroverlast bij regenval en de afvoer
werkt uitstekend. Het terrein is aardig beplant en heel
goed onderhouden. Deze woning heeft een gesloten
garage met ruimte voor twee auto's.

€ 113.500,- | SRD 908.000,-
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Noord W1 (W0468B6 – Gadofowroestraat 4)
Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden

Splitlevel / Hoogbouw
350m²
750m²
Eigendom
5
2
Deze woning staat centraal op 		
Morgenstond
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Contact info
Makelaar

Aan de Gadofowroestraat (Frans Madamstraat) te
Paramaribo Noord in de wijk Morgenstond, hebben
wij een uniek, onder architectuur gebouwd object in
ons beheer toegevoegd. Het perceel is groot 750m²
en de bebouwde oppervlakte is 350m². De riolering is
gesloten en het perceel is heel goed opgehoogd met
schelpzand. De inrichting van de buiten architectuur
bevat gangpaadjes, sier struiken, een eigen zitplaats en
een ruime studio welke als berging functioneert.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw villa
650m²
2307.39m²
Erfpacht
5
4
Villa met zwembad
en appartement in zeer
gewilde omgeving
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 650.000,- | SRD 5.200.000,-

Saramacca, (W0471B6- Wirantilaan 37B)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
80m²
2500m²
Grondhuur
1
1
Zonnepannelen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 50.000,- | 400.000,-

Noord V1 (W0431B3–Pisangrodjoweg 77)

Wanica(W0476B6-Indira Gandhiweg 18)

Soort woning
Laagbouw
Bouw opp.
200m²
Perceel opp.
700m²
Titel grond		
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Opknapper
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

€ 75.000,- | SRD 600.000,-
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Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
150m²
680m²
Eigendom
3
2
Onafgebouwd huis op een
prachtige locatie voor een
scherpe prijs
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 61.500,- | SRD 492.000,-

€ 225.000,- | SRD 1.800.000,Zorg & Hoop O8(W0423B9–Marowijnestraat)

Noord W11(W0467B6 - Morgenstondstraat)

Koloniaal
200m²
1200m²
Erfpacht
4
1
Ruim perceel midden
in Lelydorp
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 355.000,- | SRD 2.840.000,-

Wanica (W0472B6 - Domburg 9e straat)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
100m²
7000m²
Grondhuur/Eigendom
2
Renovatieproject
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 55.000,- | SRD 440.000,Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Bruynzeel
220m²
867m²
Eigendom
3
2
Dakplaten zijn reeds
vernieuwd. Mooi ruim kavel
te Uitvlugt.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 95.000,- | SRD 760.000,-

WONINGEN

www.surgoed.com

Uitvlugt M6 (W0455B9 – Emielaan 100)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Kwatta O3 (W0480B6 – De Boerbuitenweg 91)

Luxe villa
350m²
842m²
Eigendom
3
2
Goed onderhouden villa op
gewilde locatie
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497

Gelegen aan de Emielaan vlakbij de Hermitage Mall
en andere voorzieningen, ligt deze prachtige onder
architectuur gebouwde villawoning. Deze imposante
en robuust gebouwde woning heeft een vloeroppervlakte van 350m² en is voorzien van alle gemakken.
U krijgt toegang tot de woning via de eigen betegelde
inrit met automatische schuifpoort tot de garage die
geschikt is voor twee ruime voertuigen. Vanuit de
garage betreedt u gelijk de woning of gaat u via de
zijdeur naar de achtertuin en de bergruimte.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

P.N.O.T.K.

€ 84.500,- | SRD 676.000,-

Uitvlugt L7 (W0496B6-Ronaldlaan 77)

Zorg en Hoop O7(W0487B3–Pindastraat 20)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Bungalow
m²
450.13m²
Eigendom
3
1
Deze woning ligt op
steenworp afstand van de
Hermitage Mall.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

De woning
Deze laagbouwwoning met een achterterras benut
bijna het heel oppervlak van het perceel. De woning
is geheel opgetrokken van steen en voorop en naast
het huis is bestraat. Verder is de woning goed in het
verf en staat er goed onderhouden bij; voorzien van
dievenijzer en alarm, het geheel is ook omrasterd.
De omgeving
De straat waar deze woning is gelegen is een niet al
te drukke straat. De woning is op loopafstand van de
Hermitage Mall en het kuuroord de thermen. Garden
van de heer Wijngaarde is allemaal op loopafstand.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

Leiding I8 (W0490B6 – Abdoel Jamilstraat 8)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Contact info

Laagbouw (NIEUWBOUW)
270m²
371m²
Eigendom
3
2
Laagbouw
met zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 229.000,- | SRD 1.832.000,-

Hoogbouw
200m²
220m²
Eigendom
4
2
Nette hoogbouw van steen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 79.500,- | SRD 636.000,-

P.N.O.T.K.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Hoogbouw
234m²
499m²
Eigendom
6
3
Een perceel met twee stenen
woningen erop
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble 7106677

Makelaar

Bungalow
192m²
500m²
Eigendom
2
3
Woning te Leiding centraal gelegen
woning in een doodlopende weg
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

De Woning
Een kokosnoot stoer van buiten en lekker van binnen,
dat is deze woning van buiten stoer en degelijk netjes
omrasterd met een elektrische poort en het hele erf is
bestraat. Ook is de woning buiten voorzien van goede
verlichting en alarm. De ramen en deuren zijn met
kwalitatief goed materiaal gebouwd.
Perceel
Het gehele perceel oppervlakte is precies 500m² de
voorkant is aangekleed met palmbomen.

€ 147.000,- | SRD 1.176.000,-
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Wanica Domburg (W0478B9 - Surinat Resort)

Morgenstond (W0495B9-Blauwforkistraat 9)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Bungalow
269m²
911.84m²
Eigendom
3
3
Deze woning staat op een
hoekperceel
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,Welgelegen, F4 (W0497B9 - Sophialust 74)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer

Resort
2000m²
1.18ha
Grondhuur
5 huizen en
1 beheerderswoning
Bad en toilet

Bijzonderheden Zwembad, jacuzzi,
feestzaal, speeltuin,
bospaden etc.
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Domburg is vanwege zijn landelijke karakter en uiteraard de
rivier enorm in trek. Je bent niet alleen op steenworp afstand
van Groot Paramaribo, maar ook dicht bij vele recreatie oorden
en volop in de natuur. De infrastructuur is perfect en de omgeving is voorzien van alle gerieven. Aan de Sir Winston Churchill
weg nummer 1558 hebben wij en pracht van een object. Het
terrein is altijd in de familie geweest en wordt met veel smart
in de verkoop gedaan. Dit terrein met een front breedte van
17 meter en een diepte van 292 meter is voor twee derde deel
in cultuur gebracht. De liefde hierin gestoken is meteen voelbaar. De riolering is open en netjes onderhouden, de drainage
is optimaal en de tuin is fenomenaal. De buitenhuis architectuur bestaat vooral uit palmbomen, citrus en verschillende
tropische bloemen en planten. De beleving van de natuur is
in weelderig; met vooral veel vogels en klein wild, waant men
zich heel snel in eden. Op wandel afstand is de watersport
enorm in trek en is er altijd gezelligheid.

€ 748.000,- | SRD 5.984.000,Noord V1 (W0485B9 – Eusieweg 39)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 117.00,- | SRD 936.000,Saramacca A4(W0475B6–Misgunst)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
271m²
1000m²
Grondhuur
3
1
Mooie villa gelegen in de
directe omgeving van Anton
Dragtenweg
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 275.000,- | SRD 2.200.000,-
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Laagbouw
160m²
1895.56m²
Eigendom
3
1
Het perceel waar deze woning
op staat is smal maar lang
naar achter
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Laagbouw
180m²
1800m²
Grondhuur
3 ruime slaapkamers
1
Ruim kavel en ruime woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Topobject te koop! Heeft u altijd al willen wonen aan
het water? Wij hebben een ruime drieslaapkamerwoning aan de Saramaccarivier te koop. De woning
verkeert in redelijke staat. 110/20 V is aanwezig, maar
verder ook tegelvloer, ruime woonkamer, keuken, bad
en toilet. Alle ruimtes beschikken over (oude) airco’s.
Een topwoning om op te knappen. Het terrein was 1110
m² groot, maar is verruimd tot meer dan 1800m². Dit
grenst aan de Saramaccarivier. Zeker een aanrader voor
watersportliefhebbers en vissers of als u gewoon lekker
rustig buiten de stad wilt wonen.

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-

WONINGEN
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Noord U3 (W0488B6 – Galileistraat 6)

Noord W1 (W0479B6–Pierkoetoestraat 6)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
165m²
692m²
Eigendom
3
1
woning te Morgenstond
op een ruime kavel
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Als makelaar kom je tijdens je loopbaan verschillende
objecten tegen waarvan er altijd één is dat niet alleen
zich zelf verkoopt maar ook de reden is waarom je
het vak ambieert. Dit is een object waarop u verliefd
zult raken. Mon Plaisir heeft geen aankondiging nodig
doch is het vermeldenswaardig dat het object gelegen
is in het hart van deze bruisende wijk. De eigenaar
heeft tezamen met een in huis architect zorgvuldig de
verschillende materialen uitgekozen en ingericht. De
woning gelegen aan de Galileistraat heeft een gesloten
garage voor een auto maar ook een open carport waar
er twee auto’s geparkeerd kunnen staan.

€ 75.000,- | SRD 600.000,-

€ 425.000,- | SRD 3.460.000,-

Houttuin (W0481B6 – Arjanweg 56)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Splitlevel
350m²
m²
Eigendom
4
3
Mooi karakteristiek
woonhuis met appartement
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Saramacca (W0483B3–Borneoweg perc 125)

Laagbouw
166m²
763.93m²
Eigendom
3
1
Onderhouden woning aan het
eind van een doodlopende weg
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 79.500,- | SRD 636.000,-

Hoogbouw
78m²
18000m²
Grondhuur
3
1
Hoogbouwwoning van hout
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 65.000,- | SRD 520.000,-

Commewijne (W0482B9 - Bellapalmlaan 115)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
173m²
497.50m²
Eigendom
3
1
Huis in aanbouw te Palm Grove
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Op Palm Grove bieden wij dit prachtig perceel aan met
een woning in aanbouw.
De woning staat op een terrein van 497.50m² in een
heerlijke rustige omgeving. Voor een redelijke prijs kunt
u de woning verder afronden naar eigen stijl.
Nutsvoorzieningen en verharde wegen zijn in deze
gated community aanwezig.

P.N.O.T.K.

Saramacca A4(W0474B9–Damboentong 24)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
160m²
4210m²
Eigendom
3
1
Grondhuur uitgegeven
in 1998
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 82.000,- | SRD 656.000,Munder N3 (W0274B3–De Boerbuitenweg 108)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
190 m2
899.23 m2
Eigendom
2
1
Alarm, 110/220, Warm water,
diefijzer, hydrofoor.
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

€ 82.000,- | SRD 656.000,-
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BOUWEN IN SURINAME

www.surgoed.com

Tips van een

Bouwende bakra

De Nederlander Ben van Dorp
en zijn Surinaamse vrouw Muriël
wonen in Nederland maar bouwen in
Suriname. Van Dorp deelt met veel
plezier zijn ervaringen met aspirantbouwers en geeft hen praktische
tips.
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BOUWEN IN SURINAME

www.surgoed.com
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ACCESS TRAVEL GROUP
destination management company

DANPAATI RIVER LODGE

Danpaati River Lodge, uitgeroepen tot Luxury Retreat of the year 2015
en Zoover-award winnaar in 2014 ligt op een eiland in de mystieke BovenSurinamerivier omringd door ongerept tropisch regenwoud. Maak een
avontuurlijke kanotocht op de rivier, of een van de vele junglekreken en
breng een bezoek aan authentieke dorpen langs de rivier. Een ervaring
die u en uw gezin voor altijd bij zal blijven.

+597 471113 / 8109727 | reservations@danpaati.com | www.danpaati.com

PLANTAGE RESORT FREDERIKSDORP

U kunt bij ons terecht voor uw vakantie, een weekend weg, een gezellig
diner of zakelijk evenement. Frederiksdorp is tevens een uitstekende
uitvalsbasis voor dagtochten in het district Commewijne. Naast een rijke
historie heeft het gebied veel te bieden voor natuurliefhebbers. Of u nu
wilt etsen, wandelen of varen, dat kan hier allemaal.

+597 8200378 / 8200359 | info@plantagefrederiksdorp.com | www.plantagefrederiksdorp.com

RIVER CRUISER MI GUDU
De Mi Gudu River Cruiser is een comfortabel jacht en een bijzondere
locatie voor zowel particuliere als zakelijke evenementen. Voor wie
interesse heeft in een meerdaagse cruise zijn er zes tweepersoons
hutten aan boord met elk een eigen badkamer en airco. U kunt ook
elke zondag deelnemen aan onze Sunday Sunset Cruise.
+597 424522 / 8862406 | info@surinametravel.com | www.surinametravel.com
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ZAKENPANDEN

www.surgoed.com

Para (W0472B6 - Indira Gandhiweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Saramacca A3 (W0439B6-Misgunstweg)

Hoogbouw, Laagbouw
300m²
1914m²
Eigendom
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Interessant aanbod voor ondernemers! Aan de Indira
Gandhiweg bieden wij dit ruime perceel met zakenpand, een appartement en huis aan. De frontbreedte
is 25 meter en het pand is 77 meter diep. Het heeft
een oppervlakte van maar liefst 1914m². Het zakenpand bestaat uit een grote winkelunit die aan
de voorzijde gevestigd is. Aan de linkerkant zijn vier
kleinere winkelunits aanwezig. Het appartement op de
bovenverdieping is te bereiken via de stenen trap aan
de achterkant. Dit appartement bestaat uit een grote
woonkamer met een open keuken, drie slaapkamers,
douche en toilet.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
150m²
400m²
Grondhuur
Restaurant
1
Restaurant
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 725.000,- | SRD 5.800.000,-

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-

Zakenpand Noord U4 ( Z0030B6 – David Simonstraat 79)

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
300m²
723,9m²
Eigendom
4
3
Ideaal als zakenlocatie,
2 appartementen
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

Op een ideale locatie aan de David Simonstraat
79 bevindt zich een hoogbouwwoning met een
kavelgrootte van 723,9m², die tevens ook zeer
geschikt is als zakenlocatie. De woning heeft 3
slaapkamers, 1 maal bad en toilet, woonkamer
aangrenzend aan een ruim terras met een goed zicht
over de straat. Onderaan de woning is er ook nog 1
appartement en een winkelunit. In de tuin staan er
verschillende vruchtbomen en een riante loods. Deze
loods kan omgebouwd worden tot 3 appartementen.

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden

Bedrijfsloods
400m²
534m²
Eigendom
3
1
Grote bedrijfsloods met
4 roldeuren

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.
Comm. (Comm. Thurkowweg 23-Z0038B3)

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland - Muurvarensweg 52)
Soort object
Bebouwd opp.

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw restaurant
100m²
8000m²
Grondhuur
4
2
Groot erf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 225.000,- | SRD 1.800.000,-

Marina resort
Bungalow A+B 120m/Bungalow C
75m²/Restaurant+bar
Perceel opp.
20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamers
Bungalow A-3slk/Bungalow B-2slk/
Appartement C-2slk
Bad en Toilet
Bungalow A-B 1b+2t
Appartement 1b+t
Bijzonderheden Er komt een zwembad en
2e marina voor (speed)boten
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Wilt u investeren in een uniek resort met een marina, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen plan
van aanpak maakt u het 100% operationeel. Het resort
is gelegen aan de Surinamerivier in een schitterend
toeristisch gebied in het district Para. Er zijn zeven luxe,
onder tropisch architectuur gebouwde woningen die
volledig zijn ingericht met een Europees tintje. Dit enige
marina resort biedt accommodatie voor maximaal 15
zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig uitzicht over
de rivier waar u even lekker weg kunt dromen.

P.N.O.T.K.
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De vier K's van CEMDEE International

Kwaliteit, Kleur, Keuze
en Klanttevredenheid

Het is een bijzondere “speciaalzaak”: CEMDEE International NV biedt
een select assortiment bouwproducten: tegels, sanitair, badmeubels,
glasblokken, dakbedekking, verfproducten, metalen profielen, gipsplaten,
cementboard en alle toebehoren. De mensen van CEMDEE hebben goed
nagedacht over hun aanbod en daarom vindt de klant er een apart maar
compleet pakket. “Bij ons kun je op één plek de kleuren van je hele huis
op elkaar afstemmen! Van de kleur van je dakplaten en de verf van je
muren tot de keukentegels en een stijlvol badmeubel”, zegt manager
Shariat Hasrat enthousiast.

Als inkoper heeft directeur Cyril Hasrat
ruim tien jaar ervaring opgedaan in zijn
groothandel van bouwproducten. In 2007
opende hij CEMDEE aan de Jozef Israëlstraat
in Paramaribo-Noord. De zaak groeide uit
tot een familiebedrijf: zijn kinderen voelen
zich sterk verbonden met de onderneming.
Van hun vader erfden zij de liefde en passie
voor kwaliteit en klanttevredenheid. Centraal
in de bedrijfsvoering staan in totaal geen
twee, maar vier K’s: kwaliteit, kleur, keuze en
klanttevredenheid! CEMDEE speelt in op nieuwe
trends in de bouwwereld en de wensen van
de klant. “Je merkt dat klanten steeds vaker
voor minder traditionele kleuren gaan. Nu
kiest men rustig voor een rood badmeubel,
of voor een limoengroene wand. Mensen zijn
vernieuwend bezig; ze zijn creatiever.” In
de ruime showroom van de winkel kan de
klant op zijn of haar gemak rondkijken. De
enthousiaste medewerkers beantwoorden alle
vragen, adviseren graag en helpen mee om

een keuze te maken. Bij CEMDEE
is men pas gelukkig als de klant
tevreden is. “Daarom bieden wij
alleen kwaliteit aan", zegt Hasrat.
"Neem de badmeubels: die zijn van
massief tropisch hout gemaakt. Ze
zijn waterbestendig, duurzaam,
stijlvoller en de fabrikant komt
steeds met nieuwe modellen.”
Bij CEMDEE is de stem van de
klant heel belangrijk. “Wij praten
met de klanten en luisteren naar
hun wensen. Die nemen wij dan
mee in ons inkoopbesluit”, zegt
de manager. “Alles wat wij hier
verkopen heb ik stuk voor stuk
uitgekozen, omdat ik het zelf mooi
vind. Een product dat ik niet in mijn eigen
huis zou willen, koop ik ook niet in voor mijn
klanten!”
De zaak is vooral bekend om het mooie
assortiment aan tegels. U vindt er vloertegels,
wandtegels voor zowel de keuken als de
badkamer alsook terras- en geveltegels. De
uitgebreide collectie bevat klassieke en trendy
modellen in vele kleuren, stijlen en structuren.
Voor de professionele afwerking en goede
hechting zijn er aanvullende materialen.
Klanten komen ook speciaal naar CEMDEE voor
de collectie glass blocks en toebehoren, zoals
de afwerkings- en eindprofielen. Het bedrijf
is agent van een Europese fabrikant die deze
lichtdoorlatende glazen bouwstenen maakt. “Als
decoratieve wanden hebben deze glasblokken
een ruimtelijke werking. Ze laten licht door
en beschermen tegen inbraak in tegenstelling
tot een groot raam van glas.” Bij een glasblok
tellen de glaskwaliteit, de kleurvastheid en
de helderheid. Bij CEMDEE vindt u alles
voor de eigentijdse badkamer: complete
badkamermeubelen en Europees sanitair:
douchecabines, douches en kranen met bij
behorende accessoires, toiletten en ligbaden
in diverse modellen. Zo kunt u uw badkamer
volledig inrichten met innovatieve, kwalitatief
hoogstaande producten van CEMDEE, waarvan
u jarenlang plezier zult hebben. CEMDEE is
al tien jaar agent en distributeur van Coralverfproducten, die worden vervaardigd door
AkzoNobel, 's werelds grootste fabrikant van
verf en specialistische chemicaliën. Alle Coralproducten worden ingekocht bij de Braziliaanse
vestiging van AkzoNobel, die is gespecialiseerd
in de productie van verfproducten voor
tropische landen. “De kwaliteit van een verf is
afhankelijk van de kwaliteit van de grondstoffen
en de juiste verhoudingen van de ingrediënten”,
legt Hasrat uit. “De eeuwenoude expertise van
AkzoNobel staat er garant voor. De Brazilianen
gebruiken de juiste samenstelling om deze
specifieke en speciale verf te maken, die ons
tropische klimaat kan trotseren.”
Zowel de ervaren schilder als de amateur en
de doe-het-zelver komen bij CEMDEE aan hun

trekken. De verfproducten van Coral bieden een
uitstekende dekkingskracht, hoger rendement
per vierkante meter en een optimale hechting.
In de Coral Tinting Center opent zich voor
de klant een nieuwe wereld van ontelbare
kleuropties die ter plekke worden gemaakt.
De mogelijkheden zijn legio. Je kunt er een
structuurverf direct laten mengen en met een
van de structuurrollers kun je thuis zelf een
structuur op een wand of muur aanbrengen.
Ook houtliefhebbers hebben nu meer keus
dan ooit, want met vernis en beits van
Sparlack - in je favoriete kleur - blijven de
houtstructuur en -nerven zichtbaar! Ze kunnen
er kiezen voor de gangbare transparante lak,
maar hebben ook de mogelijkheid om deze
houtverduurzamingsproducten in een van de
honderd kleuropties aan te schaffen. Voor
wie op de centjes let, milieubewust is of de
voorkeur geeft aan een sneldrogende verf,
zijn er ook vernis en beits op waterbasis. Deze
producten vormen een goed alternatief voor de
gangbare verf op terpentinebasis.
CEMDEE's zusterbedrijf Omega Steel NV
produceert naast dakplaten ook alle overige
dakmaterialen. “Onze klanten vroegen
ernaar en wij hebben ons assortiment direct
aangevuld. Zo hoeft de klant niet elders te
zoeken naar schroeven of een plafondplaat.
Wij houden van tevreden klanten!”

CEMDEE INTERNATIONAL N.V.
Jozef Israëlstraat no. 4
Paramaribo – Suriname
Tel.: (597) 459516
Fax: (597) 454751
office@cemdee.com
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Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)
Adres
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

Awaralaan
1359m²
Eigendom
Opgehoogd terrein met kokers aan de
voorzijde en linker- en achter schutting
Zand
Perceel ligt in een semi gesloten 		
project
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze kavel te koop. Peace valley is een semi gesloten project
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saamhorigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om uw
droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. Deze
kavel heeft een oppervlakte van 1359m², is reeds opgehoogd en heeft een aangelegde inrit. Zowel aan de
linker- als achterzijde is er reeds een stenen schutting.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 207.000,- | SRD 1.656.000,Wanica P15 (P0315B3 - Vredenburg serie A)

€ 89.000,- | SRD 712.000,Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

585m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Bijzonderheden Hoekperceel
Contact info
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

720m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand

Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 26.000,- | SRD 208.000,-

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Op zo een 5 minuten afstand van de Highway en
Latour vindt u langs de Sir Winston Churchilweg een
verkavelingsproject. Deze kunt u ook bereiken via de
Putcherweg. Deze hoekkavel heeft een oppervlakte
van 585m² met een frontbreedte van 20M en een
diepte van 25M. Vanuit de kavel is er een prachtig
uitzicht op de Surinamerivier. Alle wegen zijn betegeld,
straatverlichting is aanwezig en alle nutsvoorzieningen
zijn gerealiseerd. De kavel is bestemd voor bebouwing
en bewoning en heeft als titel eigendom.

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

ENERGY SAVING

SOLAR BOILER
34 Surgoed House, Home & Lifestyle
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Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status

1668m²
Eigendom
Volledig opgehoogd en gemaaid,
bouwrijp
Zand
Pracht perceel langs 			
de Surinamerivier met beschoeiing

Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goudkust van Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk.
Surgoed heeft 6 terreinen te koop in deze prachtige
omgeving. De USP (unique selling proposition) zijn
onder andere het feit dat deze terreinen compleet
bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden
en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds gemaakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoeiing. de terreinen liggen rond de 70m.

€ 140.000,- | SRD 1.120.000,Leiding A4 (P0370B6–Carlo Julenweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8356m²
Grondhuur
Wied/bos
Zand/schelp

Bijzonderheden

Perceel ligt rustig
gelegen te Groningen
nabij alle voorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 40.000,- | SRD 320.000,Commewijne (P0387B6 - Palm Grove 47)

Perceel opp.
850m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Een hoekkavel in een rustige
en leefbare omgeving
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

€ 28.500,- | SRD 228.000,Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

500.67m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand/klei

Te Palm Grove bieden wij deze prachtige kavel aan voor een
redelijke prijs.
Het perceel heeft een oppervlakte van 500.67m². In deze
bijzondere gated community zijn alle nutsvoorzieningen en
verharde wegen aanwezig. Heeft u altijd al willen wonen in
een rustige omgeving tien minuten van de Wijdenboschbrug,
dan is dit uw droomperceel.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

690,42m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Prachtig perceel
te Palm Grove

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Neem gerust contact op voor eventuele vragen of voor een
bezichtiging.

€ 18.500,- | SRD 148.000,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 35

PERCELEN

www.surgoed.com
Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

Commewijne (P0372B6-Tje Tje Weg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

4,7644ha
Grondhuur
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

9150m²
Eigendom
Hooggelegen zand grond
Zand
Prachtig perceel met
loofbomen langs de
Saramaccarivier

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.
Altijd een lekkere wind.

Bijzonderheden geschikt voor
landbouw en veeteelt
Contact info

1351m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493499

Contact info

€ 75.000,- | 600.000,-

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 14.950,- | SRD 119.600,-

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

€ 120.000,- | SRD 960.000,-

Para V14 (P0361B6 – Plantage Overbrug)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond

100ha
Grondhuur en erfpacht
beschikking tot 2032
Status
Compleet schoon zandterrein
omrasterd incl. opstallen
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Dit veeteelt areaal bestaat uit
4 verschillende gedeelten,
compleet in cultuur
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

403ha
Eigendom
Bebost met eigen damweg
naar terrein
Groot eigendomsterrein,
gelegen in de direkte nabijheid van
Overbridge
Grenzende aan de Surinamerivier
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Dit prachtige eigendomsterrein van 403ha groot is gelegen vlakbij het ontspanningsressort Overbridge. Het
maakt deel uit van de voormalige plantage Overbrug
en Krommenie. U kunt het terrein bereiken via een
eigen privé zijweg vanaf de geasfalteerde binnenweg
naar Overbridge.
Dit terrein heeft een enorme afmeting van maar liefst
4km lang en 800m breed en grenst aan de Suriname
rivier. Waar vindt u tegenwoordig nog zo’n groot stuk
eigendomsterrein geschikt voor diverse doeleinden?

P.N.O.T.K.

€ 2.200.000,- | SRD 17.600.000,-

Commewijne (P0318B3 – Palm Village 314)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1021m²
Eigendom
Opgehoogd
Schelp/zand

Contact info

Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Makelaar

In de woonwijk Palmvillage te Commewijne staat dit
perceel te koop met een oppervlakte van 1021m². Het
perceel ligt aan de hoofdweg van de verkaveling "Palm
island" aan de Arengepalmlaan. Tegenover dit leeg
perceel staat een bruin/creme geschilderde hoogbouwwoning. Palmvillage staat bekend als een eigentijds verkavelingsproject, voorzien van alle gemakken.
Een project waar op regelmatige basis collectief alle
kavels gemaaid worden en waar pertinente bewaking
aanwezig is.

€ 39.500,- | SRD 316.000,-
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Leiding J8 (P0375B6 Wolfkreek 2)

Perceel opp.

900m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp / opgehoogd

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Gated Community
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

PERCELEN
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Comm. W5 (P0182B3–Voorburg, 4de zijstr.)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

500m²
Grondhuur
Hoog wied
Klei

Bijzonderheden Stroom aanwezig
Contact info

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Contact info

661 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Gesloten riolering,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

Tel.: 493497

€ 7.900,- | SRD 63.200,-

€ 23.000,- | SRD 184.000,-

Wanica Q14 (P0349B6 – Pierpontweg/Ordenweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

7000m²
Eigendom
Tot 50cm onder straatniveau
Zand/klei

Bijzonderheden

Bijzonder mooi kavel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Uitstekend gelegen en verbonden aan drie wegen
hebben we nu een kavel te koop van ruim 7000m²
eigendom. De bodem is van zand/klei en beplant
met bananen en casave. Het geheel heeft een nette
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden.
Dit stuk land verleend zich voor meerdere doeleinden
(landbouw,commercieel of bewoning). Door de ligging
kan het ook voor een privé verkaveling gebruikt worden, omdat het goed bereikbaar is en verbonden is
aan 3 wegen. Al met al is dit een TOP DEAL dus wees
er snel bij.

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Leuk eigendomskavel
met een frontbreedte
van 30.5m en diepte van 40m
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 42.500,- | SRD 340.000,Comm. (P0382B3–Palmcannallaan)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

550m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble
7106677

€ 91.000,- | SRD 728.000,-

€ 19.500,- | SRD 156.000,-

Kwatta, I2 (P0371B6 – Bredalaan )

Leiding (P0380B3 - Nieuwzorgweg 15)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

988m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Prachtig gelegen perceel met als
uitzicht een meer
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Het is een wens van velen om te kunnen wonen in
een afgesloten woonwijk. Privé, veiligheid en rust
zijn karakteristieken van een gated community. Sinds
kort hebben wij in onze portefeuille een perceel van
988m². De grondtitel is eigendom. Het perceel staat
aan de Bredelaan te Lake Village Kwatta. Lake Village
staat aan het eind van de Aquariusstraat.
De meeste percelen in dit verkavelingsproject zijn om
de kreek heen gesitueerd. Deze kavel heeft het meer
als uitzicht. Dit is het ideale stuk grond voor hen die
toch wat meer willen uitgeven voor privé en rust dat
niet ver van de stad is.

€ 82.500,- | SRD 660.000,-

Perceel opp.

375m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 17.500,- | SRD 140.000,-
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MVO Country Scan Surinaamse bouwsector:

Verwachte initiatieven blijven uit

MVO staat voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Daarvan is
sprake wanneer bedrijven de belangen
van mens, milieu en rendement
tegen elkaar afwegen. Wereldwijd
werken steeds meer bedrijven aan de
minimalisering van de impact van hun
activiteiten op mens en milieu.

In februari 2016 zijn de resultaten
gepresenteerd van een MVO Country
Scan van Suriname. Vier sectoren,
waaronder de bouw, zijn grondig
doorgelicht in opdracht van de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) en de Nederlandse
Ambassade in Suriname, in nauwe
samenwerking met het Suriname
Business Forum (SBF) en de Vereniging
Surinaams Bedrijfsleven (VSB).
Met marktconsultaties, desk research
en rondetafelgesprekken met
ondernemers en is inzicht verkregen
in de rol van duurzaam ondernemen in
de beroepspraktijk en in de kansen en
bedreigingen rond dit thema binnen
de sectoren. Inmiddels zijn we ruim
een jaar verder en Surgoed is erg
benieuwd of de bouwwereld de kansen
heeft weten te verzilveren die haar
zijn aangereikt in het rapport van MVO
Nederland.

Economische tegenwind
Volgens Gilbert van Dijk, voorzitter van het
Suriname Business Forum, heeft de uitkomst
van de MVO-scan niet geleid tot nieuwe
initiatieven in de bouwsector. Hij denkt
dat de economische tegenwind in het land
hiervan de oorzaak is. Dat vermoeden wordt
ondersteund door het MVO-rapport: "De
bouwsector heeft de afgelopen jaren een
enorme groei doorgemaakt. Dit werd gevoed
door de groeiende economie van Suriname.
De overheid is een grote opdrachtgever in
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deze sector en daarmee een stuwende kracht.
Daarnaast is er de afgelopen jaren vanuit de
particuliere sector en bij burgers een relatief
grote vraag naar nieuwbouw geweest. De
bouwsector is voor honderden Surinamers
een bron van inkomsten. In deze sector komt
wel veel informele arbeid voor. Het werken
met dagloners is gangbaar. Echter, momenteel
verkeren veel bedrijven in de sector in
zwaar weer. De redenen hiervoor zijn de
verslechterende economische omstandigheden
en de daarmee samenhangende slechte
betalingsdiscipline van de overheid."
De aandacht voor het milieu en duurzaam
ondernemen is in Suriname de laatste
jaren aanzienlijk toegenomen. De overheid
heeft duurzaamheid, al dan niet onder
internationale druk, hoog op de agenda
staan. In het regeerakkoord 2015-2020 staat
duurzaam milieubeheer prominent bovenaan.
De Nationale Assemblée heeft de Commissie
Milieu en Klimaatverandering ingesteld die
zich moet buigen over de ontwikkeling van
nieuwe milieuwetgeving en de herziening
van gedateerde milieuwetten. De commissie
werkt samen met het Nationaal Instituut voor
Milieu en Ontwikkeling (NIMOS) en de NGO
Conservation International Suriname (CIS).
Ook Surinaamse entrepreneurs toonden de
afgelopen jaren een groeiende belangstelling
voor duurzaam ondernemen. De eerste
duurzaamheidsverslagen zijn inmiddels
uitgebracht en in 2015 bundelde een aantal
ondernemers de krachten in Friends of
Green Suriname om gezamenlijk bij te
dragen aan de bescherming van ons bos,

bestrijding van kwikgebruik en bescherming
van ons kustgebied tegen een stijgende
zeespiegel. Ook in de bouwwereld streven
enkele koplopers naar verduurzaming
van hun bedrijfsvoering, door verloting
van studiebeurzen, ondersteuning van
onderwijsinstellingen, renovatie van scholen
en tehuizen en fondsvorming voor financiering
van infrastructurele projecten.

Uitdagingen
De bouwsector kent vele uitdagingen.
Het rapport noemt onder meer zware
arbeidsomstandigheden, weinig aandacht voor
de gezondheid en veiligheid van werknemers,
het werken met onderaannemers, gebrek
aan consumentenbescherming, problemen
met eigendomsrechten, aantasting van de
biodiversiteit, het dumpen van bouwafval,
discriminatie, corruptie en smeergelden. En
hoewel het beroep van aannemer bij wet
beschermd is, worden ook bouwvergunningen
verleend aan onbevoegden met alle gevolgen
van dien.In veel landen worden ondernemers
wettelijk gedwongen tot beperking van
milieu-impact. Voorlichtingscampagnes
wijzen op de (financiële) voordelen van
duurzaam ondernemen voor het bedrijfsleven.
In Suriname ontbreekt actuele ruimtelijke
ordening-, arbeid- en milieuwetgeving. Er is
daarom geen noodzaak om te investeren in
duurzaam ondernemen. Volgens de voorzitter
van de Algemene Aannemers Vereniging
(AAV), Anthony Wong, zijn opdrachtgevers
niet bereid om meer te betalen voor duurzaam
bouwen. "Maatschappelijk verantwoord

BOUWSECTOR MVO-landenscan
ondernemen kan een manier zijn om je te
onderscheiden van de concurrent maar voor
de opdrachtgevers zijn de extra kosten niet
haalbaar. Als bedrijf moet je concurreren
tegen ondernemers die niet duurzaam
ondernemen, minder overheadkosten hebben
en dus lager kunnen offreren", aldus Wong.

Internationale trends
Ondernemers die te maken hebben
met internationale richtlijnen zijn vaak
gedwongen zich hieraan te houden.Zij volgen
internationale trends ten aanzien van de
veiligheid en gezondheid van medewerkers,
het duurzaam gebruik van materialen,
hergebruik van sloopafval en het gebruik van
bio-materialen (die beton, lijm, schuim en
cement vervangen).
Volgens het rapport van MVO Nederland is

in Suriname een integrale aanpak vanuit de
sector nodig, want de bouwwereld blijkt sterk
versnipperd. Strategische samenwerking
kan zorgen voor grotere innovaties en
kostenbesparing, aldus het rapport. Terwijl
er vele kansen en voordelen zijn, zoals
energiezuinig en duurzaam bouwen, wordt
de haalbaarheid van duurzame ontwerpen
momenteel bepaald door financiële
opbrengsten. Het MVO-rapport adviseert
de sector ook om een bouwoverleg-orgaan
in te stellen. Dat orgaan is er al: Bouw
en Konstruktie Sektor Suriname (BKSS).
Surgoed vraagt AAV-voorzitter Wong of dit
orgaan wellicht een trekkersrol kan vervullen
om de bouwsector te verduurzamen. "Vele
organisaties kampen met leden die niet actief
participeren. Wij kunnen wel een rol hierin
spelen maar dan moet de wil er wel zijn

www.surgoed.com
vanuit de leden." Volgens het MVO-rapport
bestaat die wil wel degelijk. Er is vooral
behoefte aan de instelling van een keurmerk,
een lobbymechanisme en informatie over
afvalbeheer. In de bouw en de andere
sectoren ontbreekt echter een organisatie die
de coördinatie op zich wil nemen.

Aan de slag
Steeds meer consumenten eisen dat
bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen
als het gaat om people, planet and profit.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan
de winst vergroten en innovatie stimuleren.
Het draait niet alleen om investeringen ook
om besparingen. Zuiniger en efficiënter
omgaan met grondstoffen levert vaak een
kostenreductie op. De vraag is nu: wie neemt
het voortouw?

advertenties
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Commewijne X7 (P0373B3 – Lust en Rust)

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden

Mooie hoek, weg is recent
geasfalteerd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Altijd al willen wonen in Commewijne? Houdt u van
rust, een ruim hoekterrein, met verharde wegen en
alle nutsvoorzieningen, een leuke omgeving die verwijderd is van de verkeersdrukte en vooral een redelijke
prijs? Op Lust en Rust bieden wij deze prachtige
Hoekkavel aan. De kavel is gelegen op de hoek van
de Maksoeweg/Lust en Rust S5. De frontbreedte van
de kavel is 30 en de diepte is 40. Het heeft een totale
oppervlakte van 1200m².

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

€ 14.000,- | SRD 112.000,Noord W2

(P0384B3–Brandmierstraat)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

14.6ha
Eigendom
Hoog zandgrond
Zand/klei/schelp

Bijzonderheden

Groot eigendomsterrein
grenzend aan Parakreek en
Makkakreek

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Makelaar

€ 26.500,- | SRD 212.000,Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

304m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Zand

Makelaar

1000m²
Grondhuur
Opgehoogd
Klei
Opgehoogde
bouwrijpe kavel
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Op Paramaribo Noord en wel aan de Brandmierstraat
hebben wij een ruim perceel in ons aanbod. Het gaat
om ruim 1000m² met een breedte van 25 en diepte van 40m². De wijk is al voor 80 % bebouwd en
bewoond en het gaat vooral om de midden en hogere
klasse. Het gaat om vooral nieuwe huizen en moderne
architectuur. De sociale controle is net als het woongenot enorm. Het unieke van deze wijk te Paramaribo
Noord is dat ondanks de situering en gesloten riolering,
er geen last is van overtollig water of slechte afvoer.

€ 1.150.000,- | SRD 9.200.000,-

€ 72.500,- | SRD 580.000,-

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

Para K14 (P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

733m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/schelp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble
7106677

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

18.88ha
Grondhuur tot 2031,
landbouw & veeteelt
Laag wied, lage bossage
Zand / klei

Bijzonderheden Prachtige terrein gelegen tussen 		
twee geasfalteerde hoofdwegen
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Te Paramaribo Noord, omgeving Clevia, ligt deze
eigendomskavel van 1200m² uitmakende van Gunny's
Villa Park, ook wel het Kirpalani project genoemd. Momenteel staat deze straat bekend als de Condorstraat
en ligt bijna in het verlengde van de Anton dragtenweg. U vindt de kavel door de straat bijna uit te rijden,
en dan aan uw rechterhand opgesloten tussen twee
bebouwde percelen ligt deze kavel. Deze kavel heeft
een frontbreedte van 30,5m en een diepte van 40m.
Beide buren hebben al een schutting.

€ 199.000,- | SRD 1.592.000,-
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Commewijne (P0397B9 - Zaagmolenweg)

Noord V1 (P0395B6-Grapefruitstraat 465)

Perceel opp.
4382.33m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden

Perceel is tegenover Torarica

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Makelaar

Het perceel: Op Meerzorg aan de Zaagmolenweg, 5
minuten van de Wijdenboschbrug, hebben wij voor
een redelijke prijs dit perceel langs het water aan de
Surinamerivier. Het perceel heeft een oppervlakte
van 4382.33m² en staat tegenover Hotel Torarica. De
omgeving: In de omgeving heb je van alles van supermarkten tot tankstations, scholen en apotheken.
De voorzieningen: Alle directe nutsvoorzieningen zijn
aanwezig en de weg is een zandweg. Samenvatting:
Dit terrein ligt op een mooie locatie langs de Surinamerivier met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-

€ 36.000,- | SRD 288.000,-

Uitvlugt M6 (P0396B6 - Onoribolaan hk Osembolaan)

Comm.(P0394B3–Oost-West verbinding 8b4)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

700m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Prachtige hoekkavel om uw
droomhuis op te bouwen hartje 		
Uitvlugt

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Gelegen te Uitvlugt in een van de meeste gewilde
wijken ligt deze prachtige hoekkavel; totaal 2 percelen
naast elkaar met een totale oppervlakte van 700m².
Het gehele terrein heeft reeds schuttingen, is ontbost
en gelegen op een hoek aan twee geasfalteerde straten. De kenners weten het al, dit terrein ligt zeer goed
gesitueerd in hartje Uitvlugt in de nabijheid van directe
uitvalswegen naar alle voorzieningen en plekken.
Alle directe nutsvoorzieningen zijn aanwezig bij dit
terrein, scholen, malls en supermarkten zijn op directe
loopafstand te vinden.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 99.000,- | SRD 792.000,Para (P0393B3 - Waterland 22)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

600m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Prachtige bouwkavel gelegen
langs geasfalteerde weg en
met 2 zijde schutting
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

2.550m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand
Perceel nog geen 80 meter
van de Surinamerivier
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 16.500,- | SRD 132.000,-
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1896m²
Eigendom
Tot 50cm onder straatniveau
Zand
Perceel ligt aan de hernieuwde Oost-West verbinding
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy rechards
8510812

€ 27.500,- | SRD 220.000,Commewijne (P0399B6 - Palm Grove 237)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1005m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Alicia Chin A Foeng
7176125

Te Palm Village aan de Kranspalmstraat, bieden wij
deze prachtige kavel aan. Het perceel heeft een mooie
oppervlakte van 1005m². Palm Village is ongeveer
een kwartier van de Wijdenboschbrug te Belwaarde,
Commewijne. Deze kavel ligt op een mooie plek van
Palm Village omringt door meerdere woningen. Op het
project, onderweg naar dit perceel kunt u al genieten
van al het groen, de palmen en de prachtige Palm
Lake. Er is veel rust en ruimte in dit gebied.

€ 42.500,- | SRD 340.000,-

Advertenties

www.surgoed.com

MULTI TRACK EXCHANGE
Cambio-geldwisselkantoren
OP 4 LOKATIES IN EN ROND
PARAMARIBO
Met 1 x 24 u ATM-valutaservice!

Uw geldwisselkantoor met de beste koersen voor uw
SRD en valuta, snelle en discrete service op maat….
Onze geldwisselkantoren:

Wilhelminastraat 35
met ATM-service 1x24u

Hotel Krasnapolsky

Parking outlet ATM-service 1x24u

Van Sommelsdijkstraat 1
Uitgaanscentrum
ATM-service

Meerzorg Plaza

aan de voet van de Wijdenboschbrug
Actuele koersinformatie: Tel 422595 / 08280919

Always at the right track
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Keukens van Jumbo:

modern, duurzaam
en functioneel

De smaak en eisen van de eigenaar
zijn bepalend voor de inrichting van
een keuken. Tot enkele jaren geleden
moesten keukens vooral strak en
functioneel zijn, maar nu kiezen veel
mensen voor een moderne keuken
met een warme uitstraling. De tijd van
gesloten, aparte keukens is voorbij:
de keuken is nu een open ruimte die
meestal aansluit op de huiskamer.
“Tegenwoordig wordt de keuken
beschouwd als een center of attention in
de woning”, zegt Rajiv Baldew, directeur
van Jumbo Timber NV.

Optimale kwaliteit
Jumbo Group kocht ruim twintig jaar
geleden Peet Meubelfabriek en Draaierij en
veranderde daarmee behalve de focus van
het bedrijf ook de inrichting van keukens in
Suriname. Peet werkte uitsluitend met massief
Surinaams hout, maar na de overname
breidde Jumbo het assortiment uit met
andere materialen, zoals gemelamineerd en
gespoten plaatmateriaal. Jumbo kiest voor
optimale kwaliteit en adviseert klanten graag
over de beste mogelijkheden. Het bedrijf
levert topproducten aan een clientèle van
particulieren en horeca- en andere bedrijven.
Er wordt alleen gewerkt met tropenbestendig
en duurzaam materiaal. De moderne
consument komt voorbereid naar de fabriek.
De indeling, de kleur en het materiaal van
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de keuken zijn vaak al bepaald en soms
weet de klant ook al welke accessoires in de
keuken moeten komen. Maar niet iedereen is
goed geïnformeerd en soms blijken wensen
niet praktisch te zijn. Hierop speelt Jumbo
in. De fabrikant maakt de klant bewust van
de standaardrichtlijnen die hij toepast. Zo
moet er rekening worden gehouden met
de loopafstand tussen de verschillende
werkstations: de keuken moet niet alleen
mooi zijn, maar ook functioneel. In de keuken
speelt de meeste interactie zich af tussen de
kookplaat en de spoelbak.
Daarom wordt de afstand tussen deze twee
voorzieningen onder de twee meter gehouden.
Ook de koelkast vormt een belangrijk
onderdeel van de werkruimte. De universele
werk- of keukendriehoek bestaat dus uit de
kookplaat, spoelbak en de koelkast.

Verschillende keukenvormen
Jumbo levert geen standaardkeukens;
de Surinaamse klant wil zoveel mogelijk
een keuken op maat. Er is wel keuze uit
verschillende keukenvormen. Bij een rechte
keukenopstelling liggen alle elementen van
de keuken op een rechte lijn. De spoelbak ligt
daarbij centraal, omdat die intensief wordt
gebruikt. De rechte keukenopstelling is voor
kleine ruimtes het geschiktst, maar vergt veel
verplaatsing en is daarom niet erg praktisch.
De L-vormige keuken is erg gewild onder
klanten; door de inzet van carrousels en

andere technieken wordt de ruimte optimaal
benut. In het verleden ging veel hoekruimte
verloren omdat die moeilijk bereikbaar was.
In de L-vormige keuken is de werkdriehoek
optimaal, omdat die niet teveel verplaatsing
vergt.

Professionals
"Beschikt u over voldoende ruimte, dan is een
U-vormige keuken een stijlvolle en praktische
optie. U heeft dan voldoende werk- en
bergruimte en de belangrijke werkstations
zijn niet te ver uit elkaar", zegt Baldew. "De
nieuwste trend is het kookeiland, waarmee
de kookruimte wordt afgebakend van de
woonkamer. Professionals kiezen meestal voor
een parallelle keuken, met alle apparatuur
tegen de achterwand en de wasbak en
dishwasher in het kookeiland. In een parallelle
keuken is de bewegingsvrijheid optimaal."
Wanneer de spoelbak en de kookplaat in
hetzelfde blok zijn ondergebracht, worden
vlekken zoveel mogelijk voorkomen. Veel
klanten consumenten kiezen voor een open
keuken met kookeiland. De combinatie van
massief hout en plaatmateriaal is populair. Ook
de accessoires moeten een lust voor het oog
zijn.

High-endkeukens
Klanten die high-endkeukens inrichten, vragen
Jumbo regelmatig om accessoires. Het bedrijf
kan niet alleen keukens opmeten, ontwerpen

KEUKENS

en fabriceren, maar verzorgt ook de installatie
van de keuken en apparatuur. Het eigen
assortiment omvat geen keukenaccessoires,
maar Jumbo kan die desgewenst aan het
'pakket' toevoegen. Klanten die hun keuken
door Jumbo laten installeren, kunnen
een fornuis, vaatwasmachine en andere
apparatuur ook bij de fabriek laten bezorgen

www.surgoed.com

zodat die kan worden ingebouwd.
Het bedrijf heeft 38 vaste medewerkers en
kan daarnaast rekenen op 15 tot 20 goed
ingewerkte oproepkrachten.
Voor water- en stroomaansluitingen
verwijst Jumbo de klanten naar de erkende
installateurs. Ter afsluiting van het gesprek
benadrukt Baldew opnieuw het belang van

duurzaamheid. “In Suriname moet er eens
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen
producten van goede kwaliteit en goedkope
producten die niet bestand zijn tegen
tropische omstandigheden.
Een keuken moet er niet alleen goed
uitzien, maar ook duurzaam zijn!"

advertenties
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Commewijne W6 (P0369B6 - Palm Village 16)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

1130m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Alle nutsvoorzieningen aanwezig
op een mooie locatie
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Indien u bekend bent met Palm Village zult u weten
dat dit een van de betere verkavelingen en projecten
van Suriname is. Behalve dat de waterhuishouding en
alle voorzieningen hier goed geregeld zijn, kunt u genieten van rust en ruimte in een wijk met klasse. Deze
kavel ligt vrij vooraan op het project en ligt op een
plek waar al veel bebouwing aanwezig is. Het perceel
heeft een frontbreedte van 35m1 en een diepte van
35m1. Aan de achterzijde van het perceel is er een
kanaal dat gebruikt wordt voor de afwatering en op
regelmatige basis wordt gemaaid.

€ 39.500,- | SRD 316.000,Saramacca A3(P0385B6-Bintangorweg, Groningen)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1079.19m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Leuk gelegen perceel
in sociale landelijke
omgeving te Groningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
straatniveau
Grondsoort
Bijzonderheden

2157m²
Eigendom
Tot 50cm onder 		

Contact info

Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497

Zand
Drukke weg

€ 185.000,- | SRD 1.480.000,-

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600m²
Erfpacht
Opgehoogd
Zand
Beach front

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

Morgenstond (P0379B6-Katoen Fowroestraat)

Perceel opp.

675m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Hoek perceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 14.000,- | SRD 112.000,-

€ 170.000,- | SRD 1.366.000,-

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

Wanica (P0374B6 - Harry Bajnathlaan)

Kwatta L3 (P0376B6–Eduard Prachtstraat 4B)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Makelaar

2.364,90 m²
Erfpacht
Bouwrijp
Zand
Hooggelegen zandgrond
te Para
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 57.000,- | SRD 460.000,-
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Perceel opp.

495m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden 3 percelen in de straat
te koop
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 23.500,- | SRD 188.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

327.56m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Mooie ligging in een
doodlopend straat
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 27.500,- | SRD 220.000,-

PERCELEN
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Noord, Ringweg (P0400B6 - Siperjanusstraat)

Ringweg O1 (P0391B6 - Chiragally 307)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

401m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Bouwkavel in gated
community met zwembad
faciliteit
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

536m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand
3 fase stroom aanwezig

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Alicia Chin A Foeng
7176125

Aan de Siperjanusstraat, een zijstraat van Ringweg
Noord, ligt deze mooie kavel met een grootte van
536.14m². Het perceel heeft zowel aan de linker- als
de rechterzijde reeds beschutting.
Het perceel ligt centraal. De Ringweg is nu een van de
belangrijkste hoofdwegen geworden in Paramaribo. De
hele omgeving komt tot ontwikkeling. Van grote warenhuizen en eetcafés tot apotheken, service stations
en sport-zwemscholen.

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

€ 37.000,- | SRD 296.000,-

Uitvlugt M6 ( P0298B6 – L’ Hermitageweg 144A )

Kwatta M3 (P0390B6 – Whilhelminasburgweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

323m²
Eigendom
Opgehoogd en ontbost
Zand

Bijzonderheden

Prachtig eigendomskavel
op een zeer gewilde locatie

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Gelegen aan de L'Hermitageweg, dichtbij de Robbylaan, ligt op een zeer strategisch punt te Uitvlugt
deze leuke opgehoogde bouwkavel. Deze kavel heeft
een frontbreedte van 14m en een diepte van 25m
met een gesloten riolering en klaar om te bebouwen.
De buurt is zeer centraal gelegen te Uitvlugt en erg
gewild. Het perceel is ondergebracht in een stichting
die ter overname wordt aangeboden. In de praktijk
betekent dit dat u geen overdrachtsbelasting of andere
notariële kosten hoeft te betalen.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

€ 36.000,- | SRD 288.000,Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

€ 25.000,- | SRD 200.000,Commewijne (P0388B3 – Palm grove 48)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Perceel opp.

8 ha

Titel grond

Grondhuur

Status
Grondsoort

Klei

Bijzonderheden Toeristische en recreatie
doeleinden
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€50.000,- | SRD 220.000,-

456m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Ruime bouwkavel omgeving
Kwatta ter hoogte van de
Tweede rijweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

501m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand/klei
Een scherp afgeprijsd
perceel te Palm Grove
voor slechts EUR16.500,Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Te Commewijne vindt u het verkavelingsproject Palm
Grove, mooi gesitueerd pal langs de Suriname rivier.
Deze hoogwaardige verkaveling biedt rust en ruimte
en een gemoedelijke sfeer, er is bewaking aanwezig
en alle nutsvoorzieningen zijn gerealiseerd. Deze eigendomskavel van 501m² heeft een gesloten riolering
en is reeds opgehoogd. Het heeft een frontbreedte
aan de straatzijde van 25m en een diepte van 19m.
Kortom een mooi eigendomskavel voor een zeer
scherpe prijs.

€ 16.500,- | SRD 132.000,-
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Baro Infra

voor goede, mooie bestrating en
infrastructurele dienstverlening
Al is uw woning, kantoor- of bedrijfspand nog zó mooi, in
een rommelige omgeving verliest uw pand zijn schoonheid.
De enthousiaste vakmensen van Baro Infra geven uw oprit,
parkeerplaats of erf niet alleen een goede uitstraling, maar
dragen ook bij aan de veiligheid van uw locatie.

Internationale standaarden
Onder de bezielende leiding van Henk van Bastelaar levert dit
aannemingsbedrijf een scala aan infrastructurele diensten - boven
en onder de grond. U kunt er terecht voor het ontwerp en de
uitvoering van uw bestrating en tuin, maar ook voor rioleringswerken,
grondwerken en grondverdichting.
Baro Infra werkt volgens de internationale standaarden voor bestrating
en riolering en dat is te zien aan werken die jaren geleden zijn
uitgevoerd door Van Bastelaar en zijn mensen. De bestrating ligt er
prima bij rond de gebouwen op de Johan Adolf Pengel Luchthaven
en de DSB-banken en op het plein voor de basiliek. Dat komt doordat
Baro Infra alles op stenenmaat uitzet. Onprofessionele stratenmakers
knippen meestal een of meer stenen in elke rij, omdat ze niet
"uitkomen" of ruimte in de voeg willen opvullen.

Verfraaien van Suriname
De vaklui van Baro Infra kiezen bewust het verband dat het meest
geschikt is voor een ontwerp. "Het is belangrijk dat een stratenmaker
zijn werk zelf uitzet in overleg met een uitvoerder. De afvoer van
het regenwater maken we met grote zorg, want wateroverlast is
de vijand van straatwerk", vertelt Van Bastelaar. “Op onze manier
leveren wij een bijdrage aan het verfraaien van Suriname." Ook na
de oplevering van een opdracht toont het bedrijf zich betrokken. “Wij
geven drie maanden garantie op al onze gemaakte werken." Baro
Infra streeft naar efficiëntie en hoogwaardige projectrealisatie, waarbij
betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid vooropstaan. Het oog wil ook
wat! Het bedrijf legt stenen in alle denkbare patronen en vormen,
zoals cirkels, honingraten en looppaden. “Nee, een aanvraag om een
persoon af te beelden, hebben we nog niet gehad”, zegt Van Bastelaar
lachend. "Maar als we die ontvangen, weet ik zeker dat we ook daar
iets moois van maken!"
Bij Baro Infra werken 18 mensen. Hun veiligheid wordt goed in het
oog gehouden. "Wij werken zo gezond mogelijk. Waar nodig, maken
wij gebruik van machines. En wij zorgen ook dat onze jongens op
tijd pauzeren", vertelt de Baro Infra-directeur. "De omvang van de
werkzaamheden bepaalt hoeveel mensen wij inzetten op een project.
Tuinontwerpen zijn meestal vrij klein en het werk is fysiek minder
zwaar dan de grote bestratingsprojecten die wij ook uitvoeren." Baro
Infra maakt ook rioleringen voor kleine projecten. Gaat het om een
grote oppervlakte, dan werkt het bedrijf samen met andere bedrijven.
De directeur is trots op de grote en kleine projecten, waar hij samen
met zijn personeel kwaliteit heeft geleverd. Zowel bedrijven als
particulieren hebben kennisgemaakt met zijn professionele werkwijze.
"Straten maken is een mooi vak. Zolang ik die kennis kan overbrengen,
wil ik dat blijven doen!"
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WONINGEN
Leiding (W0382B3
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WONINGEN
Leiding (W0382B3

Tout Lui Faut

– Kanaalweg

O15 (W0384B6

O15 (W0384B6

14)

– Lake Land

14)

Laagbouw
Soort woning
200m²
Bouw opp.
829m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bijzonderheden Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel. : 493497/4571
550466
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

14)

– Lake Land

Tout Lui Faut

– Kanaalweg

14)

€ 112.500,Leiding E7 (W0290B3

Laagbouw
Soort woning
200m²
Bouw opp.
829m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bijzonderheden Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel. : 493497/4571
550466
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

Leiding E7 (W0290B3

Br 48)

– Leiding 8a

Br 48)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Henk van Bastelaar (1934) is geboren in Nederland. In Rotterdam
bezoekt hij de opleiding tot stratenmaker. Op zijn negentiende
slaagt hij voor zijn praktijk- en theorie-examen. Hij werkt voor het
gemeentelijk stratenmakersbedrijf maar kiest op zijn 23ste voor een
carrière als profwielrenner. Na enkele jaren keert hij terug naar de
stratenmakerij; hij begint voor zichzelf. Als dertiger heeft hij ruim 90
mensen in dienst. Op zijn 55ste begint hij na gezondheidsproblemen
aan een nieuw bestaan. Hij houdt rust en volgt enkele opleidingen.

Laagbouw
Soort woning
384 m²
Bouw opp.
866.56 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
4
Slaapkamer
2
diefijzer, alarm,
Bad en toilet
Warm water,
Bijzonderheden full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel. : 493497
- 7106677
Jerson Zorgvol
Makelaar

Contact info

€ 213.000,-

€ 135.000,-

at 5)

Uitvlugt (W0365B9

- Julius E. Mullerstra

–Paradijslaan

Kwatta Q4 (W0346B9

WONINGEN
e
Commewijn

(W0384B6 –

Leiding G15

Contact info

Makelaar

N.O.T.K.
Wanica P11

dronstraat 12)

Laagbouw
Soort woning
167m²
Bouw opp.
405.50m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
hydrofoor,
Bad en toilet
110/220V, alarm,
Bijzonderheden elektrische schuifpoort
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
Joel Terzol - 7163400
Makelaar
aan
van Paramaribo
goed verkm van het centrum

www.surgoed.com

– Persadweg

€ 213.000,-

–Paradijslaan

Kwatta Q4 (W0346B9

Leiding (W0382B3

€ 115.000,-

Surgoed House

& Home 25

Tout Lui Faut

– Kanaalweg

O15 (W0384B6

– Lake Land

& Home 27

Leiding E7 (W0290B3

– Leiding 8a

weg 169)

– Arowakken

–Adjudantenweg

Comm. (P0320B3

352)

Wanica W15

Laagbouw
Soort woning
384 m²
Bouw opp.
866.56 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
4
Slaapkamer
2
diefijzer, alarm,
Bad en toilet
Warm water,
Bijzonderheden full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel. : 493497
- 7106677
Jerson Zorgvol
Makelaar

€ 213.000,-

€ 135.000,-
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Bijzonderheden

Perceel ligt rustig
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AC OE
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de Notaris

ect
De tuinarchit

Boxel U14 (P0301B6

Laagbouw
Soort woning
278m²
Bouw opp.
570m²
Perceel opp.
Erfpacht
Titel grond
3
Slaapkamer
2
alle
voorzien van
Bad en toilet
Prachtige villa
Bijzonderheden gemakken op een zeer gewilde
locatie
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
Uitvlugt,
omgeving te
zeer gewilde
Deze woning,
Gelegen in een
laagbouw woning.
alle gemakken
staat deze prachtige
is voorzien van
en
gebouwd in 2007, moderne eisen; zoals warm- volt,
alle
iting 110 en 220
en voldoet aan
fase stroomaanslu
schuifkoud water, 3
garagedeur en
g, automatische
oppervlakte van
airconditionin
beslaat een bebouwd achterterras is
het
poort. Het huis
waarvan 42m²
op de
ongeveer 278m²,
terras ligt lekker
voorterras, dit
en 36m² het
windrichting.

€ 23.000,-

Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel.: 493497
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is nu mogelijk.
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€ 245.000,Wanica O14

(P0133B3 –

NBM Project)

renweg)

– Koningsva

t

l of woonhuis
Wilt u een percee en of renoveren?
aanschaffen, bouw
Met een hypotheek

3–Weg naar

Comm. S8(P0113B

Peperpot)

690,42m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
Bouwrijp
Status
Zand
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Nr. 2 | april -

Saramacca

(P0009B3 -

Perceel opp.
Titel grond

424.19m²
Eigendom
Bouwrijp
Status
Zand/klei
Grondsoort
water
Elekrticiteit en
Bijzonderheden
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel.: 493497
B. Chin - 7163700
Makelaar

Perceel opp.
Titel grond

GRATIS

Lifestyle

Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

12000m²
Grondhuur
Opgehoogd/Bouwrijp
Zand
Elekrticiteit en

water aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
7163400
Joel Terzol -

€ 240.000,-
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WONINGEN
Leiding (W0382B3

Ik voel me één
met de natuur

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 120.000,-
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Leiding (W0382B3

– Kanaalweg

Tout Lui Faut

O15 (W0384B6

– Lake Land

14)

Met een

ACTUEEL
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WONINGEN
Leiding (W0382B3

€ 112.500,Br 48)

Hoofdkantoor
59-61 T.: 472266
Dr. Sophie Redmondstraat
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badkamer met door een automatische schuifpoort. loopt u
Woonhuis gebouwd
voordeur
de
woning
Via
Bijzonderheden onder Surinaamse
de
naar
onder de carport. de linker- en rechterzijde
aan
uw auto parkeren
architectuur met
keuken zijn
in, waar u gelijk
een lange gang vindt. De woonkamer en open het water. De
steiger gelegen
met uitzicht op
de slaapkamers
langs het water
staat
en
gesitueerd
atuur
achterin de woning van diverse inbouwappar kunt u via de
is voorzien
Van hieruit
Surgoed Makelaardij
83 keuken
met de woonkamer. krijgen tot het ruime balkon
Contact info
in verbinding
Tel.: 493497/4571
tuindeuren toegang
meer.
het
openslaande
550466
de steiger en
met uitzicht richting

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Laagbouw
Soort woning
384 m²
Bouw opp.
866.56 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
4
Slaapkamer
2
diefijzer, alarm,
Bad en toilet
Warm water,
Bijzonderheden full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel. : 493497
- 7106677
Jerson Zorgvol
Makelaar

€ 135.000,365B9 - Julius

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2

€ 213.000,at 5)

E. Mullerstra

–Paradijslaan

Kwatta Q4 (W0346B9

11)

finabanknv.com
customercare@
www.finabanknv.com

Filialen
49 T.: 430300
T.:230027
Mr. J. Lachmonstraat
72, Nw. Nickerie
(opening in December)
A.K. Doerga Sawhstraat
en Kristalstraat
Hk Jozef Israelstraat

Laagbouw
Soort woning
650 m²
Bouw opp.
999.34 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
community,
Bad en toilet
Fully airco, gated
Bijzonderheden warm en koud water
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
B. Chin - 7163700
Makelaar

€ 425.000,-

Surgoed House

Tout Lui Faut

– Kanaalweg

& Home 27

O15 (W0384B6

– Lake Land

14)

14)

Laagbouw
Soort woning
200m²
Bouw opp.
829m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bijzonderheden Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel. : 493497/4571
550466
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

€ 112.500,-

– Leiding 8a

Br 48)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

is dat mogelijk.

Voordelen:
aan al onze cliënten;
advies op maat
service.
• Deskundig
ciënte en vriendelijke
• Snelle, efﬁ

11)

www.surgoed.com

Leiding E7 (W0290B3

Finabank
hypotheek van

–Paradijslaan

Kwatta Q4 (W0346B9

€ 210.000,-

l of woonhuis
Wilt u een percee en of renoveren?
aanschaffen, bouw

Laagbouw
Soort woning
200m²
Bouw opp.
829m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bijzonderheden Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel. : 493497/4571
550466
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

– Leiding 8a

€ 213.000,at 5)

IL EIJK& Lifestyle
49
Surgoed House, GA
Home

14)

CRIBS

Leiding E7 (W0290B3

Contact info

Laagbouw
Soort woning
278m²
Bouw opp.
570m²
Perceel opp.
Erfpacht
Titel grond
3
Slaapkamer
2
alle
voorzien van
Bad en toilet
Prachtige villa
Bijzonderheden gemakken op een zeer gewilde
locatie
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
Uitvlugt,
omgeving te
zeer gewilde
Deze woning,
Gelegen in een
laagbouw woning.
alle gemakken
staat deze prachtige
is voorzien van
en
gebouwd in 2007, moderne eisen; zoals warm- volt,
alle
iting 110 en 220
en voldoet aan
fase stroomaanslu
schuifkoud water, 3
garagedeur en
g, automatische
oppervlakte van
airconditionin
een bebouwd
is
beslaat
huis
het achterterras
poort. Het
waarvan 42m²
op de
ongeveer 278m²,
terras ligt lekker
voorterras, dit
en 36m² het
windrichting.

T
EEN ARCHITEC

ERGELIJKING
PRODUCTV
Brandverzekering

www.surgoed.com

WONINGEN

Land? Wonen
woonressort Lake
de
bekend met het twee prachtige meren in
Bent u reeds
14
project tussen
staat op kavel
in een gesloten
In dit project
Tout Lui Faut.
onder Surinaamse
d
omgeving van
oning gebouwd
nieuwbouww
stijl gecombineer
een prachtige
1
een moderne
een fusion van 3-slaapkamer woning heeft
architectuur,
en dubbele
accenten. Deze
douche, ligbad
met tropische
een eigen toilet,
hebben een gedeelde
masterroom met
slaapkamers
de straatzijde
overige twee
toegang vanaf
wastafel. De
U kunt
toilet. U krijgt
badkamer met door een automatische schuifpoort. loopt u
voordeur
naar de woning onder de carport. Via de
en rechterzijde
aan de linkeruw auto parkeren
keuken zijn
in, waar u gelijk
een lange gang vindt. De woonkamer en open het water. De
op
uitzicht
de slaapkamers
gesitueerd met
atuur en staat
achterin de woning van diverse inbouwappar kunt u via de
is voorzien
Van hieruit
Surgoed Makelaardij
83 keuken
met de woonkamer. krijgen tot het ruime balkon
in verbinding
Tel.: 493497/4571
tuindeuren toegang
het meer.
openslaande
550466
de steiger en
met uitzicht richting

Woonhuis gebouwd
onder Surinaamse
architectuur met
steiger gelegen
langs het water

- Julius E. Mullerstra

2016

container
Wonen in een
VERHAAL
HUIS EN ZIJN
laan
en in de Nassy
Onstuimig verled
Zeggen
COLUMN: Von
Gedollariseerd

Finaba

59-61
ntoor
Hoofdka Redmondstraat
Dr. Sophie
nv.com
nabank
rcare@fi
custome
nv.com
nabank
www.fi

14)

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2

Bijzonderheden

GRATIS

een hypoth

n;
onze cliënte
aan al
len:
op maat
service.
Voorde
dig advies vriendelijke
• Deskun efﬁciënte en
• Snelle,

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Laagbouw
Soort woning
384 m²
Bouw opp.
866.56 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
4
Slaapkamer
2
diefijzer, alarm,
Bad en toilet
Warm water,
Bijzonderheden full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel. : 493497
- 7106677
Jerson Zorgvol
Makelaar

Uitvlugt (W0365B9

woonhuis ren?
perceel of
renove
Wilt u eenen, bouwen of
aanschaff
eek van

– Lake Land

Br 48)

€ 135.000,-

els
re meub
Betaalba
en
den
Von Zegg
Rukwin
Column:
gevraagd reld
Perceel
we
tie uit de
NBOD
Inspira
OED AA
VASTG
steen?
of
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ut
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Ho

Met

– Leiding 8a

15

ber 20

novem

O15 (W0384B6

14)

€ 112.500,-

Lifestyle
House, Home &

www.surgoed

Na overleg nemen Van Bastelaar en SAO in 2013 afscheid van
elkaar. Van Bastelaar is daarna drie jaar actief bij Oranje Infra. Met
de oprichting van Baro Infra, op 23 februari 2016, begint hij voor
zichzelf. Baro staat voor Bastelaar Rotterdam.

Tout Lui Faut

– Kanaalweg

Laagbouw
Soort woning
200m²
Bouw opp.
829m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bijzonderheden Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel. : 493497/4571
550466
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

OED AANBOD

ACTUEEL VASTG

€ 19.500,-

er | oktob

.com

www.surgoed

Vraag het aan
de notaris

9150m²
Eigendom
zand grond
Hooggelegen
Status
Zand
met
Grondsoort
Prachtig perceel
de
Bijzonderheden
loofbomen langs
ier
Saramaccariv

Perceel opp.
Titel grond

Contact info

Filialen
49 T.: 430300
T.:230027
Mr. J. Lachmonstraat
72, Nw. Nickerie
A.K. Doerga Sawhstraat

| www.finabanknv.com

nabanknv.com

customercare@fi

Licht,
belangrijker
dan u denkt

Hamburgweg)

is dat mogelijk.

Hoofdkantoor
59-61 T.: 472266
Dr. Sophie Redmondstraat

De Botralie:
historie aan
rand villawijk

€ 25.000,-

van Finabank

Voordelen:
aan al onze cliënten;
advies op maat
service.
• Deskundig
ciënte en vriendelijke
• Snelle, efﬁ

GRATIS

mei 2015

.com

Home &

ACTUEEL VASTG

& Home 27

lifestyle kran

www.surgoed

House,

OED AANBOD

€ 425.000,-

bouwrijp
Zand
langs
Grondsoort
Pracht perceel
er met beschoeiing
Bijzonderheden
de Surinamerivi

V

Fiber to home

l
Het spookpercee

Sporten in huis
Katwijk
Koffieplantage
van uw huis
Het onderhoud
kinderen?
Verhuizen met

Laagbouw
Soort woning
650 m²
Bouw opp.
999.34 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
community,
Bad en toilet
Fully airco, gated
Bijzonderheden warm en koud water
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
B. Chin - 7163700
Makelaar

Surgoed House

GRATIS

mber 2015

stus - septe

Nr. 4 | augu

11)

- Julius E. Mullerstra

1668m²
Eigendom
en gemaaid,
Volledig opgehoogd

Perceel opp.
Titel grond
Status

& Home 25

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Para ( P0161B3

Churchillweg)

– Sir Winston

Surgoed House

dit moment in
De wijk is op
en wordt be
ontwikkeling
bouwd

Contact info

€ 25.000,-

€ 35.000,-

D

O
NB

€ 179.000,-

750m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden

John Pisters
7164040

Makelaar

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Contact info

end

–Paradijslaan

Kwatta Q4 (W0346B9

at 5)

Uitvlugt (W0365B9

kavel 73)
(P0259B6–Putcherweg

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1681.65m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
Ontbost en schoon
Status
Zand/klei
Grondsoort
Bijzonderheden
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel.: 493497

8356m²
Grondhuur
Wied/bos
Zand/schelp

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Anamesiestraat)

Laagbouw
Soort woning
300m²
Bouw opp.
650m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
m airco, 110/220V,
Bad en toilet
Masterbedroo
Bijzonderheden automatische roldeuren,
wachtershuisje
/ Tel.: 493497
Surgoed Makelaardij
Contact info
Joel Terzol - 7163400
Makelaar
ruime
ruime luxe keuken,dit alles
Ruime open leefruimte,
ruime tuin en
van
ruime garage,
slaapkamers,
steenworp afstand
winkelbuurt, op een
rustige
een
in
Ambassade, sholen, rum
de nieuwe Amerikaanse
Leonsberg, uitgaanscent
van deze moderne
centra, recreatieoord
het ontwerpen
begrip “ruim”
Paramaribo. Bij
ing heeft het
een zeer degelijke
stenen laagbouwwon
De woning heeft
A-kwaliteit materialen,
centraal gestaan.
zijn bij
komt door de
, die gebruikt
uitstraling. Dit
als dakbedekking
golfplaten
w.o.
van deze woning.
de vervaardiging

€ 67.000,-

€ 210.000,-

Wilson

Eddy
Bodybuilder
me tot rust
komt in Surina

Gipssteen- /hk

Laagbouw
Soort woning
140 m²
Bouw opp.
406 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
water,
Bad en toilet
110/220, warm
Bijzonderheden diefijzer
Surgoed Makelaardij
66
Contact info
Tel.: 493497/5504
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

Land? Wonen
woonressort Lake
de
bekend met het twee prachtige meren in
Bent u reeds
14
project tussen
staat op kavel
in een gesloten
In dit project
Laagbouw
Tout Lui Faut.
onder Surinaamse
Soort woning
d
omgeving van
oning gebouwd
250m²
nieuwbouww
stijl gecombineer
Bouw opp.
een prachtige
1
een moderne
1052m²
een fusion van 3-slaapkamer woning heeft
Perceel opp.
architectuur,
Eigendom
en dubbele
accenten. Deze
douche, ligbad
Titel grond
met tropische
3
een eigen toilet,
hebben een gedeelde
Slaapkamer
masterroom met
slaapkamers
2
de straatzijde
overige twee
Bad en toilet
toegang vanaf
wastafel. De
U kunt
toilet. U krijgt
badkamer met door een automatische schuifpoort. loopt u
Woonhuis gebouwd
voordeur
Bijzonderheden onder Surinaamse
naar de woning onder de carport. Via de
en rechterzijde
aan de linkeruw auto parkeren
architectuur met
keuken zijn
in, waar u gelijk
een lange gang vindt. De woonkamer en open het water. De
steiger gelegen
met uitzicht op
de slaapkamers
langs het water
staat
en
gesitueerd
atuur
achterin de woning van diverse inbouwappar kunt u via de
is voorzien
Van hieruit
Surgoed Makelaardij
83 keuken
met de woonkamer. krijgen tot het ruime balkon
Contact info
in verbinding
Tel.: 493497/4571
tuindeuren toegang
het meer.
openslaande
550466
de steiger en
met uitzicht richting

m

PERCELEN
Sar'ca A9 (P0314B6

p van onroer
Aan- en verkoo

€ 126.500,–
Noord T2 (W0397B6

Br 48)

www.surgoed.co

GRATIS

Misstanden:

Makelaar

26)

14)

Wilt u uw woning, perceel, pand of
object verkopen of verhuren?
Adverteer in deze krant!
Informeer naar de mogelijkheden bij een
van onze makelaars of ons acquisitieteam
via + 597-493 497 of info@surgoed.com

januari - februa

de lifestyle trend

Contact info

bevindt
de Jozef Israelstraat
straat waar
gelegen achter
is een rustige
In een woonwijk
De Gneisstraat
Binnen een
zich de Gneisstraat. bestemmingsverkeer rijdt.
superalleen
voornamelijk
een goed gesorteerde
en scholen. Op
meter vindt u
den, banken
straal van 400
eetgelegenhe
prachtige zilvermarkt, verschillende
een reeks van
de woning staat herkenbaar en geven privacy.
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maken de woning een drankje en een hapje
bomen. Deze
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het genot van
Het perceel is
U kunt dus onder
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een
van de woning
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66
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Tel.: 493497/5504
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7163400
ruime woonkamer

Laagbouw
175m²
375m²
Eigendom
3
2
Leuke omgeving,
fijne woning

€ 112.500,-
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de Commissari
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Vanuit de stad
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onder andere
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& Home 13
des huizes weten
met de vrouw
Surgoed House

lifestyle krant

Joey Healey:

Bijzonderheden

14)

Vastgoedkrant

€ 425.000,-

ri 2015

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Nataschastraat

Laagbouw
Soort woning
200m²
Bouw opp.
829m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bijzonderheden Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel. : 493497/4571
550466
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

n
Ik voel me éé
met de natuur’

Laagbouw
Soort woning
650 m²
Bouw opp.
999.34 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
community,
Bad en toilet
Fully airco, gated
Bijzonderheden warm en koud water
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
B. Chin - 7163700
Makelaar

9)

108)

Wanica D2 (W0200B3-

11)

Punwasi:

Surgoed House

B9–Palmvillage

villa
Moderne Laagbouw,
Soort woning
184 m²
Bouw opp.
1005 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
een
Bad en toilet
Perceel heeft
Bijzonderheden frontbreedte van 30m
Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel.: 493497/4571
550466

www.surgoed.com

WONINGEN

Gneisstraat

€ 57.500,-

€ 119.000,-

Hema Mahabir-

€ 210.000,-

& Home 27

Laagbouw
Soort woning
90 m²
Bouw opp.
270 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
4
Slaapkamer
2
verharde
Bad en toilet
Gesloten riolering,
Bijzonderheden weg, uitstekend omrasterd
Surgoed Makelaardij
66
Contact info
Tel.: 493497/5504
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

5)

- Julius E. Mullerstra

Laagbouw
Soort woning
278m²
Bouw opp.
570m²
Perceel opp.
Erfpacht
Titel grond
3
Slaapkamer
2
alle
voorzien van
Bad en toilet
Prachtige villa
Bijzonderheden gemakken op een zeer gewilde
locatie
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
Uitvlugt,
omgeving te
zeer gewilde
Deze woning,
Gelegen in een
laagbouw woning.
alle gemakken
staat deze prachtige
is voorzien van
en
gebouwd in 2007, moderne eisen; zoals warm- volt,
alle
iting 110 en 220
en voldoet aan
fase stroomaanslu
schuifkoud water, 3
garagedeur en
g, automatische
oppervlakte van
airconditionin
bebouwd
een
is
beslaat
het achterterras
poort. Het huis
waarvan 42m²
op de
ongeveer 278m²,
terras ligt lekker
voorterras, dit
en 36m² het
windrichting.

€ 425.000,-

Surgoed House

–
Noord V2 (W0389B6

e W7(W0301

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2

at 5)

Uitvlugt (W0365B9

( W0336B3

Commewijn

€ 119.000,-

Br 48)

€ 135.000,-

Laagbouw
Soort woning
650 m²
Bouw opp.
999.34 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
community,
Bad en toilet
Fully airco, gated
Bijzonderheden warm en koud water
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
B. Chin - 7163700
Makelaar

133)

-Maisuruweg

Kwatta A3 (W0304B6

Laagbouw
Soort woning
150m²
Bouw opp.
517m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
aanwezig
Bad en toilet
Stroom en water
Bijzonderheden
Surgoed Makelaardij83/550466
Contact info
Tel. : 493497/4571
Joel Terzol
Makelaar
7163400

huis in een
Ongeveer 6
nligt dit prachtig
De Rhododendro
de Kwattaweg
(rashiv verkaveling). rijweg en de wozorgd Project
van de vierde
De aard van het
straat is een zijstraat
250m in de straat. rust en veiligheid
biedt
ning is ongeveer
sociale controle
zijn er scholen,
project en de
In de omgeving
faciliteiten
aan de bewoners. restaurants, en diverse
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badkamer met door een automatische schuifpoort. loopt u
Woonhuis gebouwd
voordeur
Bijzonderheden onder Surinaamse
naar de woning onder de carport. Via de
en rechterzijde
aan de linkeruw auto parkeren
architectuur met
keuken zijn
in, waar u gelijk
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langs het water
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tuindeuren toegang
het meer.
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550466
de steiger en
met uitzicht richting

WONINGEN

W0339B6–Rhododen

€ 112.500,-

In 2001 komt hij met zijn vriendin Jeannette naar haar geboorteland
Suriname. Zijn stratenmakersbloed begint te borrelen en hij doet
de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) een aanbod:
hij wil een cursus ‘straat maken’ verzorgen aan jongeren en andere
cursisten die een vak willen leren. In 2001 zorgt hij met een SAOinstructeur en vier leerlingen in drie maanden voor de herbestrating
van de binnenplaats van Fort Zeelandia. Daarna adviseert hij de
stichting over een eigen opleiding voor stratenmakers. Via de
overkoepelende Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven
Nederland ontvangt hij vakliteratuur, gereedschap, trilmachine
en knipmachine voor de opleiding. Betonbedrijf VABI helpt met
een zandbak om modules te maken met de leerlingen. Met zijn
leerlingen verzorgt Van Bastelaar aan de Anton Dragtenweg de
parkeerplaatsen van Ark van Noach en het Zorghotel. “Doordat
ik het werk zelf aannam, kon ik de jongens ook betalen voor het
verrichte werk. Ook SAO verdiende iets aan die projecten, daarom
vond ik het niet nodig dat de leerlingen toch moesten betalen.”

11)

www.surgoed.com
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kleine bruine
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1
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is een bruynzeel
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goed wordt onderhouheeft als titel
en nog steeds
en vergebouwd
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opgetrokken
steen
jaar geleden
gedeelte is van
is volledig betegeld
den. Het onderste
De begane grond
en een open
deeld in 2 woonlagen. een ruim terras, bad
houten
Surgoed Makelaardij
83 en heeft 3 slaapkamers,
een mooie, warme
Tel.: 493497/4571
verdieping heeft eigen bad en toilet. Op
keuken. De eerste
en een
met een
550466
2 slaapkamers
een mooi zwembad,
vloer en heeft
bevindt zich ook
ruim perceel
.
dit
Terzol
Joel
en buitendouche
buitenkeuken
7163400

Hoogbouw
Soort woning
Bouw opp.
1.034ha
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
3
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bruynzeel
Bijzonderheden
woning 15 jaar
geleden gebouwd

Hoogbouw
Soort woning
300 m²
Bouw opp.
7400 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
5
Slaapkamer
3
perceel aan
Bad en toilet
Verharde weg,
Bijzonderheden het water
Surgoed Makelaardij
66
Contact info
Tel.: 493497/5504
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

Lake Land 14)

Laagbouw
Soort woning
200m²
Bouw opp.
829m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
2
Bad en toilet
Bijzonderheden Surgoed Makelaardij
83
Contact info
Tel. : 493497/4571
550466
Joel Terzol - 7163400
Makelaar

Laagbouw
Soort woning
384 m²
Bouw opp.
866.56 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
4
Slaapkamer
2
diefijzer, alarm,
Bad en toilet
Warm water,
Bijzonderheden full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel. : 493497
- 7106677
Jerson Zorgvol
Makelaar

–Paradijslaan

Kwatta Q4 (W0346B9

lderweg)
Tawajariepo
(W0321B6–

€ 185.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

€ 213.000,at 5)

543)

€ 210.000,-

& Home 27

14)

– Leiding 8a

Mistgustweg

Laagbouw
Soort woning
278m²
Bouw opp.
570m²
Perceel opp.
Erfpacht
Titel grond
3
Slaapkamer
2
alle
voorzien van
Bad en toilet
Prachtige villa
Bijzonderheden gemakken op een zeer gewilde
locatie
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
Uitvlugt,
omgeving te
zeer gewilde
Deze woning,
Gelegen in een
laagbouw woning.
alle gemakken
staat deze prachtige
is voorzien van
en
gebouwd in 2007, moderne eisen; zoals warm- volt,
alle
iting 110 en 220
en voldoet aan
fase stroomaanslu
schuifkoud water, 3
garagedeur en
g, automatische
oppervlakte van
airconditionin
beslaat een bebouwd achterterras is
het
poort. Het huis
waarvan 42m²
op de
ongeveer 278m²,
terras ligt lekker
voorterras, dit
en 36m² het
windrichting.

€ 79.500,-

Wanica P5 (

Leiding E7 (W0290B3

(W0368B9 -

Woonhuis gebouwd
onder Surinaamse
architectuur met
steiger gelegen
langs het water

- Julius E. Mullerstra

Laagbouw, nieuwbouw
Soort woning
150 m²
Bouw opp.
489 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
2
Slaapkamer
1
verkocht
Bad en toilet
Woning wordt
Bijzonderheden incl meubilair, in perfecte
staat
Surgoed Makelaardij
66
Contact info
Tel.: 493497/5504

www.surgoed.com

– Kanaalweg

Saramacca

straat 11)
W0(W0325B6–Poorter

€ 425.000,-

O15
Tout Lui Faut

Contact info

Uitvlugt (W0365B9

11)

Laagbouw
Soort woning
650 m²
Bouw opp.
999.34 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
community,
Bad en toilet
Fully airco, gated
Bijzonderheden warm en koud water
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
B. Chin - 7163700
Makelaar

Surgoed House

Bijzonderheden

€ 135.000,-

www.surgoed.com

advertentie

Laagbouw
Soort woning
278m²
Bouw opp.
570m²
Perceel opp.
Erfpacht
Titel grond
3
Slaapkamer
2
alle
voorzien van
Bad en toilet
Prachtige villa
Bijzonderheden gemakken op een zeer gewilde
locatie
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
te Uitvlugt,
gewilde omgeving Deze woning,
zeer
Gelegen in een
laagbouw woning.
alle gemakken
staat deze prachtige
is voorzien van
en
gebouwd in 2007, moderne eisen; zoals warm- volt,
alle
aan
iting 110 en 220
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oppervlakte van
airconditionin
beslaat een bebouwd achterterras is
het
poort. Het huis
waarvan 42m²
op de
ongeveer 278m²,
terras ligt lekker
voorterras, dit
en 36m² het
windrichting.

€ 210.000,-

WONINGEN
Leiding (W0382B3
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14
project tussen
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d
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1
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een lange gang vindt. De woonkamer en open het water. De
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gesitueerd
atuur en staat
achterin de woning van diverse inbouwappar kunt u via de
is voorzien
Van hieruit
Surgoed Makelaardij
83 keuken
met de woonkamer. krijgen tot het ruime balkon
in verbinding
Tel.: 493497/4571
toegang
tuindeuren
het meer.
openslaande
550466
de steiger en
met uitzicht richting

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2

Woonhuis gebouwd
Bijzonderheden onder Surinaamse
architectuur met
steiger gelegen
langs het water
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de
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architectuur,
en dubbele
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water. De
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Van
keuken
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83
met de woonkamer. krijgen tot het ruime balkon
in verbinding
Tel.: 493497/4571
tuindeuren toegang
het meer.
openslaande
550466
de steiger en
met uitzicht richting

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Laagbouw
Soort woning
384 m²
Bouw opp.
866.56 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
4
Slaapkamer
2
diefijzer, alarm,
Bad en toilet
Warm water,
Bijzonderheden full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel. : 493497
- 7106677
Jerson Zorgvol
Makelaar

€ 112.500,-

Henk van Bastelaar: een bijzondere vakman

– Leiding 8a

Laagbouw
Soort woning
384 m²
Bouw opp.
866.56 m²
Perceel opp.
Grondhuur
Titel grond
4
Slaapkamer
2
diefijzer, alarm,
Bad en toilet
Warm water,
Bijzonderheden full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Contact info
Tel. : 493497
- 7106677
Jerson Zorgvol
Makelaar

€ 135.000,Uitvlugt (W0365B9
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Contact info
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Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2

Woonhuis gebouwd
onder Surinaamse
architectuur met
steiger gelegen
langs het water

€ 213.000,at 5)

–Paradijsla

Kwatta Q4 (W0346B9

- Julius E. Mullerstra

Laagbouw
Soort woning
278m²
Bouw opp.
570m²
Perceel opp.
Erfpacht
Titel grond
3
Slaapkamer
2
alle
voorzien van
Bad en toilet
Prachtige villa
Bijzonderheden gemakken op een zeer gewilde
locatie
Surgoed Makelaardij
83/550466
Contact info
Tel.: 493497/4571
Uitvlugt,
omgeving te
zeer gewilde
Deze woning,
Gelegen in een
laagbouw woning.
alle gemakken
staat deze prachtige
is voorzien van
en
2007,
in
gebouwd
eisen; zoals warm- volt,
alle moderne
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en voldoet aan
fase stroomaanslu
schuifkoud water, 3
garagedeur en
van
g, automatische
oppervlakte
airconditionin
een bebouwd
et huis beslaat
chterterras is

Laagbouw
Soort woning
650 m²
Bouw opp.
999.34 m²
Perceel opp.
Eigendom
Titel grond
3
Slaapkamer
2
co
Bad en toilet
Fully airco, gated
Bijzonderheden warm en koud wate
Surgoed Makelaard8
Contact info
Tel.: 493497/4571
63700

HUUROBJECTEN

www.surgoed.com

Geyersvlijt W2(H0208B6–Sunparklaan 9)
Laagbouw
250m²
4
3/4
Fully
Alarm/warm water/internet/		
kabel
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Luxe laagbouwwoning
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Deze laagbouwwoning bevindt zich in één van de
goed gesitueerde wijken van Paramaribo Noord. Deze
woning bevindt zich precies achter de Anton Dragtenweg en is slechts 10 minuten verwijderd van de
binnenstad. Op loopafstand heeft u restaurants en
supermarkten. Via de Anton Dragtenweg slaat u links
af in de Commissaris Roblesweg en wanneer u in de
eerste zijstraat rechts afslaat, bent u gelijk in de Sunparklaan. De woning staat op een perceel van 656m²
en heeft een bouwoppervlakte van 250m².

€ 1.500,- | SRD 12.000,Wanica L15 (H0079B3–Nieuwe Grondweg214a)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
120m²
2
2
1 Slk
Warm water
Gemeubileerd
Rustige omgeving met een
enorm achtererf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Appartement
40m²
1
1
Fully
Warm water, internet
Gemeubileerd
Rustige omgeving
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 450,- | SRD 3.600,-

Uitvlugt L5 (H0202B6–Pramakalaan 12)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
kabel tv
Status
Bijzonderheden
Contact info

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
350m²
4
3
Fully
Alarm/warm water/internet/
Gemeubileerd
Gemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Noord V1(H0191B6–Graafwespstraat 24 )

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Laagbouw
100m²
3
1
2
Internet aan te vragen door
huurder
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Alarminstallatie optioneel
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

€ 275,- | SRD 2.200,-

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

€ 350,- | SRD 2.800,-

Uitvlugt K7(H0222B3–Maanbloemstraat 6)

Kasabaholo J6 (H0104B3 – Geerlingstraat 39)

Kasabaholo (H0236B3 - Boesikreestraat 35)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden

Appartement
50m²
1
1
Half
Warm water
Gemeubileerd
Een 1eenpersoons
gemeubileerd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 300,- | SRD 2.400,-

50 Surgoed House, Home & Lifestyle

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Benedenverdieping
40m2
1
1
Fully
Alleen slaapkamer
Gemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 350,- | SRD 2.800,-

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers
2
Bad en Toilet
1
Airco’s
Minimaal
Extra’s		
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

€ 225,- | SRD 1.800,-

HUUROBJECTEN
Welgelegen J4 (H0225B6–Welgelegenstraat 36)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 175m²
Slaapkamers
1
Bad en Toilet
1
Airco’s
None
Extra’s		Geen
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Bedrijfspand aan de overkant
van de openbare school
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

www.surgoed.com
Uitvlugt N3 ( H0041B6 – The Colony 10)

Commewijne A12 (H0139B6 – Palm Grove 138)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
180m²
2
2
Fully
Warm water, internet, alarm
Half gemeubileerd
Prachtige woning voorzien
van alle gemakken met
leuke tuin
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Splitlevel
320m²
4
3
Fully
Warm water, internet, alarm,
kabel tv
Status
Half gemeubileerd
Bijzonderheden Wonen in een
“gated community”
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

$ 350,- | SRD 2.800,-

$ 800,- | SRD 6.400,-

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Wanica L15 (H0215B6–Hare Krishnaweg)

Noord T1 (H0230B6–Paulus P.E.Indiaanstraat 61)

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 475m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
Fully
Extra’s		
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

€ 1.250,- | SRD 10.000,Wanica (H0235B6 - Gokoelweg 31)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Benedenwoning
150m²
3
1
Half
Warm water
Ongemeubileerd
Diefijzer
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 300,- | SRD 2.400,-

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
230m²
4
3
Slaapkamers
Alarm/warm water/internet
Gemeubileerd
Luxe segment woning in de
buurt van de Amerikaanse
Ambassade
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

$ 1.850,- | SRD 14.800,-

Soort object
Hoogbouw loods
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
4
Airco’s		
Extra’s		
Status		
Bijzonderheden Direct te betrekken
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Noord U3 (H0227B6 – Galileistraat)
Soort object
Splitlevel
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers
4
Bad en Toilet
3
Airco’s
Fully
Extra’s		
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Gemeubileerde splitlevel 		
woning te Mon Plaisir
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble - 7106677
Als makelaar kom je tijdens je loopbaan verschillende
objecten tegen waarvan er altijd één is dat niet alleen
zich zelf verkoopt maar ook de reden is waarom je
het vak ambieert. Dit is een object waarop u verliefd
zult raken. Mon Plaisir heeft geen aankondiging nodig
doch is het vermeldenswaardig dat het object gelegen
is in het hart van deze bruisende wijk. De eigenaar
heeft tezamen met een in huis architect zorgvuldig de
verschillende materialen uitgekozen en ingericht.

$ 3.250,- | SRD 26.000,-

Surgoed House, Home & Lifestyle 51

HUUROBJECTEN
Kwatta (H0237B3 - Munderweg 41)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Loods
420m²
2
Minimaal
Internet
Ongemeubileerd
Loods te huur
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble
7106677

www.surgoed.com
Kwatta(H0237B6-Kawmakapalmstraat 23)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Appartement
50m²
2
1
Half
Warm water/internet
Gemeubileerd
Diefijzer
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Noord (H0239B9 - Canangastraat 5)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Bungalow
108m²
2
2
Fully
Warm water
Gemeubileerd
Sfeervol ingerichte woning
met een nette tuin
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

$ 1.850,- | SRD 14.800,-

€ 300,- | SRD 2.400,-

€ 850,- | SRD 6.800,-

Uitvlugt (H0234B6- Kreeftstraat 22)

Noord (H0094B3 - Confidentieel)

Uitvlugt N6 (H0233B6–Van Drimmelenlaan 20)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Laagbouw

3
2+3
3x
Warm en koud water,
internet, alarm
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Diefijzer
Contact info
Surgoed Makelaardij 		
Tel:493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
600m²
4
4
Fully
Warm water, alarm, diefijzer
Gemeubileerd
Zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
220m²
3
2
Minimaal
Warm water/internet
Ongemeubileerd
Leuke eigentijdse woning in
een goede buurt te Uitvlugt
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

€ 1.250,- | SRD 10.000,-

€ 2.250,- | SRD 18.000,-

€ 450,- | SRD 3.600,-

Uitvlugt (H0231B6-Albergastraat 10)

Para (H0207B6 –Op weg naar Zanderij)

Uitvlugt (H0204B6 Sahtiweg 3 & 5)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Laagbouw
352m²
3
3+5
Fully airconditioned
Warm en koud water,
internet en alarm
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Diefijzer
Contact info
Surgoed Makelaardij 		
Tel:493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng - 7176125

$ 1.500,- | SRD 12.000,-
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Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Appartement
125m²
3
1
Half-2 airco’s in2 slaapkamers
Alarm/warm water
Gemeubileerd
Eco gebied: mogelijkheid tot
vissen. Jagen, spotten van
apen en vogelsoorten
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

€ 125,- | SRD 1.000,-

Soort object
Laagbouw, appartementen
Bebouwd opp. 75m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
1
Airco’s
Fully
Status		
Bijzonderheden volledig gemeubileerd
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Hesdy Rechards - 8510812

€ 400,- | SRD 3.200,-
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Kernkampweg 13, (hoofdkantoor) Paramaribo (+597) 493497 - 531735
Groenhartstraat 28, (werkloods) (+597) 405174 | bouw@surgoed.com | www.surgoed.com

BEGRAAFPLAATS

www.surgoed.com

Van kerkhof tot begraafpark

De metamorfose
van een dodenakker

Zoals leven en dood onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, hangt de
keuze van een laatste rustplaats nauw
samen met de geloofsovertuiging
van een overledene. Verschillende
religieuze groeperingen hebben eigen
begraafplaatsen. Zo heeft het RK Bisdom
Paramaribo aan de Schietbaanweg de
Rooms Katholieke (R.K.) Begraafplaats
die verder wordt begrensd door de
Tourtonnelaan en de Prinsessestraat.
Deze oude begraafplaats ondergaat een
verrassende metamorfose.

Wateroverlast
De R.K. Begraafplaats werd beheerd door
het R.K. Heilig Verbond. Deze rechtspersoon
onderging in april 2014 een verandering
en werd omgedoopt tot Stichting R.K.

Begraafplaats. In mei 2008 werd Sonja
Lisse directeur van de stichting. Zij stond
samen met het bestuur voor vele grote
uitdagingen. De begraafplaats was in 2006
gesloten omdat er alleen nog gereserveerde
ruimte beschikbaar was. Bovendien had de
organisatie te kampen met wateroverlast op
de begraafplaats. “In de regentijd liepen we
flink onder water”, zegt de directeur terwijl zij
een foto laat zien. “Zelfs in de droge tijd bleef
het water in de kelders staan!”
De begraafplaats moest, hoe ironisch dat
ook klinkt, nieuw leven worden ingeblazen.
Terwijl Lisse bezig was een oplossingen
te zoeken, kwam zij in contact met een
landschapsarchitect die had gewerkt aan
verschillende Nederlandse begraafplaatsen.
“Ik heb met hem van gedachten gewisseld
over mogelijke opties. Om tot een goed besluit
te komen heb ik daarna ook zelf rondgekeken
op kerkhoven in Nederland”, legt Lisse uit.

Herinrichting
In 2009 heeft de directeur een plan opgesteld
om de begraafplaats in 20 jaar om te vormen
tot een begraafpark. De begraafplaats
wordt opgedeeld in 21 terpen. Dit zijn
opgehoogde delen van het terrein waarin
graven worden geplaatst. De toenmalige
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bisschop, monseigneur Wilhelmus de
Bekker, zag haar voorstel wel zitten. “Toen
ik het plan presenteerde, ging hij meteen
akkoord”, vertelt de directeur enthousiast.
Onder aanvoering van De Bekker en in
goede samenwerking met het bestuur onder
voorzitterschap van Marino Starke werd een
aanvang gemaakt met de herinrichting van de
begraafplaats. Hiertoe moesten oude graven
worden geruimd. Met het ruimen is eind 2009
een aanvang gemaakt bij de ingang van de
begraafplaats, aan de Prinsessenstraat, waar
de oudste graven liggen. In de tien jaar vóór
de sluiting van de begraafplaats waren er zelfs
graven aangelegd op de looppaden tussen
de oude graven. “Volgens de wet mogen
graven die jonger zijn dan 20 jaar niet worden
geruimd. Daarom moesten wij goedkeuring

BEGRAAFPLAATS

www.surgoed.com
uitgevoerd". Het dienstenpakket is uitgebreid:
van vervoer voor familieleden uit binnenof buitenland vanaf de luchthaven, tot
muziek die bij de uitvaart wordt gespeeld.
De stichting biedt aan cliënten ook de
mogelijkheid om via een verzekeringsadviseur
een uitvaartverzekering af te sluiten. Ook
crematies, die de stichting uiteraard niet
zelf verzorgt, kan de uitvaartverzorging
voorbereiden.

Eeuwfeest

vragen aan de familie en de procureurgeneraal. De stoffelijke resten worden dan
op een andere plek opnieuw begraven."
Zodra de familie verlenging van grafrechten
had aangevraagd, zijn uit oudere graven ook
herbegravingen gedaan.

Terp
Het was aanvankelijk de bedoeling om elk
jaar een deel van het terrein vrij te maken
voor een terp en die in te richten. Doordat
het aantal begrafenissen bij de stichting op
jaarbasis is afgenomen, gaat dit langzamer
dan gepland. Een deel van de gelovigen kiest
tegenwoordig - vrijwillig of noodgedwongen
- voor een begrafenis op een andere locatie,
omdat de Stichting R.K. Begraafplaats
vanwege de waterloverlast geen kelders meer

aanbiedt. Wie de voorkeur geeft aan een
kelder, kiest dan voor een teraardebestelling
op een ander kerkhof. “Het aantal crematies
onder katholieken is de afgelopen jaren
toegenomen. Vroeger waren er op jaarbasis
rond de 450 begrafenissen, nu zijn dat er
ruim 150.” Er zijn inmiddels drie terpen
aangelegd; de vierde terp krijgt nu vorm.

Op maat gesneden
Niet alleen de aanblik van de begraafplaats,
maar ook de dienstverlening ondergaat een
ingrijpende verandering. “In oktober vorig
jaar zijn wij gestart met een pilotproject
'uitvaartverzorging'. Hierbij bieden wij
complete, op maat gesneden dienstverlening.
De verschillende wensen van de nabestaanden
worden besproken en zoveel mogelijk

In februari 2017 heeft de stichting het
100-jarig bestaan van de begraafplaats
gevierd. Daarbij is er een succesvol
lichtjesfeest gehouden voor het publiek,
waarbij een billboard is onthuld met daarop
een afbeelding van het nieuwe kantoorgebouw
dat binnenkort moet verrijzen. Om het
eeuwfeest extra glans te geven, is er later
dit jaar nóg een activiteit gepland, vertelt
de enthousiaste directeur. “Wij zijn van plan
om een gedenkboek uit te geven en willen
dat presenteren op Allerzielen in november."
Op Allerzielen wil de stichting voortaan elk
jaar een lichtjesfeest houden. Daarmee
geeft zij meer invulling aan het idee om
de begraafplaats te transformeren tot een
begraaf- en wandelpark.
De Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats
is onderdeel van het R.K. Bisdom Paramaribo
dat sinds 1840 de begraafplaats voor roomskatholieken in Paramaribo en omstreken
beheert. Katholieken van Paramaribo en
omgeving die komen te overlijden, vinden in
de meeste gevallen op deze begraafplaats
een plek. Ook in diverse districten zijn R.K.begraafplaatsen ingericht.

advertentie
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PERCEEL VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Commewijne

Palm Grove 48

Zoekt u rust, ruimte, veiligheid en een mooie omgeving? Wilt u
uw eigen woning bouwen? Dan is deze mooie, zeer betaalbare
eigendomskavel in Commewijne beslist iets voor u! Dit perceel
maakt deel uit van het verkavelingsproject Palm Grove, op een
steenworp afstand van de Surinamerivier. U bent verzekerd
van een heerlijk koel briesje en een gemoedelijke omgeving.
Het goed opgehoogde perceel is voorzien van alle nutsvoorzieningen en beschikt over een gesloten riolering. Het terrein
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is 25 meter breed en 20 meter diep. In totaal beslaat het
perceel 501 m2. Een belangrijk pluspunt van Palm Grove is de
permanente bewaking.
Wilt u dit perceel bezoeken, of heeft u vragen? Onze makelaar
John Noble is u graag van dienst. U bereikt hem telefonisch via
597-7106677.
Vraagprijs € 16.500

Advertenties

www.surgoed.com

Kavels al vanaf € 9.750,=
Intervast Suriname N.V.
Jainarain Sohansinghlaan # 9
Flora/ Paramaribo
T :+597- 432651 - F :+597- 438597
Verkoop Kantoor NL:
EC Real Estate & Investments
Weimarstraat 229 te Den Haag
070-2153523 / 0639579309

Braamshoop
Suri Village 3
new Villapark Arena
Vredenburg Serie-A
Lust & Rust
Dijkveld

Interne ﬁnancierings mogelijkheden:
Vanaf 10% aanbetaling
1% rente p/m over het saldo
Loop jd tussen 3 en 5 jaar
Aﬂ. mogelijk in SRD, USD en EURO

te

8115684
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HUIS EN ZIJN VERHAAL

www.surgoed.com

Botopasi

Womi wosu

Foto: Guillo Grant

In Paramaribo vergeten we het wel
eens, maar naast Bruynzeelwoningen,
plantagehuizen, strakke Miamistyle-villa's en volkswoningen staan
er in het binnenland natuurlijk
ook nog de traditionele woningen,
zoals bijvoorbeeld dit traditionele
Saramakaanse huis waar er veel van zijn
in Botopasi en andere dorpen aan de
Boven-Surinamerivier.
Huisjes van ruwe houten planken, met een
lage voordeur en een dak van pinabladeren.
Ramen ontbreken, maar er is wel een - nog
lager - achterdeurtje. Handig tegen gevaar,
vroeger wanneer de redi musu kwamen en
tegenwoordig tegen de lokale fauna - er zal
maar drie meter aboma voor je huis liggen
wanneer je 's ochtends wakker wordt. Ook
heeft dat achterdeurtje zo zijn voordelen:
bezoek kan ongezien binnenkomen. En dan is
er nog een prettig praktisch gemak; wanneer
je beide deurtjes tegen elkaar open zet waait
de wind heerlijk door het huis.
126 jaar
De mannenwoning of womi wosu in deze
rubriek is gebouwd door de reeds lang
overleden grootvader van Roberto Amania.
Niemand weet precies wanneer het huis
is gebouwd, maar oom Hugo (64) weet te
vertellen dat het huis er al zijn hele leven
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staat. Ouder dan 126 jaar kan het in elk geval
niet zijn, want die verjaardag vierde het dorp
zelf in november vorig jaar.
Saramakaanse cultuur
Het is een bescheiden huisje van nauwelijks
drie meter breed en zes meter lang, dus
het beslaat nog geen 18 vierkante meter.
Nu hoefde er ook nooit een heel gezin in te
verblijven, want mannen en vrouwen wonen
apart in de Saramakaanse cultuur en de
kinderen verblijven meestal bij de vrouw.
Ongeveer tweederde van de binnenruimte
is afgescheiden van de voorkant door een
halfhoog houten schot. Vroeger was de
voorzaal het woongedeelte en de achterkant
de slaapkamer. En soms waren woon- en
slaapgedeelte in één ruimte en diende het
achterste gedeelte als keuken. Meestal werd
er echter buiten gekookt of in de woning van
moeder de vrouw.
Bottendokters
Nadat de opa van Amania kwam te overlijden
heeft het huisje een aantal jaren leeggestaan.
De Amania's zijn bottendokters, hun kennis
wordt van vader op zoon doorgegeven.
Naarmate meer patiënten van buiten het
dorp zich begonnen aan te melden, is in
overleg met de familie besloten om het huis
als onderkomen voor patiënten te gebruiken.
Eenvoudig maar efficiënt. De voorkant van

het huisje is nu ingericht met een twijfelaar,
een stoel en een houten tafel. Het achterste
deel fungeert als badkamer. Wie zich laat
behandelen, neemt twee keer per dag een
traditioneel kruidenbad, een wasi. Zittend op
een houten krukje giet de patiënt - warm! kruidenwater over zichzelf heen.
De electrameter van de Energie Bedrijven
Suriname hangt parmantig aan de gevel en
is er niet alleen voor de sier. Als de overheid
benzine levert voor het grote aggregaat dat
Debike en Botopasi van stroom voorziet,
dan zou het in theorie mogelijk zijn om het
stroomverbruik per huishouden te meten.
In theorie, want er is nog geen sprake
van controle van de meters, distributie
van stroomrekeningen en incasso van de
betalingen. Zolang de stroomvoorziening zich
beperkt tot een aantal maanden, en als het
even tegenzit een aantal weken per jaar, zal
dat ook wel een lastig verhaal blijven.
Neemt niet weg dat het een mooi gezicht is
wanneer lanti faya wél brandt in Botopasi. Het
dorp dendert meteen de 21e eeuw binnen! De
straatverlichting is aan, in de huizen flakkert
het schijnsel van televisies, je hoort muziek en
telefoons, laptops en iPods worden massaal
opgeladen. Opvallend is ook het geluid van
zoemende wasmachines. Kleren wassen in de
rivier lijkt misschien een gezellige bezigheid,
maar ook in het binnenland doen ze dat liever
half- en volautomatisch. Om 23 uur is het

HUIS EN ZIJN VERHAAL

www.surgoed.com

onverbiddelijk uit met de pret; binnen een
seconde is het dorp weer in stilte en duisternis
gehuld. Wie een zonnepaneel of lichtmotor
heeft kan het zo laat maken als hij of zij zelf
wil...
Dak van pinablad
Botopasi en alle andere dorpen in het
binnenland staan vol met dergelijke huisjes,
die onderdak bieden aan de dorpsbewoners.
Wanneer het dak aan vervanging toe is,
worden de pinabladeren steeds vaker bedekt
met of vervangen door zinkplaten. Dat is
begrijpelijk, want het vlechten van nieuwe
bladeren kost veel tijd en een dak van
pinablad heeft een relatief korte levensduur.
Vooral bezoekers uit de stad of het buitenland
klagen weleens over deze ontwikkeling.
Zij vergeten dan voor het gemak dat we
volgens die zelfde redenering ook in de stad
onder traditionele leien of rieten daken zouden
moeten wonen.
De bewoners van het binnenland zijn
uitstekend in staat om zelf te bepalen welke
dakbedekking hun het beste bevalt. Dat dit
op de foto misschien wat minder pittoresk
overkomt, is jammer. Maar een dorp is nu
eenmaal geen toeristenoord.
advertentie
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1
COLOFON

2

3

4

Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.
Eindredactie
Surgoed Makelaardij N.V.
Vormgeving
Ansjari Somedjo | Surgoed Makelaardij N.V.

SARAMACCA

Advertenties
Iris S. Sleur | Surgoed Makelaardij N.V.

WELGELEGEN

DTP + fotografie
Diëgo Kartodikromo | Surgoed Makelaardij N.V.
Distributie Suriname
Surgoed Makelaardij N.V.

5

Distributie Nederland
Henry Tjoe Nij (henry@surgoed.com)

6

KASABAHOLO

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep
Surgoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | +597 493497 - 531735

7

info@surgoed.com | www.surgoed.com
Oplage:
20.000 exemplaren (Suriname) | 5.000 exemplaren (Nederland)

LEGENDA

8

Locatie op de kaart

9

LEIDING

Objectcode

Uitvlugt K5 (W0285B6–Hoebalaan 24)

10

11

12

13
14

PONTBUITEN
Soort woning
Bouw opp.		
Perceel opp.
Titel grond		

Bungalow
350 m²
831 m²
Eigendom

Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden
Instapklare woning

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname
+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

€ 365.000,- | SRD 2.920.000,-

De SRD-bedragen zijn aan
verandering onderhevig. De
uiteindelijke koopsom in SRD
wordt berekend op basis van
de dagkoers van de Centrale
Bank van Suriname.
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SURIVILLAGE
MORGENSTOND
GEYERSVLIJT
CHARLESBURG

MUNDER

TOURTONNE

BENI'S PARK
RENS

MONPLAISER

MARETRAITE
ELISABETHSHOF
COMBE
CENTRUM

UITVLUGT

RAINVILLE

ZORG EN HOOP

HAVEN
COMMEWIJNE

FLORA

MEERZORG

BEEKHUIZEN

LATOUR

PAD VAN WANICA

LELYDORP

DIJKVELD

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

VRAAG HET AAN DE NOTARIS

www.surgoed.com

Erfdienstbaarheid

BETER EEN GOEDE BUUR
DAN EEN VERRE VRIEND

Het ene perceel is eigendom van A en het
andere perceel is eigendom van B. Het
perceel van B bevindt zich achter het perceel
van A. Het gaat om eigendomspercelen
en dat betekent dat de eigenaren het
meest volstrekte recht hebben. A hoeft B
geen toestemming te geven om over zijn
perceel te lopen. In dit geval zullen A en B
afspraken moeten maken om zo het recht
van erfdienstbaarheid te vestigen zodat B
een recht van overpad krijgt en dus over het
perceel van A mag lopen om zijn perceel te
bereiken.
Erfdienstbaarheid is het recht om gebruik
te maken van een stuk grond dat aan een
ander toebehoort. Een voorbeeld is het recht
van overpad, waarbij u het recht heeft om
bijvoorbeeld een stuk perceel van iemand te
gebruiken om andere percelen te bereiken.
Het recht van overpad geeft uw buurman het
recht om over uw erf of een deel daarvan
te lopen om zijn erf te bereiken, ook al is
het perceel uw eigendom. Het recht van
overpad, het recht op uitzicht, het recht van
weg en het recht van goot zijn voorbeelden
van erfdienstbaarheden. Het vastleggen van
erfdienstbaarheden zorgt voor zekerheid en
kan een burenruzie helpen voorkomen. In
sommige gevallen moet er voor de rechten
een vergoeding of retributie worden betaald
Bij het recht van overpad mogen de eigenaar
en gebruiker van het pad geen hindernissen
aanbrengen of plaatsen. Het pad moet
toegankelijk zijn en blijven. De buren mogen
evenmin gehinderd worden om over het
pad te gaan. Burgers moeten alert zijn bij
de bouw of inrichting van die delen van hun
eigendommen die grenzen aan openbare
ruimtes zoals kreken, kanalen en brede
bermen: de overheid moet toegang hebben
tot de openbare ruimtes en zij moet deze
ook kunnen onderhouden. Vestiging van een
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vorm van erfdienstbaarheid kan een handige
oplossing zijn wanneer eigenaren van twee
naast elkaar gelegen smalle doch lange
percelen overeenkomen om elk een belendend
stukje voor erfdienstbaarheden af te staan.
Zo maken zij beide percelen over de volle
lengte toegankelijk voor belanghebbenden.
Een andere vorm van erfdienstbaarheid is het
dulden van overhangende balkons, afvoer van
water of verankeringen van balken.
Wanneer de twee partijen het eens zijn
geworden, laten zij de erfdienstbaarheden
vastleggen in een notariële akte. Nadat
deze akte is overgeschreven in het
openbaar register bij het MI-GLIS*, geldt de
erfdienstbaarheid als ‘gevestigd’. Bij verkoop
gaat een erfdienstbaarheid alleen over
naar de volgende eigenaar wanneer deze
dienstbaarheid bij de volgende overdracht in
de akte is vermeld. Daarom is het van belang
om erfdienstbaarheden in een akte op te
nemen en over te schrijven en niet alleen
mondeling overeen te komen. Een mondelinge
afspraak geeft alleen een persoonlijk recht.
Een erfdienstbaarheid kan op twee manieren
ontstaan: door vestiging en door verjaring.
Wanneer de erfdienstbaarheid door vestiging
ontstaat, wil dat zeggen dat de eigenaren van
beide percelen met elkaar afspreken om een
erfdienstbaarheid te vestigen. Dit wordt op
verzoek van de eigenaar van het dienende erf
in een notariële akte vastgelegd, waarna de
erfdienstbaarheid officieel is ‘gevestigd’.
Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door
verjaring. Wanneer A bijvoorbeeld langer
dan dertig jaren zonder problemen over het
erf van B naar de openbare weg is gelopen,
kan daardoor het recht van erfdienstbaarheid
ontstaan ten behoeve van A. De feitelijke
situatie komt dan juridisch vast te liggen
dat A het recht van erfdienstbaarheid heeft
verkregen. Erfdienstbaarheden kunnen voor
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een bepaalde tijd worden gevestigd: na
deze periode vervalt het recht. Maar meestal
worden erfdienstbaarheden voor onbepaalde
tijd gevestigd. Dat houdt in dat ze blijven
doorlopen totdat ze worden opgeheven of er
afstand van het recht wordt gedaan.
Soms wordt per vergissing gebouwd op een
stukje van het perceel van de buurman. In
zo'n geval kan de buurman het betreffende
gedeelte van het perceel overdragen of
bij de rechter vorderen dat het gebouwde
wordt verwijderd. Wanneer de buurman
naar de rechter stapt, zal deze kijken naar
alle omstandigheden en de belangen van
partijen tegen elkaar afwegen. Daarna zal
de rechter besluiten of het bouwsel moet
worden afgebroken of mag blijven staan - met
eventueel betaling van schadevergoeding.
Het is niet uitgesloten dat partijen alsnog het
recht van erfdienstbaarheid vestigen voor de
overbouw.
Het recht van erfdienstbaarheid kan om
verschillende redenen eindigen, onder meer
doordat:
1. de erfdienstbaarheid voor bepaalde tijd is
gevestigd;
2. de eigenaar van de grond de rechten 		
afkoopt;
3. een rechter de erfdienstbaarheden wijzigt
of opheft;
4. de gebruiker van de erfdienstbaarheid 		
afstand doet van zijn rechten.
Notaris Mr. D. Kalisingh

*Management Instituut voor Grondregistratie en Land
Informatie Systeem.
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