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ERFGOED FOUT!
Van klein tot groot, iedereen
bloeit op in een plezierige en veilige
woon- en leef- en leeromgeving.
Bij Surgoed komt dat stukje
wonen al VAST GOED!

WONEN OP WATER
DUURZAAM BOUWEN
STABIELE WEGENAANLEG

www.surgoed.com

VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE

Beste lezer,
Wist u dat gluren in andermans huizen een toeristische trend aan het worden
is? In Amerika, maar ook in Europa is ‘huizen kijken’ uitgegroeid tot een ware
toeristische attractie en wordt er grof verdiend aan de nieuwsgierigheid die
kennelijk in ons allemaal schuilt. Nu staan er in die landen natuurlijk ook
genoeg huizen die interessant zijn om te bekijken vanwege hun aparte stijl,
de overdadige luxe of de manier waarop die woning bewoond kan worden.
Wat dacht u van bijvoorbeeld wonen in een container, een nieuwe trend die
wereldwijd met de dag populairder wordt en waarover u in het artikel over
containerwoningen meer kunt lezen.
Of wat denkt u van wonen aan het water, maar dan op een woonboot? In het
artikel over wonen op het water ontdekt u zelf wat voor andere zaken daar bij
komen kijken.
Maar zeg nu zelf… ook in Suriname hebben wij genoeg aantrekkelijke
woningen om te bezichtigen, neem nu de sierlijke huizen aan de Anton
Dragtenweg, Boxel en de weg naar Domburg of simpelweg de gerenoveerde
koloniale panden in de binnenstad. In het artikel Erfgoed Fout werpen wij een
kritische blik op laatstgenoemde panden.
In het artikel over haar bedrijf Taco Oso, vertelt Cornelly Olivieira hoe zij in
Suriname wil voorzien van de mogelijkheid om een betaalbare walaba houten
prefab woning aan te schaffen. Een niet te dure woning, vlot beschikbaar en
tevens duurzaam.
Wilt u verder ook ideeën opdoen over wat u zoal in uw tuin kunt doen? Zelf
groenten planten? En organisch telen? Bij Huize Ashiana maakte zij die eerste
stap tot groot enthousiasme van de bewoners. Nog mooier is dat ze nu
zelfvoorzienend zijn in deze moeilijke tijd.
In ‘Dat Speciale Plekje Thuis’ vertelt Asha Seosahai ons verder over het
heerlijke terrasje achter haar woning waar zelfs de hond uitgebreid van geniet.
En wist u dat de Buitensociëteit het Park inmiddels alweer 140 jaar bestaat?
Kortom, ook in deze editie bieden wij u weer een scala aan gevarieerde
onderwerpen aan en wij wensen u dan ook heel veel lees- en kijkplezier.
Wilt u reageren, heeft u een tip of verzoek? Laat het ons dan gerust weten
via info@surgoed.com; wij kijken uit naar uw suggestie!
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HUIZEN KIJKEN
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HUIZEN KIJKEN ALS
TOERISTISCHE ATTRACTIE

Vorig jaar stond er in de Metro, een gratis Nederlandse krant, een artikel dat ging over de ergernissen
aan toeristen bij inwoners van de stad Volendam. Aan de vooravond van het hoogseizoen, hekelden de
Volendammers de komst van toeristen. Als je je huis even open laat om te luchten, zo stond in het artikel,
dan staan er – voor je het weet – toeristen in de woonkamer die een foto willen maken. Huizen kijken is
een van de nieuwe opkomende trends in het toerisme wereldwijd. Was het ooit zo dat met name gebouwen
als kerken, overheidsgebouwen, adellijke paleizen, treinstations of mausoleums behoorden tot toeristische
trekpleisters; tegenwoordig is huizen kijken onder bezoekers uit den vreemde een steeds populairder
wordende activiteit.
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In de Verenigde Staten van Amerika zijn de Victoriaanse huizen
aan de Alamo Square in San Francisco en de vergelijkbare
woningen aan de Lafayette Square in Saint Louis, al jaren
geliefde objecten voor fotografie en maken zij een vast
onderdeel uit van de meeste city tours die in deze steden
worden aangeboden. Maar deze gebouwen hebben een
historische betekenis en zouden daarom terecht tot gangbare
bezienswaardigheden mogen worden gerekend. Echter, in
New Castle (Engeland) worden de ‘Tours of People’s Homes’
aangeboden; trips door de stad waarbij alles draait om het
neuzen in andermans privéwoning. Sterker nog, bewoners of
huiseigenaren kunnen zich opgeven voor de opname van hun
huis in één van de tours en kunnen niet alleen trots hun woning
aan bezoekers etaleren, maar zij mogen de gasten in hun huis
tevens een speciale beleving aanbieden. Met het laatste wordt
bedoeld dat er voor de bezoekers bijvoorbeeld een maaltijd
kan worden klaargemaakt, dat de gasten in de kledingkasten
en ondergoedladen mogen snuffelen of dat zij een bad mogen
nemen in de badkamer van de woning.
ANTON DRAGTENWEG
Huizen van anderen bekijken heeft kennelijk iets dat ons
boeit. Het nieuwsgierige, kijken hoe anderen leven en wonen,
een beetje gluren in persoonlijke zaken van de medemens
of je gewoon uitgebreid mogen vergapen aan de weelde die
anderen met - en in - hun domicilie tentoonstellen; het blijven
prikkels die een best opmerkelijke vorm van toerisme lijken
te stimuleren. En eigenlijk hoeven we er niet zo verbaasd
over te doen. In Suriname is het huizen kijken, onder vooral

de Surinaamse vakantiegangers uit Nederland, nog altijd
één van de geliefde bezigheden op de zondagmiddag. De
Anton Dragtenweg waar menig gegoede burger van dit land
een aardig optrekje heeft, is een van de populaire locaties
voor huizen kijken. Ook het even rondrijden in andere ‘rijke’
buurten in Paramaribo om te koekeloeren naar de extravagante
woonhuizen, is niet zelden hoofddoel van onze autorit in de vrije
uurtjes.
SLOPPENWIJKEN
Tot dusver is nog niemand erop gekomen om, net als in New
Castle, ook een echt toeristisch product te maken van huizen
kijken in Suriname, waarbij er ook nog wat centjes kunnen
worden verdiend. En bij een dergelijke tour hoeven niet alleen
de imposante woningen van de welgestelden te worden
opgenomen; ook zij die het niet zo breed hebben, mogen
meedoen. Dat staat namelijk helemaal in lijn met een andere
trend in het internationaal toerisme namelijk poorism. Het
concept van poorism is, zoals de naam al doet vermoeden, het
bezoeken van arme gebieden (en onderkomens) door mensen
uit zogenaamde rijke landen.
In Brazilië, India, Afrika, Azië en Zuid-Amerika wordt er
grif betaald om te mogen gluren in de bouwvallen van de
allerarmsten en zijn er heuse sloppenwijktours die door
toeristen worden ondernomen. Natuurlijk hoeven wij het in
Suriname niet zo dramatisch te maken maar misschien is het
wel een idee om collectief onze woningen beschikbaar te stellen
voor ‘gluurtoerisme’ en daarvoor een kleine bijdrage te vragen.
Het is maar een idee…

advertentie

Haal meer sfeer in huis. Alles wat u
nodig hebt voor uw perfecte leefruimte.
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WONINGKEURING
Als ik luister naar de (veelvuldige)
klachten over de kwaliteit van
woningen, die door sommige aannemers
worden opgeleverd, dan vraag ik mij
af of er niet gewoon een keuring voor
woningen in Suriname zou moeten
worden geïntroduceerd. Net zoals wij
de autokeuring kennen, zo zou er ook
voor huizen een soort van inspectie
moeten komen waarbij er gekeken
wordt naar de veiligheidsaspecten en
de bewoonbaarheid van een woning.
Een échte woningkeuring, niet eentje
die aannemers zichzelf aanmeten maar
eentje die bij wet wordt vastgelegd en
waar een strenge controle op wordt
uitgeoefend.
Een dergelijk beoordelingssysteem zou een
aantal voordelen met zich meebrengen.
Zelf zou ik voorstellen om alvast de
keuringsvoorwaarden kenbaar te maken
(zodat de bouwer weet waar die aan moet
voldoen) en de eerste woningkeuring verplicht
uit te laten voeren wanneer de aannemer
het gebouw oplevert. En opgepast, want
een afgekeurde woning mag niet worden
betrokken. Dit zou de aannemer kunnen
dwingen om een ‘fatsoenlijke’ woning op te
leveren, tenminste als de keuring op een juiste
manier is ingebed in wet- en regelgeving
waarbij ook de aansprakelijkheid voor de
kwaliteit van de woning is geregeld.
De woningkeuring zou, net als bij een
autokeuring, een bepaalde geldigheidsduur
moeten hebben. Dus na 5 of 6 jaar dient
de eigenaar de woning opnieuw te laten
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keuren waarbij er bijvoorbeeld wordt gekeken
naar bepaalde onderdelen die vervangen
moeten worden. Het prettige hiervan is dat
je voorkomt dat jouw huis langzaam maar
zeker in verval geraakt maar van de andere
kant is het verplicht renoveren van bepaalde
woningonderdelen een gedwongen aanslag op
de portemonnee. Hoewel dat ook geldt voor
de auto, maar dat is doorgaans iets minder
prijzig. Tegelijkertijd zou je kunnen stellen dat
een woning, die ‘goed’ is opgeleverd, na vijf of
zes jaar niet aan vervanging toe zou moeten
zijn. En als dat dan wel het geval is, dan
zouden de kosten daarvan voor de rekening
van de aannemer moeten komen. Tenminste,
voor een bepaalde periode, te vergelijken
met een garantie. Dus als de aannemer jouw
woning oplevert, wordt het huis eerst verplicht
(goed)gekeurd waarna de aannemer een
garantie geeft dat het huis minimaal door de
eerstvolgende keuring komt; de eigenaar is
daarna zelf verantwoordelijk voor eventuele
reparaties van onderdelen van het pand.
Om het proces gestructureerd te laten
verlopen zouden er normen en standaarden
moeten worden opgesteld waar aannemers of
bouwers van huizen zich aan zouden moeten
houden. Niet alleen bouwvoorwaarden voor
de oplevering van een veilige woning maar
ook regels voor bijvoorbeeld de kwaliteit
van afwerking, stevigheid van structuren
of de functionaliteit van binnenshuis
gebouwde objecten (deuren die goed sluiten,
laden die soepel opengaan enzovoorts),
zouden onderdeel moeten uitmaken van
het toetsingssysteem voor de keuring

van woningen. Ook voor deze normen en
standaarden zou moeten gelden dat die
bij wet zijn vastgelegd. In het verlengde
daarvan zou er een gradatiesysteem kunnen
worden ingevoerd. Eenmaal goedgekeurde
woningen dienen in elk geval te voldoen aan
de (minimale) standaardvoorschriften maar
omdat dure materialen of extra voorzieningen
niet verplicht kunnen worden gesteld,
kunnen panden die daarmee (of met ander
toebehoren) zijn uitgerust in aanmerking
komen voor een extra rang of meerdere
rangen. Een onderscheidingsmethode die
vergelijkbaar is met het toekennen van sterren
aan hotels. Uiteraard eveneens volgens van
te voren uitgeschreven richtlijnen anders
krijgen we hetzelfde als wat er gebeurt in het
Surinaamse hotelwezen; dat hotels zichzelf
naar willekeur een aantal sterren toekennen.
Met het gradatiesysteem wordt ook duidelijker
en transparanter wat de (geclaimde) waarde
van een woning is en kan daar, naar gelang de
klasse of rang van de woning, het prijskaartje
op worden gebaseerd bij eventuele verkoop
of wie weet - in de toekomst - bij het sluiten
van een overwaarde hypotheek. Al met al
zou de invoering van een wettelijk verplichte
woningkeuring zorgen voor een stukje
kwaliteitsgarantie voor de consumenten die
op hun beurt weer worden verplicht om hun
woning in gedegen staat te houden wat alleen
maar in het voordeel van hen werkt.
Wellicht dat het ministerie van Openbare
Werken, Transport en Communicatie
ook net zoveel heil ziet in een dergelijk
controlesysteem…

WONINGEN

www.surgoed.com

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.

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

€ 380.000,- | SRD 3.040.000,-

P.N.O.T.K.

Uitvlugt L4 (W0529B6 - Hk. Edmundstraat 14/Hendrikusstraat)

Wanica (W0472B6 - Domburg 9e straat)

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

Hoogbouw
304m²
1031 m²
Eigendom
5
4
Authentieke Bruynzeel woning te
Paramaribo Zuid
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

De woning is een sfeervolle authentieke Bruynzeel
hoogbouw. De begane grond is opgetrokken met 4”
cementstenen en is 108m² groot. Het is als volgt
ingedeeld: een werk of kantoorruimte, een woonkamer
apart van de keuken, een master slaapkamer met
eigen douche en toilet, een berging en extra toilet
voor de gasten. U betreedt de woonkamer boven via
een ruim en goed in de wind gesitueerd balkon. De
keuken met haar kasten is apart van de woonkamer.
Er zijn in totaal vier redelijke grote slaapkamers.

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

€ 189.500,- | SRD 1.516.000,-

€ 55.000,- | SRD 440.000,-

Wanica E7 (W0528B9 - Leiding 11 nr. 33)

Uitvlugt L6 (W0518B6 – Henkielaan 69)

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

Laagbouw
185m²
600m²
Grondhuur
2
1 om 2
110/220, alarm en camerabeveiliging, internet, airco
gated community
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze prachtige moderne woning die gebouwd is in
2015, staat te Leiding 11 nr. 33 en is het 2e huis
rechts in het project. Het huis staat op een grondhuurperceel van 600m² en de bouwoppervlakte is 185m².
De woning is leuk ingericht maar is exclusief de
inboedel. Deze kan eventueel opgekocht worden tegen
een nog overeen te komen prijs. De woning heeft 2
slaapkamers, beide voorzien van airco. Verder heeft de
masterroom een eigen bad en toilet en walk-in closet.
Ook is er een gastentoilet aanwezig.

€ 145.000,- | SRD 1.160.000,-

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

Bungalow
325m²
1820m²
Eigendom
4
2B/3T
Goed onderhouden woning in
een prettige omgeving.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

P.N.O.T.K.
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BREDE BASISSCHOOL LITTLE MOUNDS OF CLAY:

VORMGEVEN AAN KLEINE SCHEPJES KLEI
De overvolle klassen en beperkte
bewegingsvrijheid in het regulier
onderwijs hebben de stighting LeFuSu,
Kimberley Weibolt en haar team
gedreven tot het openen van een
particuliere school. Het moet een
betekenisvolle onderneming moeten
worden en wel vanaf de naamgeving.
‘Little Mounds of Clay’ is een brede
basisschool waar kinderen binnen
mogen komen vanaf 1 jaar en weer
weggaan wanneer ze twaalf zijn en de
zesde klas hebben afgemaakt. “Wij zijn
een basisschool in groei en dat betekent
dat er elk jaar een klas bijkomt”, zegt
Weibolt, die directrice is van de school.
De school bestaat al twee jaar en de
hoogste klas is nu groep drie; de eerste
klas. De huidige groepen hebben niet
meer dan 18 kinderen, dat is reeds
dichtbij het maximum aantal van 20,
die door de leiding van de school is
vastgesteld. De groepen worden klein
gehouden, zodat er voldoende aandacht
is voor de leerlingen.

OVERVOL
Weibolt is hoofdkleuterleidster geweest
op een openbare school. Zij merkte dat
leerkrachten gedemotiveerd raakten door
de overvolle klassen. Op zoek naar extra
impulsen voor het onderwijs, wilde zij graag
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een andere aanpak aan de lessen geven, maar
daar kreeg zij geen ruimte voor. Zij moest het
doen met de gang van zaken, zoals door het
ministerie van Onderwijs, Volksontwikkeling
en Cultuur (Minov) dat had vastgesteld.
“Toen heb ik besloten dat, in geval ik een
leidinggevende positie moet hebben, dat op
een particuliere school moet zijn.” De stichting
Leri fu Sabi, waarvan zij de voorzitter is, en
verder bestaat uit een pedagoog Ramlal V.
en een econoom Betterson S., besloot over
te gaan op de opening van een particuliere
school. De school is nu haast twee jaar aan de
Nickeriestraat operationeel. “Het Minov weet
dat wij bestaan en wij maken gebruik van het
curriculum van het Minov”, vertelt Weibolt
over de relatie met het onderwijsministerie.
Verder wordt alles gedaan door de school met
middelen van de ouders van de leerlingen.

ACTIVITEITEN
De leerkrachten komen allemaal van een
pedagogisch instituut, behalve de ‘tantes’
bij de spruitjes (1 jarige groep). Zij hebben
een opleiding voor kleuter- en crècheleidster
achter de rug.
De school onderscheidt zich op verschillende
manieren van andere scholen. Eén daarvan
is het contact met de ouders. “Er is veel
mailcontact.” Het reglement, afspraken en de
leerstof worden naar de ouders gemaild. “Als
een ouder zou willen oefenen met het kind,

kan die gewoon de mail openen en volgen
waar de juffrouw met de leerstof”, zegt de
directrice. De school doet niet mee met alle
reguliere schoolfeesten, maar geeft er een
eigen educatieve draai aan. “Wij gaan niet
meedoen met carnaval. Als wij de kinderen
laten lopen op straat met een brassband,
dan hebben wij ze nog niets geleerd. Ik wil
ook geen kinderen zien in een masker van
een heks of skelet of iemand die het hoofd
van anderen omhakt. Maar wij houden
themadagen. Bijvoorbeeld cowboydag. Er
komen dan paarden op school, wij leren de
kinderen wie een cowboy is en wat zijn taken
zijn, waarom hij zo wordt genoemd en of ze
voor komen in Suriname”, illustreert Weibolt.
Er is per kwartaal een educatieve activiteit.
Little Mounds of Clay laat ook de
Sinterklaasviering voor wat het is. In plaats
daarvan, wordt buiten schooluren een leuke
activiteit met de kinderen gehouden. “Wij
hebben dan een leuke pyjama avond, waarbij
een film wordt afgedraaid, we gaan touren
met de kinderen, er is lekker eten en drank en
een kinderdisco.”

PEDAGOOG
De leslokalen zijn gekoeld en het materiaal
dat er te zien is en door de leerkrachten
wordt gebruikt, is ook educatief. “Wij hebben
een sterke leeromgeving.” De school telt

EDUCATIE

momenteel 135 leerlingen. Het kind kan binnenkomen als spruit van
1 jaar, gaat door als tweejarige dreumes en komt verder als driejarige
peuter, vier- en vijfjarige kleuter tot de eerste klas en verder. De
peuters en het eerste leerjaar bestaan uit dubbele klassen. De
leerkrachten zijn ook te bereiken via de groupchat die per klas is
ingesteld. Verder zijn er reguliere ouderochtenden en kunnen ouders
daarnaast volgens afspraak bij een leerkracht of de directie terecht.
In het onderscheid van andere scholen, heeft Little Mounds of Clay
ook een pedagoog binnen. “Die functioneert als het ware als de
interne inspectie die erop toeziet dat het niveau wordt bewaard. Als er
leerlingen zijn met afwijkend gedrag, wordt met de pedagoog gewerkt
aan oplossingsmodellen. Er is ook een coach die drie keer per week
ondersteunt waar nodig.”

www.surgoed.com

TEAMBUILDING
Het personeel wordt ook aangevuld met een kok. Die is er voor de
naschoolse opvang, voor kinderen die rond half 5 worden afgehaald.
Kinderen kunnen tot half 12 of tot half 5 op school blijven. Dat hangt
helemaal af van het pakket waarvoor de ouder kiest. “Het voelt goed
aan als ouders dankbaar zijn voor het werk dat de school doet en ook
aan de testimonials op onze Facebookpagina merken we dat ouders
werkelijk vooruitgang zien bij hun kinderen bij ons op school. Wij
zijn geen perfecte school, dat wilt zeggen: er is altijd ruimte om te
groeien.” Weibolt hecht veel waarde aan een goede verstandhouding
tussen de leiding van de school en de leerkrachten. “Het is belangrijk
dat zij inspraak hebben op de gang van zaken en de activiteiten.”
Zo wordt er voldoende aan teambuilding en motivatie gedaan door
bijscholing en een leuk dagje uit met het personeel.

advertentie
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DAT SPECIALE PLEKJE THUIS

Iedereen heeft wel een plekje in of bij het huis dat net wat
fijner aanvoelt, waar je graag vertoeft of je terugtrekt. In deze
rubriek vertelt Asha Seosahai over haar speciale plekje thuis..
Niet ver verwijderd van het centrum van Nickerie kom je het huis van
Asha Seosahai tegen. Woonhuizen, hier en daar een supermarket,
enkele bedrijven passeren en af en toe vang je een glimp op van
de Nickerierivier. Asha (61) vertelt dat ze geboren en getogen is
te Hamptoncourtpolder in Nickerie en uit een gezin komt van 10
personen. Haar vader was werkzaam in de rijstsector en haar moeder
was naast huisvrouw ook actief in de sector.

ISHARA

In 1972 vertrok Asha naar Nederland waar ze zich bezighield met
boekhouden en als coupeuse. “Ik kwam terug naar Suriname in 1983
met mijn man en mijn eerste kind, een zoontje, omdat ik terugwilde. Ik
houd van Suriname”, zegt ze. Een jaartje later kwam ze wonen op deze
plek waar nu haar huis staat. Het werd gebouwd en steeds verbouwd,
een stukje hier en dan weer daar erbij. De familie draaide toentertijd
een snackbar naast het huis, waar je een broodje kon verkrijgen of
een kopje koffie. Uiteindelijk stapte men over op de media en er kwam

www.surgoed.com

een radiostation. Asha vertelt dat haar man uit die branche kwam. Iets
van 10 jaar geleden kwam daar ook TV bij en Ishara draait nu redelijk
goed. Met Ishara, dat een wens betekent, wil ze meer de focus leggen
op voorlichting geven.

ZONSONDERGANG

Dat speciale plekje in huis is voor Asha achter haar huis, waar een
terras met dak erboven is opgetrokken uit hout en waar ze een
prachtig uitzicht heeft over het water. Het was er niet vanaf het begin.
“Ik zit er elke dag hoor, meestal voor mijn kopje koffie en mijn broodje
en dan lees ik ook weleens wat. Ook ‘s middags kan je me hier vinden
als er nog tijd daarvoor is. Zelfs mijn hond Fluppie vindt het leuk hier!”
Ook als er bezoek is gaat men meestal richting terras en soms houdt
men er ook een gezellige barbecue.
“Het is een prettig plekje, ik geniet van het uitzicht op het water, je
hoort vogels en hier kan ik echt tot rust komen in mijn hangmat. Ook
het bidden doe ik hier. De zonsondergang maak ik bijna dagelijks mee.”
De 3 kinderen van Asha zijn allen het huis uit en iets dat ze zeker ook
leuk vindt, is reizen. Onlangs ging ze nog naar Dubai en Brazilië. Maar
met dat speciale plekje langs het water kan ze elke dag wel dagdromen
en reizen…

advertentie
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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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Welgelegen I2 (W0519B9 - Bredelaan Noord 10)

Kwatta K3 (W0527B6 - Brasaring 109)

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

Hoogbouw
105m²
316.50m²
Eigendom
3
2.5
De woning heeft een
laminaat vloer
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 55.000,- | SRD 440.000,Noord V2 (W0224B6 – Pakanistraat 7)

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

Splitlevel
475m²
988m²
Eigendom
3
3

Bijzonderheden Mooie hardhouten
vloer op de eerste
verdieping
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Hesdy Rechards
8510812

Lake Village staat bekend om zijn natuurlijke omgeving, het
natuurschoon en de riante woningen. Deze woning is opgetrokken uit materialen van hoge kwaliteit. De benedenverdieping is volledig betegeld en de bovenverdieping heeft een
sfeervolle hardhouten vloer.
Er zijn vier ruime slaapkamers met drie inloopkasten. De masterbedroom heeft een balkon met uitzicht op het meer.
De keuken is volledig uitgerust met inbouwapparatuur en het
woon- en slaapgedeelte zijn voorzien van elektronisch kijk- en
luistergenot. De garage heeft een elektrische roldeur met
ruimte voor twee auto’s en op het achtererf is een grote veranda. Op het erf staan ook een tuinhuisje, een berging voor
tuinspullen en een hondenverblijf. Alle ramen en schuifdeuren
hebben veiligheidsglas met ingebouwde stalen veiligheidsstaven. Alle toegangsdeuren zijn met stalen platen versterkt. Er
is dus geen storend dievenijzer. Tegenover het huis, aan de
overkant van de straat, is er een pier aan het meer. Deze is
volledig opgetrokken uit hard hout en maakt deel uit van de
woning.

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

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

€ 385.000,- | SRD 3.080.000,-

P.N.O.T.K.

Commewijne, (W0521B9 – Palm Village - Palissadepalmlaan 29)

Noord V1 (W0485B9 – Eusieweg 39)

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

Laagbouw
460m²
949.12 m²
Eigendom
3
2 bad/ 3 toilet
Langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

Deze droomwoning staat gelegen te Palm Village.
Een prachtige luxe woning langs het water voorzien
van alle gemakken. Bent u op zoek naar een ruime
woning en houdt u van rust? Dan is dit uw droomhuis!
Als u de woning binnenkomt, stapt u meteen in de
woonruimte. Aan een kant heeft u vervolgens twee
slaapkamers met een gemeenschappelijke bad en
toilet en aan de andere kant de masterbedroom. Ook
is er een gastentoilet aanwezig. De masterbedroom
heeft een eigen ruime bad en toilet en een closet waar
de meeste vrouwen van dromen.

$ 300.000,- | SRD 2.400.000,-

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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ERFGOED FOUT!

Sinds 2002 staat de historische binnenstad van Paramaribo op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Werelderfgoed is
volgens deze VN-organisatie gedefinieerd als erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de
hele wereld, en waarbij het van groot belang wordt geacht om dit erfgoed te behouden. Alleen erfgoed dat daadwerkelijk
staat ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, mag de titel ‘werelderfgoed’ dragen.
Kortom, onze historische binnenstad (en een aantal specifieke gebouwen zoals de Kathedrale Basilica Minor) mogen zich
met recht werelderfgoed noemen.

VERKEERDE BESTEMMING
De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname
(SGES) heeft als taak om het werelderfgoed
in ons land te beschermen. Er gelden immers
strenge regels om te worden toegelaten tot
de Werelderfgoedlijst en als je eenmaal die
positie hebt weten te verwerven, dan dien
je erop toe te zien dat jouw werelderfgoed
beschermd wordt. Echter gaat dat niet
helemaal van een leien dakje. Allereerst
hebben wij te kampen met een verkeerde
bestemming van de meeste van deze
gebouwen. Het gebouwd erfgoed in de
stad functioneert voor een groot deel als
kantoorruimte. Maar omdat er steeds meer
kantoorruimte nodig is, worden er aan - of
vlakbij- de houten gebouwen aanvullende
kantoren (bij)gebouwd. De kantoren zijn
alleen doordeweeks en overdag open dus zijn
zij in de namiddag en vooral in de avonduren
totaal verlaten waardoor onze binnenstad
’s avonds verandert in een spookstad. Ook
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zijn de meeste winkels in de avond gesloten
en durven toeristen na het vallen van de
duisternis de stad niet meer in.

ONTBINDING
In -en om- Paramaribo staan diverse
eigendomspanden die eigenlijk behoren tot
gebouwd erfgoed maar die ooit als woning
hebben gefunctioneerd en soms nog als
zodanig functioneren. Omdat deze panden
in sommige gevallen in ‘verre staat van
ontbinding’ verkeren, is men geneigd de
woningen af te breken en er een modern
gebouw neer te zetten. Omdat Paramaribo nu
eenmaal het handelscentrum van ons land is,
worden deze panden dikwijls verhuurd aan
commerciële organisaties. Die trend is al een
hele poos gaande en het lijkt er soms op dat
het erfgoedbewustzijn in Suriname nagenoeg
niet bestaat. Erfgoed en zeker werelderfgoed
gaat gepaard met een groot toeristisch
aantrekkelijkheidsgehalte. Beschermd erfgoed

(dus ook gebouwd erfgoed) functioneert
immers als een toeristische attractie en
panden met een historische betekenis zijn
interessante bezoekobjecten voor toeristen.
Echter dienen deze dan wel in tact te zijn en
beschermd te worden.

WAAKHOND
Vanwege bouwplannen en verwaarlozing
zijn wij een paar keer heel dicht gekomen
bij het verliezen van onze plaats op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco. Recentelijk
nog hebben wij weer een waarschuwing
gehad en hebben we voor de zoveelste keer
ruimte gekregen om onze erfgoedzaken
op orde te brengen. Toch blijft het volgens
SGES directeur Stephen Fokké een continu
geworstel om het erfgoed van ons land
fatsoenlijk te beschermen en erover te waken.
Als het aan Fokké ligt, zou de Stichting
Gebouwd Erfgoed Suriname veel meer
bevoegdheid moeten krijgen. In een interview

ERFGOED

zei hij ooit: “Op papier zijn we een waakhond
maar zoals het er nu voor staat, zijn we eerder
een papieren tijger.” Andere hindernissen
zijn volgens Fokké het gebrek aan wet- en
regelgeving en een goede stadsplanning. Over
het laatste vindt Fokké dat nauwelijks wordt
nagedacht.

TOERISTISCHE ATTRACTIE
Danny Lachman, directeur van het Institute
for Graduate Studies and Research (IGSR),
presenteerde in 2015 een verstedelijkingsplan

www.surgoed.com

waarmee het gebouwd erfgoed in de
binnenstad zou worden ontlast. In zijn concept
stelt Lachman voor om alle overheidskantoren
bij elkaar te concentreren in een gebied buiten
Paramaribo waardoor de historische panden
in de stad vrijkomen. Deze moeten volgens
Lachman een toeristische bestemming krijgen
zoals cafeetjes, restaurants, souvenirzaakjes
en dergelijke. Daarmee worden de panden
optimaal ingezet als toeristische attractie,
wordt er weer leven geblazen in de binnenstad
van Paramaribo en worden de gebouwen beter

beschermd. Lachman vond met zijn concept
het wiel niet uit. Het Rif fort op Curaçao is
een goed voorbeeld van de aanwending van
gebouwd erfgoed voor toeristische doeleinden
en het behoud van historische panden.
In het Rif fort Village, zoals de acht forten
bij elkaar genoemd worden, bevinden
zich winkels, restaurantjes, barretjes,
souvenirzaken, een bioscoop en een casino.
Een beter voorbeeld van hoe het moet met
gebouwd erfgoed, is haast niet te bedenken.

advertenties
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Saramacca (W0524B3 - Tayerbladweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
220m²
40.000m²
Grondhuur
4
2
Warm en koud water/220V
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Rust en Ruimte, landelijk wonen, landbouw of recreatie, ontspanning, boerderij met landhuis. Dit zijn de
kernwoorden als uw interesse uitgaat naar dit prachtige
landelijke huis te Saramacca. Tijgerkreek west, bekend
om zijn schelpachtige ritsen, zandgronden en zeer grote
terreinen is de locatie van deze woning. Om precies
te zijn hebben wij het over de Tayerbladweg, een
zandweg waar water en stroom reeds aanwezig zijn en
op ongeveer 1 kilometer naar binnen rijden vanaf de
Oost-West verbinding.

Para (W0515B9 - Rububliek Palm Canals 22)

Soort woning
Bungalow Appartementen
Bouw opp.		
Perceel opp.
1250m²
Titel grond		
Slaapkamer
1
Bad en toilet
1
Bijzonderheden Langs het water
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 137.500,- | SRD 1.100.000,-

$ 35.000 | SRD 280.000,-

Noord, T4 (W0506B9 - Atlasstraat 11)

Welgelegen, F4 (W0497B9 - Sophialust 174)

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

450m²
450m²
Eigendom
4
3
Zeer solide hoog bouwwoning,		
geschikt voor bewoning en of 		
zakelijke doeleinden
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497

Te Ma Retraite aan de Atlasstraat 11 staat deze
robuuste, zeer solide hoogbouwwoning te koop. De
Atlasstraat is een straat die tegenwoordig veel zakelijk
verkeer aantrekt en in het rijtje A1-locaties kan
worden gerangschikt. Dit pand kan multifunctioneel
ingezet worden: wonen gecombineerd met werken en/
of zakelijke activiteiten zoals kantoor- en of retail- of
opslagmogelijkheden. Het pand heeft 4 slaapkamers
met diverse bijruimten die kunnen dienen als kantoor
of voor andere doeleinden. Het pand is hoofdzakelijk
van steen, met een combinatie van houten en betonnen vloeren op de 1ste verdieping.

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

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

€ 228.500,- | SRD 1.828.000,-

€ 90.000,- | SRD 720.000,-

Commewijne V8 (W0456B9 – Palm Village 229)

Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

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

Hoogbouw
205m²
260m²
Eigendom
9
3
Woning met een uitstraling
van een monumentaal gebouw
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

P.N.O.T.K.

WONINGEN
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Wanica Domburg (W0478B9 - Surinat Resort)

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

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,Saramacca, (W0471B6- Wirantilaan 37B)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
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,-
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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,-

WONINGEN
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Noord U1 ( W0526B6 - Granietstraat 41)

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

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

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

Laagbouw
280m²
720m²
Eigendom
4
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Een solide woning die ongeveer 10 jaren oud is. Het
maaiveld is 0.70 cm boven het straatniveau. Deze woning heeft zowel een voor als een achterbalkon, beide
in de volle breedte van de woning. De ruime woonruimte staat in combinatie met de keukenruimte. De
garage biedt ruimte aan twee grote auto’s. Het huis
bezit vier slaapkamers waarvan één masterkamer met
haar eigen douche, toilet en inloopkast. De drie andere slaapkamers hebben een gemiddelde grootte van
13m² en delen één algemene douche en toiletruimte.

P.N.O.T.K.

€ 165.000,- | SRD 1.320.000,-

Kwatta O3 (W0493B6 - Doewatrastraat 1)

Noord, R1 ( W0394B9 – Khadiweg 6)

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

€ 83.500,- | SRD 668.000,Para M15 (W0504B9–Tegelzetterweg, verl. Pallisadeweg 2)

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

Laagbouw
80m²
1802m²
Eigendom
2
1
Klein houten huisje gelegen
op rustige landelijke locatie
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

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

Laagbouw modern
270m²
371m²
Eigendom
3
2

Bijzonderheden Laagbouw met
zwembad
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze nieuwbouw woning met zwembad wordt nu te koop
aangeboden in de directe omgeving van de ringweg ter hoogte van Nieuw Charlesburg. Enkele karakteristieke kenmerken
waardoor deze woning zich onderscheid van de gebruikelijk
bouwstijlen is onder andere het platte dak en de ruimetelijk indeling. De woning grenst direct aan de geasfalteerde weg een
heeft geen gesloten hekwerk aan de voorzijde. De volledige
terreinbreedte is benut bij de bouw waardoor het terrein door
de woning is afgesloten en slechts toegang naar het achterterras mogelijk is door de woning, of via de zijpoorten met
gangen van 1meter breed.
Voor de woning is voldoende ruimte autos te parkeren voor
bezoek, terwijl de garage met automatische roldeur ruimte
bied voor twee auto's. Vanuit de garage krijgt u toegang tot
de laundry waar de wasmachine en droger staan en tot de
ruime woonkamer.

€ 178.000,- | SRD 1.424.000,-
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UNIEKE MANIEREN VAN WONEN

‘WONEN OP HET WATER’
Het is iets waar we in Suriname niet meteen over nadenken,
maar in andere delen van de wereld is het heel gewoon; het
wonen op een boot. Natuurlijk heb je mensen die de hele
wereld rondvaren, in Domburg kom je ze regelmatig tegen, en
daarom op een boot wonen of unieke persoonlijkheden als die
ene aardige Amerikaanse oma die na het overlijden van haar
man al haar bezittingen verkocht en sindsdien permanent op
een luxe cruiseschip woont. In dit geval bedoelen we echter
specifiek permanent wonen op een boot die stilligt aan de
kade en van alle gemakken van een normaal huis is voorzien.
“Een woonboot is een verzamelnaam voor boten die zodanig zijn
ingericht dat men erop kan wonen en de primaire functie daarvan ook
wonen is. Een woonboot is niet meer (primair) bedoeld om mee te
reizen. Het kan een ponton zijn met een soort huis erop, maar ook een
zeilschip of, wat veel voorkomt, een oud binnenvaartschip dat al dan
niet blijvend aan de vaart is onttrokken.’’ Zo leert Wikipedia ons.
Je komt ze echter in alle soorten en maten tegen, variërend van een
meerdere verdiepingen tellend gestyleerd architectonisch hoogstandje
tot een oude rivieraak waar je in het roefje nog knus rond de potkachel
kunt zitten en wie ooit de drijvende markten van Shanghai of
Hongkong heeft gezien.

MOGELIJKHEDEN
Voor zover bekend is er in Suriname geen wet die wonen op het water
verbiedt. Er zijn wel een aantal logische verklaringen waarom we in ons
land geen woonboten zien, dan laten we de Koreaanse en Braziliaanse
vissersboten waarbij de bemanning permanent aan boord woont even
buiten beschouwing; dat zijn immers varende boten. Paramaribo kent
geen grachten, althans niet meer, en dus is de enige mogelijkheid om
een woonboot te plaatsen in de rivieren of in een kreek.
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Hoewel je in principe in Suriname fantastisch op het water zou
kunnen wonen, maakt het getij in de grote rivieren dit al een stuk
onaantrekkelijker, het continue spel van eb en vloed maakt dat je ‘huis’
een speciale constructie zou moeten hebben om toch stabiel te blijven.
Daarnaast heeft een woonboot veel meer onderhoud nodig dan een
normale woning, en dat is iets waar we, laten we gewoon eerlijk zijn,
in Suriname niet al te sterk in zijn.

WETGEVING
Tot slot woon je op een woonboot natuurlijk wel heel dicht in de
natuur, wat de kans op allerlei ongedierte aan boord groot maakt. Wat
dus voor veel mensen het wonen op het water weer onaantrekkelijk
maakt. Verder zou er een speciale wetgeving moeten komen voor
woonboten. Wanneer we bedenken dat men in Nederland (Amsterdam)
al sinds 1652 regelgeving heeft over het wonen op het water maar

WONEN
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boot of iets wat er voor door moet gaan. En misschien is het gebrek
aan regelgeving dan juist eerder een voordeel dan een nadeel. Je zult
bijvoorbeeld niet zo snel worden aangeslagen voor onroerend goed
belasting. Wonen op het water heeft natuurlijk ook een aantal prettige
voordelen. Zo heb je een prachtig wijds uitzicht, kun je optimaal
genieten van de natuur en heb je geen last van buren. Bovendien kun
je aan de foto’s bij dit artikel zien dat je wel degelijk prachtig en vooral
authentiek in een boot kunt wonen.
advertentie

er tot de dag van vandaag nog steeds over wordt gebakkeleid dan
is het duidelijk dat adequate wetgeving geen gemakkelijke zaak is.
Woonboten vallen bijvoorbeeld onder de roerende goederen, ook
al zijn ze verankerd aan de wal of aan de bodem. Hoewel er wel
hypotheken worden verstrekt voor woonboten gaat het dus niet
om onroerend goed en hebben deze hypotheken dan ook meer het
karakter van een lening die men afsluit voor de financiering van een
auto of, inderdaad, een boot.

ADRES
Zou iemand toch alle ongemakken van getij, ongedierte en
ontbrekende regelgeving willen trotseren dan is er nog de kwestie
van de adressering. Want op welk adres woon je als je op het water
woont? Er zijn een paar oplossingen voor; het adres kan de toevoeging
t/o (tegenover) krijgen. Stel dat iemand een woonboot aan de
Waterkant neerlegt tegenover no. 78 dan zou het adres dus Waterkant
t/o 78 worden. Ook kan de term a/b (aan boord) worden gebruikt.
Boten hebben inmiddels altijd een naam en in ons voorbeeld zou het
adres dan worden Waterkant a/b Goslar II. Aan de gracht de Singel
in Amsterdam hebben ze het tenslotte opgelost door alle woonboten,
daar liggen er ook wel erg veel, een nummer te geven boven de 1000,
in ons geval dus Singel 1078.

AUTHENTIEK & COOL
Echter! Ondanks al die ongemakken en praktische bezwaren is het
natuurlijk wel gewoon heel erg cool om op het water te wonen in een
advertentie
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STATE OF THE ART BOUWWERKEN
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DUURZAAM BOUWEN
Innovatie is geen toevalligheid. Daar
moet je in willen investeren. De
economische dip in het land zorgt er
echter voor dat het bedrijfsleven zich
bezighoudt met snijden in kosten en
overleven. Investeren wordt voorzichtig
gedaan. In de architectuur wordt
nagedacht over een kostenbesparende
manier waarop dat het beste kan en
hoewel het niet meteen het eerste is
waar men aan denkt, biedt groen of
duurzaam bouwen wel een uitkomst.
In Suriname, nog een begrip dat
voorzichtig aan het groeien is. Surgoed
onderzoekt welke verhalen duurzaam en
innovatief bouwen drijven.

DOOR ADVISORY
Het kantoor is ruim, maar oogt ook ruimer
door gebruik van veel glas in zowel buitenals binnenwanden. Het omliggende groene
landschap is daardoor deel van het pand.
Op en rondom het complex zijn fruitbomen
geplant die groei en groen leven symboliseren
en uitstralen. Het maagdelijke van de witte
muren, wordt speels afgebroken door de
kleuren van het bedrijf die op de meest
verrassende plekken terug te zien zijn.
Groene, rode en oranje kussens in de
bibliotheek; grasgroene stoelen in de grote
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werkruimte; het logo in geel/ oranje in de
lounge ruimte en in kleinere werkkamers rood
en oranje op het plafond. Er is voor iedereen
wel een plek in het kantoor van DOOR
Advisory.

NIEUW PAND
DOOR Advisory bestaat uit adviseurs die
bedrijfskundig advies geven en op maat
oplossingen leveren aan klanten. Afgelopen
oktober verhuisden zij van een huurpand
naar hun eigen plek. Managing partners
Charlene Soerodimedjo en Henri Behr startten
in 2013 met de uitzetting van het nieuwe
kantoorgebouw. Gedreven als het team is,
werd met veel passie, brainstormsessies en
pen in de hand uitgedacht hoe cultuur en
identiteit van het bedrijf behouden zouden
kunnen worden, maar dan wel in een nieuw
jasje. Er werken vooral jonge professionals
en zij vormden het uitgangspunt in de
ontwerpfase. Een voor de adviseurs ideale
werkplek: volledig gericht op vernieuwend
en creatief denken. “We hebben geprobeerd
bij het ontwerpen van het gebouw, zoveel
mogelijk twee dingen in mind te houden”,
vertelt Soerodimedjo. “1: onze jonge frisse
energieke mensen in zowel denken als
doen. En 2: het moet vooral een plek zijn
waar een ieder zich thuis voelt”. Het kantoor

heeft daarom een inspirerend, gezond en
modern werkklimaat, inclusief bibliotheek
en loungeruimte. En een healthy lifestyle
wordt gestimuleerd door de fitnessruimte
die er staat. Heel veel werd zelf ontworpen.
Soerodimedjo: “We hebben nagedacht over
welke ‘feel’ het moet uitstralen, gekoppeld
aan wie we zijn, onze identiteit. We hebben
echt gezeten en gezegd: ‘We gaan van het
oude naar het nieuwe, maar niet in een nieuw
gebouw wat een drempel zou vormen voor
klanten.’ Wie wij zijn moet nog steeds terug te
zien zijn in het gebouw!”

DUURZAAM BOUWEN
En dat is het ook: open, toegankelijk,
vernieuwend. En ook volgens het principe van
duurzaam, ook wel groen, bouwen. Groen
bouwen heeft te maken met mensen die
milieubewust zijn en duurzaamheid voorstaan.
“Duurzaam bouwen komt langzaam op gang
in Suriname”, zegt Derrick Kasandikromo van
D'Visions Architectural Designs. “Er zijn de
laatste tijd een paar gebouwen gebouwd,
die volgens dat principe gebouwd zijn. Het
is in eerste instantie duurder om groen te
bouwen dan traditionele bouw, waardoor je
het nog onvoldoende ziet. Maar het komt
op gang.” Het draait bij duurzaam bouwen
allemaal om het ontwerpen en bouwen met
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milieuvriendelijke producten waardoor het milieu minder belast wordt.
Een ander aspect van duurzaam bouwen is de energiebesparing die
weer effecten heeft op het milieu, zoals vermindering van uitstoot van
CO2. Bij DOOR Advisory werd daarom ervoor gekozen energiezuinige
ledverlichting in het heel kantoor te plaatsen. En werd vanaf het
eerste moment besloten ook energiezuinige airco’s te installeren.
Het heeft veel voeten in de aarde gehad om energiezuinige airco’s te
krijgen tegen een redelijk tarief. Door eigen onderzoek en met hulp
van een erkende buitenlandse installateur, kon de organisatie het
aircosysteem laten halen dat zij wilde. Deze installatie scheelt ook
in de energierekening. “De aanschaf ligt hoger, maar het verbruik is
aanzienlijk minder”, merkt Kasandikromo op. “Vaak maken mensen ook
de keus tot duurzaam bouwen, omdat het hen op lange termijn wel
goedkoper uitkomt. Het rendement van de investering haal je er wel
uit.”

www.surgoed.com
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MEER IN PLANNING DENKEN
DOOR Advisory is blij met hun nieuwe pand. Maar, zeggen ze, er
moet nog veel gebeuren in de bouwsector om het groen bouwen
te stimuleren. Het belangrijkste is een verandering in denken.
Soerodimedjo: “De uitdaging zit hem vooral in leveranciers en
aannemers. Het denken is nog erg traditioneel. Het planmatig
denken zit er nog te weinig in”. “Wij hebben een heleboel kunnen
realiseren, maar het heeft veel gekost in tijd, aanwezigheid, het
zelf managen”, vult Behr aan. “Een factor is beschikbaarheid van
materiaal. En wanneer je het materiaal bepaalde eisen meegeeft,
innovatief, dan maak je het nog lastiger. Tweede factor is dat mensen
de deskundigheid moeten hebben om op de juiste manier met het
materiaal om te springen. Je gaat hogere eisen stellen aan het
bouwen op basis van deze twee gebieden. Maar… ik wil absoluut
milieuvriendelijk bezig zijn. Onze natuur heeft er recht op om onze
footprint te verkleinen”, zegt Behr.
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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

Prachtig gelegen in Groningen hebben wij deze
nette drie-slaapkamerwoning te koop. De woning
is gebouwd op een perceel van maar liefst 4210m²
grondhuur. Het terrein is beplant met vruchtbomen en
voor 90 procent met gras. De afwatering is uitstekend.
Grenzend aan dit perceel loopt er een afvoerkanaal
waar u ook kunt vissen. Het huis heeft maar liefst drie
slaapkamers en een ruime garage met airco die tevens
als recreatieruimte wordt gebruikt. Daarnaast is er op
het terrein een open garage met opslagruimte waar
ruim vier auto's geparkeerd kunnen worden.

Saramacca A3 (W0439B6-Misgunstweg)

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

€ 80.000,- | SRD 640.000,-

€ 135.000,- | SRD 1.080.000,-

Zorg en Hoop O8 (W0525B6 - Nickeriestraat 26)

Uitvlugt L6 (W0461B3 – Henkielaan 26)

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

Laagbouw
250m²
685.63m²
Erfpacht
4
2
Prachtige locatie aan de
Nickeriestraat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Een van de mooiere plekken om te wonen in Suriname
binnen de stad op een rustieke authentieke locatie
is de Nickeriestraat. Nee niet in Nickerie, maar te
Paramaribo. De Nickeriestraat staat bekend om zijn
prachtige grote loofbomen, sociale en luxe uitstraling.
Het zal u al snel opvallen dat in deze wijk huizen van
stand staan, kortom wonen op niveau. Tot op enkele
jaren terug was een terrein in deze omgeving nagenoeg niet te vinden en zeer duur om aan te schaffen.
Nu is het de tijd zaken te doen voor degene die in
deze omgeving iets wilt hebben.

€ 234.000,- | SRD 1.872.000,-
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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
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Leiding H9, (W0520B9 – Arjunaweg Leiding)

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

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

€ 127.500,- | SRD 1.020.000,Comm. S8 (Z0038B3 – Thurkowweg 23)

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

Villa
300m²
1712.67m²
Grondhuur
3
2x bad/ 2x toilet

Bijzonderheden Villa met zwembad
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Hesdy Rechards
8510812

Bij het zien van deze woning komt zijn gestalte op dit perceel
goed tot zijn recht, doordat bijna het volledig perceel in de
breedte is benut en er een nette schutting is voor de veiligheid
van het kind en het hebben van huisdieren. Deze woning heeft
een garage voor twee auto’s en een netjes onderhouden tuin
waarvan een groot gedeelte is bestraat. De voorgevel van
de woning en de garage zijn betegeld met natuursteen. De
achterkant van de woning heeft een zwembad met prieel waar
men met zorg en aandacht heeft gewerkt en het esthetische
niet uit het oog heeft verloren. De woning heeft een ruime
woonkamer en een keuken die op het zwembad uitkijkt,
aangrenzend het washok en de bergruimte. De indeling van de
slaapkamers is praktisch en fleurig. Rekening houdende met
smaak en kleur heeft 1 kamer een eigen bad en toilet.

€ 340.000,- | SRD 2.720.000,-

Soort object
Laagbouw restaurant
Bebouwd opp.
100m²
Perceel opp.
8000m²
Titel grond
Grondhuur
Kamers		4
Bad en Toilet
2
Bijzonderheden Groot erf
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 275.000,- | SRD 2.220.000,-
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EEN KEUKEN BOUWEN IS
GEEN EENDAAGSE JOB
Bij het bouwen van een huis is het
opzetten van de keuken één van de
meest belangrijke zaken. Dit geschiedt
niet pas wanneer het huis afgebouwd
is, maar moet simultaan gaan met het
bouwproces. Wat jij precies wilt, hangt
namelijk helemaal af van de rest van de
ruimte. Alles moet op maat berekend
worden.
Het opzetten van een keuken is niet te
vergelijken met het inrichten van een
woonkamer. Wil je bijvoorbeeld je gasfornuis
bij het raam plaatsen, kijk dan eerst of dit
raam symmetrisch staat met wat jij in mind
hebt. Kies voor gelijke grootten, zowel bij
laden als kasten en deuren. Dat is heel
belangrijk om zowel rust als samenhang te
vormen in jouw kookruimte. Het is niet alleen
mooi, maar zorgt ook voor gemak. Ook het
kiezen van materiaal is belangrijk.

VOCHTBESTENDIG MDF
In Suriname kiezen mensen vaak nog voor
kunststof, omdat dit in de meeste gevallen
veel goedkoper is. Maar dat betekent
tegelijkertijd dat het niet lang houdbaar is.
Het beste materiaal voor het bouwen van een

26 Surgoed House, Home & Lifestyle

keuken in dit tropisch land is vochtbestendig
MDF. Zoals de naam het al zegt, is het goed
bestendig tegen vocht, maar ook tegen
termieten en gaat daardoor levensjaren mee.
Vochtbestendig MDF oftewel watervast MDF is
geschikt voor omgevingen waarbij de relatieve
luchtvochtigheid maximaal tachtig procent
bedraagt gedurende korte perioden. De plaat
is gemaakt met lijmsoorten die vochtbestendig
zijn. Daardoor is de zwelling bij blootstelling
aan vocht minder dan bij normaal MDF. Ook
is het compacter, omdat de persing geschiedt
onder hogere druk. Bij Kunen Keukens
wordt dit materiaal het meest gebruikt.
Daar bestaat de mogelijkheid jouw keuken
in elke gewenste kleur te krijgen. De kasten
worden middels een speciale techniek beplakt
met de hoogste kwaliteit Hight Pressure
Laminate. Dit materiaal is 0,8 millimeter
dik en biedt daardoor extra bescherming
aan het plaatmateriaal. Een keuken van
vochtbestendig MDF heeft een levensduur van
gemiddeld dertig jaren.

STUWMEERHOUT
Wat ook bekend is en vooral door Kunen
wordt gebruikt, is stuwmeerhout. Het hout
wordt dus gehaald van bomen van het

stuwmeer. Dit is goed te gebruiken, omdat het
tropisch hardhout is, welke geen ecologische
waarde meer heeft. Enkele houtsoorten die
daar gehaald worden, zijn pakuli, zwarte
kabbes en purperhart.
Jan Kunen van Kunen Keukens heeft gemerkt
dat zijn klanten vooral houden van het
natuurlijke aangezicht dat dit materiaal geeft.
Bedenk je eens een gevernist tafelblad van
hout in jouw moderne keuken. Het is niet
alleen mooi, maar vooral ook erg duurzaam.

EUROPEES
Bij Kunen wordt er gewerkt met Surinaamse
en Europese producten. De modellen van de
keukens zijn Europees gericht, maar worden
samen met de klant op maat gemaakt.
Volgens de eigenaar is het zeer belangrijk dat
de klant zijn eigen vorm geeft aan het model
van zijn of haar keuken.
Die moet één worden met de ruimte. Een
keuken is niet iets dat je om het ene jaar
gaat veranderen. Daarom moet er goed over
nagedacht en gesproken worden, ongeacht
hoe lang het duurt. Pas wanneer je helemaal
tevreden bent met het model, wordt eraan
gewerkt.

KEUKENS
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Enkele tips van Kunen bij het laten bouwen van een
keuken:
1. Denk op tijd na over het model van je keuken. Praat op tijd met
het bedrijf door wie jij jouw keuken wil laten maken. Wacht niet
tot jouw ramen en deuren in de keukenruimte al zijn ingedeeld.
2. De tekening van jouw keuken moet op maat zijn van de ruimte.
3. Het ontwerp moet kosteloos zijn.
4. De verkoper moet tijd hebben om jou te helpen door met ideeën
te komen en jou te inspireren.
5. De verkoper moet bij elke stap heel transparant zijn. Het bedrijf
mag dus geen geheimen hebben. Je moet inzicht hebben op welk
materiaal en welk merk hij gebruikt, hoeveel het kost en waar hij
die materialen vandaan haalt.

6. Heb je jouw materiaal gekozen? Test het. Vraag het bedrijf om
een stukje mee te nemen.
7. Maak goede keuzes bij inbouwapparatuur als een fornuis, 		
microwave, ijskast etc. Er moet een goede verhouding zijn tussen
de prijs en de kwaliteit.
8. Controleer de merken van jouw materiaal. Google is je beste
vriend.
9. Plaats jouw keukenmeubels pas wanneer het huis helemaal af is.
10. Het mooiste is om alles in jouw huis door één bedrijf te laten
doen. Op die manier is er balans in jouw huis. Dit straalt rust uit.

advertenties

KUNEN
I N T E R I E U R

NU OOK IN
NEDERLAND!
WWW.KUNENIN TERIEUR.NL
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MOESTUIN HUIZE ASHIANA
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GROENTEN
VERBOUWEN OP JE
OUDE DAG
HET SUCCES VAN
DE MOESTUIN VAN
HUIZE ASHIANA
Groenten verbouwen op je oude dag. Op die manier meende
een deel van de bewoners van Huize Ashiana voor meer vertier
en recreatie te zorgen binnen het bekende verzorgingstehuis.
Een mooie bijkomstigheid daarbij is dat dat ook nog wat geld
in het laatje opleverde!
De eerste aanvang met het aanleggen van de moestuin bij het
tehuis werd op 2 oktober 2016 gemaakt. Niet kort daarna bracht
de tuin al roem aan het bejaardentehuis. De eerste oogst leverde
namelijk ‘gigantisch grote boulangers’ op, aldus Armand Moesan,
die als ondersteuner van de SOOS aan het tehuis verbonden is. Het
SOOS is het activiteitencentrum waar de bewoners zich even kunnen
terugtrekken en tevens de festiviteiten worden gehouden met mensen
van buiten Huize Ashiana.
Moesan die zelf affiniteit heeft met ‘groen’, is de directeur/eigenaar
van een tuinbouwbedrijf en heeft een gedegen landbouwachtergrond.
Eveneens is hij voorzitter van de feestcommissie die aan de SOOS
verbonden is.
advertentie
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PILOTPROJECT
Het idee ontstond vanuit een advies van de bewonersraad aan
de directie om met deze tuin te beginnen. “Een groot deel van de
bewoners mag of kan niet meer weg van het terrein. Zij hebben
bezigheden nodig”, vertelt Moesan.“De directeur, Osei Jabini, is akkoord
gegaan met het voorstel van de raad en heeft in oktober 2016 een
pilotproject ingesteld.
Dit slaagde met groot succes. De bedoeling van het pilotproject was
ook om na te gaan wat de bijdrage aan de centrale keuken zou kunnen
zijn. En wat bleek… na de oogst was er een overschot aan groenten!
Het teveel werd verkocht aan het personeel en de opbrengsten zijn
opnieuw geïnvesteerd in de moestuin.”

ZELFVOORZIENING
Op 16 november 2016 werd de moestuin officieel geopend. Na de
pilot volgde een uitbreiding. Als er eerder drie van elke goentesoort
werden geplant, ging het er bij de uitbreiding om honderd. Er worden

MOESTUIN HUIZE ASHIANA

verschillende soorten groente, aardvruchten en knollen geplant.
“Boulanger, antroewa, kool, peper, zoete patat, pompoen, bloemkool,
broccoli, cassave en meer, zijn allen in de tuin te vinden. Met de
wisselende prijzen van groente, worden ook de uitgaven van het
verzorgingstehuis ingeperkt door deze vorm van zelfvoorziening. Verder
worden zwarte aarde en diverse stekjes aan het personeel verkocht om
hen zo te stimuleren ook thuis een eigen moestuin te beginnen”, zegt
Moesan.

IRRIGATIESYSTEEM
Het succes heeft een positieve boost gegeven aan de bekendheid van
Huize Ashiana. In het begin was de aanloop van verbouwers groot
waardoor de groep werd verdeeld. Maar na verloop van tijd is er toch
een vaste groep ontstaan aangezien niet alle bewoners de lichamelijke
arbeid kunnen verrichten. Er is zelfs één bewoner die zo goed is in
tuinieren, dat hij zijn eigen ‘hoekje’ heeft. Dagelijks werkt men in de
tuin.
Naast de groep vaste vrijwilligers en vijf bewoners die de tuin actief
onderhouden, werken met name stagiaires van het Natuur Technisch
Instituut (Natin) in de tuin. Ook studenten van de Anton de Kom
Universiteit en leerlingen van nijverheidsscholen, middelbare en
andere scholen maken gebruik van de moestuin om een studie of
schoolverslag te schrijven. Er is ook een irrigatiesysteem aangelegd.
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UITBREIDING
De gewassen worden grotendeels in een kas en op plantenbedden
verbouwd. In oktober 2017 plantte de LGBT-gemeenschap vrijwillig,
binnen twee uren, bedden met kool en legde het irrigatiesysteem
aan. Ondanks het huidige succes van de tuin, zijn er toch nog wensen
die Moesan en de bewoners graag in vervulling zouden zien gaan.
Zo mogen er zich meer vrijwilligers aanmelden om te werken in de
tuin. Want afhankelijk van de gewassen die zijn geplant, komen
de bewoners en de huidige vrijwilligers handen tekort. Er is een
verzoek ingediend bij de Vaste Commissie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting in het Parlement om nog twee plantenkassen te
voorzien. Moesan heeft het volste vertrouwen dat dit voor elkaar komt.
Daarnaast is er nog ruimte vrij voor een aantal plantenbedden.

CASSAVE
Per oogst wordt ruim tachtig kilogram tayerblad geleverd, terwijl de
keuken er slechts dertig nodig heeft. Er zijn twee bedden beplant met
drie verschillende soorten cassave. Dit gewas wordt in het tehuis veel
gebruikt vanwege verschillende gezondheidsredenen. De prijzen van
cassave op de markt zijn hoog. “Of het nu aan de vruchtbare grond
ligt, aan de verzorgende handen van de veldwerkers of dat het een
combinatie is van uiteenlopende feiten; de moestuin van Huize Ashiana
heeft bestaansrecht! Met de uitbreiding naar twee plantenkassen, zou
dit project buiten het tehuis groente aan de man kunnen brengen.”
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Need some crushed stones?
You name it. We have it!
• Waste • Basecoarse
• 1/2" - 1" - 2" • Boulders
and a lot more .....
Contact us:

+597 484640 - 487150 - 8711313
Ds. Martin Luther Kingweg 35
Monday - friday 08:00 - 16:00hrs
Saturday 08:00 - 13:00hrs
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STABIELE WEGENAANLEG

www.surgoed.com
Roelstraat 22a
Paramaribo - suriname
Tel: (597) 430086
Fax: (597) 430086

GEOWEB VOOR SNELLE,
DUURZAME EN STABIELE
WEGENAANLEG

De Icarus Systems bedrijvengroep
werd na veel brainstormen officieel in
2015. In november van dat jaar was de
oprichting van Icarus Systems Suriname
NV een feit, gevolgd door de Guyanese
dochtermaatschappij in februari 2016.
Oprichters Maya Parbhoe en Serge
Tjin namen hiermee het initiatief om
mensen diensten te bieden op het
gebied van innovatieve en duurzame
constructietechnieken en producten in de
bouwwereld.
Het gaat voornamelijk om applicaties
voor de civiele techniek en de mijnbouw
die in Suriname en de regio vooralsnog
weinig bekendheid genoten, maar waarvan
de potentie voor kostenbesparing,
gebruikseenvoud en kwaliteitsverbetering
zeer aanzienlijk zijn. “Wij doen alles van start
tot einde, ‘site inspection’, engineering van
het project, leveren op maat een oplossing
met de modernste constructietechnieken en
materialen die door de grootste leveranciers
in het vakgebied al wereldwijd worden
gebruikt.
Hiermee komen wij met duurzame,
kostenbesparende, goedkopere en innovatieve
producten en de beste oplossingen voor
de projecten die worden aangewend”, zegt
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Parbhoe. Icarus is de enige geosynthetics
specialist in Suriname.

GEOWEB
Een bekend en innovatief product bij Icarus
is Geoweb van het Amerikaanse Presto
Geosystems, onderdeel van het grote
Reynolds Holdings concern. De werking
hiervan is gebaseerd op de stabilisatie
en verstijving die de karakteristieke
bijenkorfstructuur van het materiaal
op de ingesloten grond uitoefent. De
verticale verkeerslast op een cel wordt
onmiddellijk verdeeld over de omringende
cellen, waardoor de lastconcentratie op de
ondergrond aanzienlijk lager is.
Geoweb biedt zowel voor verharde
als onverharde wegen een aanzienlijk
economisch voordeel. Het materiaal is zeer
duurzaam en ongevoelig voor aantasting door
ultraviolette stralen en oliën. Voor onverharde
wegen in de grootschalige mijnbouw is
de besparing op de totale aanlegdikte van
de weg 35 tot 45 procent en op periodiek
onderhoud ruim tachtig procent. In de
afgelopen twee jaren is een groot deel van de
verkeerswegen van Newmont Suriname met
Geoweb aangelegd. De voertuigen die daar
over de maar liefst 25 meter brede wegen

rijden, wegen ongeveer 250 ton, wanneer die
volgeladen zijn. Een zwaardere vuurdoop voor
de toepassing van Geoweb in Suriname is
nauwelijks denkbaar.

LICHTER TYPE
Voor de bouw van verharde wegen in de
kustvlakte, welke veel minder zwaar belast
zijn, is er een lichter type geoweb gevuld met
klinkzand. Deze brengt een kostenbesparing
met zich mee ten opzichte van het gebruik
van ‘base course’ oftewel steenslag, onder het
asfalt, of de straatstenen. Deze toepassing is
ook goedgekeurd voor verkavelingswegen.
Tot de gebruikers van deze Geoweb
toepassing behoren onder andere de
Wegenautoriteit en Intervast Suriname NV.
Geoweb is in het Caraibisch gebied alleen
bij Icarus mogelijk. Zij is de distributeur en
vertegenwoordiger van Presto Geosystems
met een filiaal in Frans-Guyana en Guyana.

SNEL & EENVOUDIG
Geoweb ‘soil confinement technology’ is
destijds ontwikkeld door het Amerikaanse
leger. Dit omdat er behoefte was aan een
materiaal waarmee snel en eenvoudig een
weg voor zwaar militair transport of een
landingsbaan kon worden aangelegd.

STABIELE WEGENAANLEG

www.surgoed.com
www.icarussuriname.com
@icarussuriname

Daarbij moest het niet voor moeilijkheden
zorgen voor de grond die ter plaatse
beschikbaar was, of het nu om een strand,
woestijn of zelfs een oerwoud gaat. Bij
het leger gaat het voornamelijk om de
uitvoeringssnelheid, zowel voor de mijnbouw
en de civieltechnische wegenbouw,
waarbij het gebruik van minder kostbare
zandmaterialen, in plaats van kostbare
steenslag en lateriet, heel belangrijk is.
Met Geoweb kan voorts veelal een dunnere
wegfundering worden aangelegd.

ANDERE VOORDELEN VAN GEOWEB
Geoweb biedt ook andere innovatieve
civieltechnische oplossingen, waaronder:
1. bescherming tegen afkalving van bermen
en taluds langs kanalen;
2. Geoweb gevuld met steenslag biedt 		
een financieel aantrekkelijk alternatief 		
voor verharde container opslagfaciliteiten;
3. een lichte Geoweb met steenslag is 		
trouwens ook een goedkoper alternatief 		
voor verharde parkeerplaatsen.

ANDERE MODERNE MATERIALEN EN
APPLICATIES
Icarus Systems levert naast Geoweb ook de
volgende innovatieve producten:
1. Een volledig scala aan geotextiel

en geotubes voor kades en
oeverbescherming en andere geosynthetische producten van Royal Ten
Cate, wereldwijde marktleider in 		
kunststoffen in de bouw.
2. Geomembranen voor bodembescherming
in de mijnbouw en petrochemische 		
industrie;
3. Kunststofleidingen en rioleringen voor 		
mijnbouw en ontwatering.
4. GeoTerra construction mats. HDPE 		
kunststof rijplaten waar men met een 		
truck door een zwamp heen kan!
Of op een zeer slechte ondergrond 		
met de grootste machines overheen kan,
waardoor werk snel en efficiënt kan
worden verricht. De rijplaten zijn ook 		
makkelijk verplaatsbaar.
Voor kanalen is er een oplossing van
Presto, dat goedkoper en duurzamer is en
het verzakken van wegen voorkomt in een
kanaal, zoals het geval is aan de Ringweg en
Wilhelminastraat.

ENGINEERING EN ONDERSTEUNING
Icarus Systems biedt vanzelfsprekend voor
al haar producttoepassingen volledige
ondersteuning qua engineering en controle
op de uitvoering. Dit geschiedt steeds met
volledige support van de fabrikant.
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Solving soil stability challenges is in our DNA.
For over 35 years, we’ve partnered with
engineers across the globe to solve the most
difficult site challenges with our GEOWEB®
3D soil stabilization system.
SOLUTIONS FOR VERSATILE & DIVERSE
MARKETS

Infrastructure | Transportation | Railroad/ Intermodal
Mining | Oil & Gas | Wind Energy

DESIGN & CONSTRUCTION SUPPORT

Free Project Evaluations are available to support
project designs.

Knowledgeable local representatives support
construction of even the most complex
projects.

Local Technical & Site Support
Ph: +597 430086
www.icarussuriname.com
@icarussuriname

Site access is
fast, easy–and
economical with
GEOTERRA®
Construction
Mats.

AP-8512

Site Challenges,
MEET YOUR MATCH...

GEOWEB

®

3D SOIL CONFINEMENT
www.prestogeo.com | info@prestogeo.com

unpaved roads | base stabilization | parking areas | canal linings | slope erosion control | retaining walls | trails

HET PARK

www.surgoed.com

BUITENSOCIËTEIT HET PARK

140 jaar
Je zou het misschien niet denken maar het begon allemaal als
een wandelpark rondom het Fort Zeelandia in de 19ᵉ eeuw.
Omdat het militaire terrein niet onderhouden werd, kreeg een
deel een andere bestemming. Het heette toen het Militaire
Park en herbergde een muziek-en eettent. Later ging het
geheel over in de Buitensociëteit Het Park. Een blik in het
gedenkboek in verband met het 100-jarig bestaan van deze
herenclub geeft je een interessante blik op de geschiedenis.
Op 18 december 1877 werd een eerste bestuur geïnstalleerd en op
1 januari 1878 was de feestelijke opening. Tot 1942 was het Park de
enige besloten club in Suriname en vóór de Tweede Wereldoorlog was
het ook de enige plek voor afleiding waar ook buitenlandse officieren
en transito passagiers kwamen.

FORMATIE REGERING

De huidige voorzitter van de Buitensociëteit Het Park, Theo Linscheer,
vertelt dat het een club is waar men zich komt verpozen en van alles
en nog wat bespreekt onder het genot van een drankje en hapje.
“Het Park stond altijd bekend om haar keuken die als beste werd
gekenmerkt. In goede tijden zaten er dagelijks wel 50 leden in de
bar”, aldus Linscheer. “De club had directieleden, ministers en ook
parlementsleden in zijn ledenbestand.
Mensen van buiten zeiden vroeger dan ook dat de formatie van de
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regering bekokstoofd werd in Het Park!”
Men kwam er niet alleen voor ontspanning maar ook om te netwerken.
Ook dames werden uiteindelijk toegelaten als lid. Niet omdat ze een
partner waren van een al bestaand lid maar omdat ze dat zelf wilden.
Christinie Jie Sam Foek komt er al vanaf haar kinderjaren – haar
vader was immers lid – maar zij werd zelf lid in 1967. Voor haar
staat ‘socializen’ vooraan, vrienden ontmoeten en gezellig met ze
babbelen. Een hoogtepunt voor haar was de viering van het 100-jarig
bestaan. Ook voor Ro Leeuwin, die reeds tientallen jaren lid is, was
dit eeuwfeest een markant punt. Hij zat toen in het bestuur en is ook
erelid.

DIEPTE- EN HOOGTEPUNTEN

Voor zowel Linscheer als Jie Sam Foek was de gedwongen verhuizing
in de 80-er jaren van de vorige eeuw geen prettige zaak. Het pand
werd in beslag genomen door gewapende militairen. De BS Het Park
vestigde zich toen enige tijd, waar nu het Telesur complex is, aan de
van‘t Hogerhuysstraat. Dit had een terugloop van het ledental in deze
periode tot gevolg.
Uiteindelijk werd het pand waarin nu De Nationale Assemblee bevindt,
verkocht. In december 1982 verloor het Park vier prominente leden,
wat weer voor een mineurstemming en terugval van leden zorgde.
Leeuwin zag als hoogtepunt zeker het feit dat Het Park weer

HET PARK

www.surgoed.com

in een eigen gebouw kon intrekken waar ze tot de huidige dag
gevestigd zijn, aan de Grote Combé. “Ik ben verslaafd aan de
club! Ik kom er vrijwel dagelijks na de lunch. Af en toe domino
spelen, en het is er zeker gezellig kletsen”, vertelt hij enthousiast.
Hij geeft wel toe dat de sfeer door de jaren heen is gaan veranderen,
we leven in een andere tijd en het verenigingsleven is ook
veranderd. Mensen komen nu niet speciaal naar Het Park voor een
voetbalwedstrijd op TV maar zitten gewoon thuis voor een groot
scherm.

DANSCLUB
Leuk is toch wel dat er regelmatig een muziekband speelt en Linscheer
vertelt dat er ook lezingen, seminars en sociaal-culturele activiteiten
worden georganiseerd. Verder verhuurt de club ook ruimten op
permanente basis. Een trekker is zeker de Rock & Roll Society, de
dansclub waar men elke donderdag de benen flink losgooit!
Het lijkt wel een aerobic sessie waar vooral de dames van genieten.
Ook geven meerdere salsascholen er wekelijks lessen en organiseren
vaak uitvoeringen.
“Het imago van een elite club waardoor mensen het als een drempel
ervaren moeten we doorbreken”, zegt Lincheer met een ernstig
gezicht. Als voorzitter vindt hij het ook belangrijk dat jongere mensen
lid willen worden. Nu is de gemiddelde leeftijd van leden 60 plus.
advertenties

BETHESDAWEG 2 | 485300 | INFO@MINESSERVICES.SR
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PERCELEN
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Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Kwatta,I3 (P0433B6 -Thebestraat 72)

510m²
Eigendom
opgehoogd
Zand

Bijzonderheden Het terrein is opgehoogd en geheel
omrasterd met een kwalitatieve 		
schutting
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Te Tourtonne 6 hebben wij dit mooie ‘panklare’
terrein te koop. Dit perceel valt direct op vanwege de
massieve schutting die volledig rondom het perceel
is gebouwd uit 4 duim stenen met gestorte midden
pilaren. De ingang en de voor trens is gedempt en het
terrein is compleet opgehoogd. Deze investering kost
u al snel € 25.000,-; de kenner zal de kwaliteit en de
meerwaarde ervan snel inzien. Dit eigendomsterrein
heeft in de directe omgeving alle nodige voorzieningen
en mogelijkheden.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

655m²
Eigendom
Bouwrijp en schutting
Zand

Bijzonderheden Rustig wonen op ruim kavel in
de stad en toch in de natuur
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 52.000,- | SRD 416.000,-

€ 31.500,- | SRD 252.000,-

Munder O2 - P0413B6 - Columbiastraat perc 540

Boerbuiten O1 (P0430B3-Decionstraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

330.84m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Dit perceel is te bereiken
via de Kashmirstraat

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

Makelaar

Dit eigendomsperceel van 330.84m², frontbreedte
12m en diepte 27.57m, maakt deel uit van de voormalige plantage Vaderzorg die nu bekendstaat als
Munder. De bodemgesteldheid is zand/klei.
Dit perceel is te bereiken via de - verharde - Kashmirstraat en ligt aan een zijstraat van de - onverharde
- Benaresstraat. In de buurt van dit perceel ligt de
Ringweg. Openbaar vervoer, scholen en winkels zijn
binnen handbereik.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

540m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Makelaar

€ 28.500,- | SRD 228.000,-

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Commewijne (P0418B3 - Oost-West verbinding Orleanekreek)

Noord S1 (P0428B3-Koraalrifstraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

2165m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Langs de Oost-Westverbinding te Commewijne
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

Dit perceel bevindt zich 400m na de brug over de Orleanekreek, aan de linkerzijde van de weg ter hoogte
van EBS-mast CAN 122 123 124. Op de perceelkaart is
dit volledig ontbost perceel aangegeven met nummer
3. Het terrein is 20 meter breed en 108 meter diep.
Het maaiveld is op gelijke hoogte met het straatniveau. Aan de voorzijde van het perceel is geen trens.
De afstand van het perceel tot het geasfalteerde wegdek is 16 meter. De afwatering van het perceel loopt
via een kanaal aan de achterzijde van het perceel.

€ 25.000,- | SRD 200.000,-
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Perceel opp.

745m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

klei

Bijzonderheden Gated Community
(Bridge Village)
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 25.500,- | SRD 204.000,-

PERCELEN
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Saramacca 0A (P0410B9 - Rachelshoop 9)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Comm. W7 (P0407B3 - Podosiriweg)

41.800m²/4.18ha
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Prachtig oud eigendomsterrein langs de Saramaccarivier
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Dit mooie terrein van maar liefst 4,18 ha heeft een
frontbreedte langs de Saramaccarivier van 50m1. Het
betreft eigendom en heeft een zandweg als toegangsweg. Op het terrein ziet u de sporen van oude beschaving en bewoning, w.o. restanten van een oud huis,
kweekvijver en tal van grote loofbomen en sierbamboe. Een terrein dat al geleefd heeft en body bezit.
Het gedeelte langs de rivier is in cultuur gebracht en
ontdaan van het secundaire hoog bos. Dit gedeelte
van de rivier heeft geen afkalving en is ideaal geschikt
voor ontplooiing van tal van activiteiten.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,Beni’s Park O2 (P0422B3-Limastraat 206)

Perceel opp.

336m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen
te Beni’s Park
Contact info

Surgoed Makelaardij NV

Contact info

Tel.: 493497

€ 33.500,- | SRD 268.000,-

875m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Kavel gelegen aan hoofdweg
geschikt voor zakelijke
doeleinden of bewoning
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 32.500,- | SRD 260.000,-

Noord (P0416B6 - Anton Dragtenweg 11a)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Noord T1 (P0404B6 - Gompertsstraat verl)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1312m²
Grondhuur
Bouwrijp
Klei

Beni’s Park O2 (P0422B3-Limastraat 206)

Perceel opp.

336m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen
te Beni’s Park
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 33.500,- | SRD 268.000,Noord V1 (P0403B6 - Gunputstraat 265)

4000m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Langs de rivier
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

De zeer bekende Anton Dragtenweg is een erg gewilde
plek. Deze droomlocatie staat bekend om de mooie
ligging langs de Surinamerivier waar continu een zachte zwoele bries voelbaar is. Het uitzicht is fenomenaal
en u bent in ‘no time’ in de stad! Deze eigendomskavel van maar liefst 4000m² is groot genoeg om uw
droomhuis op te bouwen en een mooie tuin aan te
leggen. Droomlocatie aan de Anton Dragtenweg, net
voorbij de sluis van de David Simonstraat. In de directe omgeving vindt u mooie woningen en residenties.

€ 525.000,- | SRD 800.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

700m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Perceel ligt in
Gunny’s Villa Park
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 34.500,- | SRD 276.000,-
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CONTAINERWONINGEN
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UNIEKE MANIEREN VAN WONEN
CONTAINERWONINGEN,
EEN RENDABEL ALTERNATIEF
In het bekende ‘buitenland’, waar
de ontwikkelingen veel verder
gevorderd zijn dan in Suriname, zijn
containerwoningen zeker al een
decennium de normaalste zaak van de
wereld. Van studentenflats in Nederland
tot een hele mall in het Verenigd
Koninkrijk; bouwen met containers is
er geen nieuwigheid meer. Het concept
is inmiddels al geïntroduceerd in
Suriname, maar een simpele rit door de
advertentie
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straten of een zoektocht op Facebook
leert dat het zo populair nog niet is.
Veelal worden containers gebruikt als
utiliteitsgebouwen voor bedrijven.
Het aantal aanbieders van containers en
containerwoningen in Suriname is op de
vingers van één hand te tellen. Echter zijn
containerwoningen toch een alternatief
dat nader bekeken mag worden. Eén van
de spelers op de markt is Container Sales

Suriname. Het bedrijf brengt zeewaardige
containers aan de man, die dus ook geschikt
zijn om mee te bouwen. Eigenaar Xander
Cameron vertelt dat de Surinaamse markt een
grote vraag heeft naar containerwoningen,
maar deze nog niet afneemt. Daaraan liggen
verschillende oorzaken ten grondslag. Eén
daarvan is dat het marktbewustzijn voor deze
woningen nog niet aanwezig is. Zijn ervaring
is dat personen tegen containerwoningen
aankijken als ‘potiman oso’. Niets is minder

CONTAINERWONINGEN

waar. “De gedachte dat een containerwoning
goedkoper is, klopt niet.” Een 20 ft container
kost al tussen de 2000 en 2200 US dollars
en een 40ft container tussen de 2800 en de
3000 US dollars. “Als je een container hebt,
heb je nog geen huis”, legt hij uit. Maar
de uiteindelijke prijs van de woning, zal
uiteindelijk afhangen van de wensen van de
klant, dus die moet weten wat hij wilt.

MODULAIR
Een container kan gemakkelijk en snel worden
omgebouwd tot een woning. Er moeten onder
andere nog ramen in worden gesneden en
er moet vooral veel worden bekleed. Deze
woningen zijn ook gemakkelijk uit te breiden.
Voor de uitbreiding van een stenen woning zul
je bijvoorbeeld een muur moeten bekostigen.
Je kunt altijd meer containers tegen elkaar
aan zetten en “containers kun je tot negen
hoog op elkaar stapelen”, stelt Cameron. Een

40ft container staat doorgaans gelijk aan een
1-kamerwoning of een 2-kamerwoning met
kleine kamers. “In Suriname heb je weinig
mensen die de hele dag binnen zitten en met
een klein afdak erbij, is een kleine woning heel
goed te bewonen. Stel dat oma bij je inwoont
of je hebt kinderen die iets ouder zijn en je
niet in je huis wilt, dan kun je een container
gebruiken als een bijwoning”, illustreert
Cameron. Verder vindt hij het belangrijk dat
de woningen modulair blijven.
“Je moet het anytime kunnen oppakken en
vervoeren. Stel dat je in de stad woont, maar
je wilt verhuizen naar een terrein in een ander
gebied, dan moet dat gewoon kunnen.”

VOORDELEN
De woningen zijn ook op neuten, waardoor
de toegankelijkheid voor inbrekers wordt
verlaagd en de containers zijn brandveilig.
Cameron heeft uiteraard een aantal containers

www.surgoed.com

in Suriname verkocht die tot woning zijn
omgebouwd, maar zijn ervaring leert dat
traditionele aannemers niet de expertise
hebben om dat op de juiste manier te doen.
“Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een vloer
te storten, hoewel dat wel gevraagd wordt
door sommige aannemers”, aldus de eigenaar
van het containerverkoop bedrijf. Hij stelt
ook dat de hoge woningnood in Suriname op
verschillende manieren kan worden opgelost,
waaronder de optie met containerwoningen.
De bedoeling van het bedrijf is niet primair
om winst te maken, maar om vooral mee te
werken aan vernieuwing en mensen tegemoet
te komen.
Het bouwen van een containerwoning van 20ft
kost vanaf rond de 10.000 US dollars en een
40 ft container vanaf ruim 17.000 US dollars.
Een investering die wel de moeite waard
schijnt, gezien de voordelen die het met zich
meebrengt.

advertentie
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Leiding 18 A8 (P0416B6 - MK Village)

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

690,42m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Contact info
Makelaar

358m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Percelen in de unieke
omgeving van MK Village
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards - 8510812

375m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 25.000,- | SRD 200.000,-

Comm. (P0318B3 – Palm Village 314)

Makelaar

Perceel opp.

Contact info

€ 10.000,- | SRD 800.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Leiding (P0380B3 - Nieuwzorgweg 15)

€ 17.500,- | SRD 140.000,-

Uitvlugt M6 (P0396B6 - Onoribolaan hk Osembolaan)

1021m²
Eigendom
Opgehoogd
Schelp/zand

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.

Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

€ 92.500,- | SRD 740.000,-

Commewijne (P0397B9 - Zaagmolenweg)

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

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.

€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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,-
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Wanica (P0409B3 - Eureka 489)

Para K14(P0368B9–Rijsdijkweg/Melkweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

549m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand
Stroom en water aanwezig

Contact info

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

18.88ha
Grondhuur tot 2031,
landbouw & veeteelt
Status
Laag wied, lage bossage
Grondsoort
Zand / klei
Bijzonderheden Prachtige terrein gelegen
tussen twee geasfalteerde
hoofdwegen
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 12.500,- | SRD 100.000,-

€ 240.000,- | SRD 1.920.000,-

Makelaar

Perceel opp.
Titel grond

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Saramacca (P0417B6-Misgunstweg 112)

Perceel opp.

600m²

Titel grond

Eigendom

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Langs het water
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 25.000,- | SRD 200.000,Wanica Q10, (P0411B6-Waterbies Putcherweg197)

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Leuk eigendomskavel
met een frontbreedte
van 30.5m en diepte van 40m
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.

€ 42.500,- | SRD 340.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

725.50m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Perceel ligt in een zijstraat
van de Winston Churchillweg
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Hesdy Rechards
8510812

€ 23.500,- | SRD 188.000,-
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In de wereld van de aan- en verkoop van onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat de kans op
misbruik groot is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. De
oorzaak hiervan is vaak dat de bestaande wetgeving tekort schiet of er gewoon niet is. Surgoed Magazine besteedt
daarom regelmatig aandacht aan deze misstanden. Hopelijk kunnen potentiële kopers en verkopers van onroerend
goed daarmee hun voordeel doen. In verband met eventuele gevoeligheden zijn gefingeerde namen gekozen voor de
personen die in de verhalen voorkomen.

Koop je wel het perceel
dat je koopt?
Jeroom Van Bossele uit Antwerpen was
vroeger zeeman. Alle landen van Zuid-Amerika
heeft hij aangedaan, op één na: Suriname.
Dus toen hij, eenmaal gepensioneerd, en
zijn vrouw Godelieve een lange, exotische
vakantie wilden, viel hun keus op Suriname.
Die vakantie was zeer goed bevallen.
De ‘no spang’-sfeer van Suriname paste
wel bij hun gemoedelijke Belgische aard.
Daarnaast vonden ze Surinamers hartelijk en
behulpzaam. Van Paramaribo waren ze niet
echt onder de indruk, des te meer van de
districten en het binnenland. Zo waren ze er
een keer op uit getrokken in Saramacca, in de
buurt van Groningen. Zo sereen wonen aan
de Saramaccarivier, niet al te ver van de grote
stad; dat sprak ze wel aan.
Jeroom en Godelieve hadden altijd tegen
elkaar gezegd hun laatste dagen beslist niet te
willen slijten in het koude Europa. Nu waren
ze alweer voor de derde keer in Suriname.
Aan de Waterkant, onder het genot van
het lokale bier, raakten ze in gesprek met
een man die zich als Remy voorstelde. Ze
vertelden hem hoe ze onder de indruk waren
van Saramacca als woonomgeving. Remy,
die aannemer bleek, zei dat hij een makelaar
kende en bracht ze met hem in contact.
Die makelaar wist inderdaad een leuk stukje
grond te koop aan de Saramaccarivier,
vlakbij Groningen en niet ver van de OostWestverbinding. De verkoper had de
perceelkaart meegenomen, waarop duidelijk
te zien was dat het ging om een perceel aan
de rivierzijde. Het terrein was overwoekerd
met gras en bomen, maar er liep duidelijk nog
een weg naar de rivier. Een mooi groot terrein
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voor maar 40.000 euro. Het feit dat Remy
erbij was, schepte vertrouwen. Hij bood aan
om het perceel schoon te maken.

Perceel van iemand anders
Op kantoor van de makelaar werd de koop
beklonken, en met tussenkomst van de notaris
vond de overschrijving plaats. Nog voordat
Jeroom en Godelieve weer naar huis zouden
vertrekken, werd het perceel schoongemaakt.
Alles leek op rolletjes te lopen. Totdat een
man kwam vertellen dat ze zijn perceel aan
het schoonmaken waren. Dat moest gewoon
een misverstand zijn. Maar de man toonde zijn
eigen perceelkaart. Wat bleek? Het Belgische
echtpaar had een perceel gekocht dat nog een
paar kilometer verder van de hoofdweg lag
dan het terrein dat hen was aangewezen. Het
bleek bovendien ook nog om zwampterrein te
gaan.
Jeroom en Godelieve voelen zich flink bij de
neus genomen. Het gaat ze zeker zo’n 20.000
euro extra kosten om het zwampterrein op
te hogen en een weg aan te leggen naar
de rivier. Ze hebben een jurist in de arm
genomen. Het is maar de vraag hoeveel kans
ze maken. De makelaar en verkoper beweren
nu bij hoog en bij laag dat ze het juiste terrein
hebben verkocht ondanks dat ze een ander
terrein hadden aangewezen. Remy weet
ineens ook ‘van niets’ en wilt geld zien voor
het schoonmaken.

Partiële perceelkaart
Wat is er fout gegaan? Jeroom was afgegaan
op de partiële perceelkaart. Daarop staan
alleen de kadastrale gegevens van het perceel
zelf, maar de exacte ligging is er niet uit af te

lezen. De notaris is immers geen landmeter en
uit de kaarten is niet altijd af te leiden hoe de
kadastrale vork in de steel zit. Daarvoor moet
je de overzichtskaart of moederkaart van het
gebied raadplegen. Veel overzichtskaarten zijn
te vinden bij het GLIS of het Domeinkantoor.
Wie grond koopt heeft een onderzoeksplicht,
maar wie de grond verkoopt heeft ook een
informatieplicht. Jeroom had ook Google
Maps kunnen raadplegen. Alleen als het om
de ‘stad’ gaat, kan een perceelkaart afdoende
zijn omdat daar voldoende referentiepunten
zijn te vinden. Maar dit geldt zeer zeker
niet voor percelen in districten, waar veel
op elkaar lijkt. Zelfs gecombineerd met een
overzichtskaart kan het knap lastig zijn. Als
het domeingrond of erfpacht is, ligt er zeker
bij het Domeinkantoor een overzichtskaart van
het gebied. Bij eigendomsgronden is dat vaak
niet het geval of slechts gedeeltelijk. In die
gevallen schakel je een landmeter in om een
‘uitmetingskaart’ te maken.

Klassieke oplichters
Wat Jeroom en Godelieve is overkomen, is een
klassiek voorbeeld van oplichters, die zoveel
mogelijk geld vangen voor een waardeloos
stuk terrein. Dus voordat u iets koopt, laat u
goed informeren. Landmeters kunnen aardig
ver komen, want in de afgelopen honderd
jaren hebben zij hun eigen archieven erop na
gehouden. Landmeters zijn overigens beëdigd
en geregistreerd. Dit in tegenstelling tot
makelaars. Trek dus eerst het een en ander
na. Op internet haal je al snel de transparante
makelaarsbedrijven eruit. Een andere tip is
om een buurtonderzoek te doen door met
omwonenden te praten.
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Uitvlugt M6 (P0434B6 - Van Brussellaan 9-11)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

1204m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Bouwrijp stuk grond
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Dit is een ruim perceel met een mooie frontbreedte
van 40 meter, dat zich er goed voor leent een riante
woning op te zetten. Verder is het perceel bouwrijp
en kan er direkt gestart worden met de bouw. Het
grondwaterpeil is gelijk met het straatniveau, er is
een goede afwatering voorop in de straat. Het perceel
is centraal gelegen en in een buurt met woningen die
gebouwd zijn in een hoger segment. Met centraal gelegen wordt bedoeld in de buurt van alles wat er maar
gebeurt in het zuiden van de stad.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

899m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Makelaar

Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 195.000,- | SRD 1.560.000,-

€ 23.000,- | SRD 184.000,-

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

Sara'ca (P0425B3–Dammalangprojekt)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

34250m²
Grondhuur
Bebost
Zand

Bijzonderheden

Mooi hooggelegen terrein
voor tuin- en/of landbouw

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Bent u op zoek naar een hooggelegen terrein in een
rijke bodemachtige omgeving geschikt voor agrarische activiteiten, of gewoon een leuk terrein om een
buitenverblijf of boerderij neer te zetten?
Rijsdijk is de locatie te Para, waar u gerust landelijk
zonder zorgen heerlijk kunt vertoeven. Dit terrein is
gemakkelijk te bereiken via de Indira Gandhiweg;
als u alsmaar rechtdoor rijdt over de geasfalteerde
Rijsdijkweg ligt het perceel in het zandgedeelte aan de
linkerkant.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

3240m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei
Hooggelegen
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

€ 32.500,- | SRD 260.000,-

€ 45.000,- | SRD 360.000,-

Commewijne (P0426B6 – Zesde Rijweg)

Kasabaholo I7 (P0429B3-Genrobinweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

2.1 ha (21000m²)
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei

Bijzonderheden Bedden. afwatering
Contact info
Makelaar

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

Deze prachtige kavel van 2.1 hectare staat aan de Zesde Rijweg in het district Saramacca. Het gehele terrein
is ontbost, goed onderhouden en ingedeeld in bedden
met een goed afwateringssysteem. Het perceel is meteen bruikbaar voor onder andere landbouw, veeteelt
en visserij. Elektriciteit en water zijn momenteel niet
aanwezig. Wel is er een durotank, berghok en een hut.
Een prachtig terrein met voldoende mogelijkheden tot
ontwikkeling.

€ 125.000,- | SRD 1.000.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

477m²
Eigendom
Bouwrijp
Mix

Bijzonderheden

Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Makelaar

€ 28.000,- | SRD 224.000,-
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Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

1300m²
Eigendom
Volledig opgehoogd en gemaaid,
bouwrijp
Zand
Pracht perceel langs 			
de Surinamerivier met beschoeiing
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.

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

€ 140.000,- | SRD 1.120.000,-

€ 40.000,- | SRD 320.000,-

Wanica Q14 (P0349B6–Pierpont/Ordenweg)

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

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 cassave. Het geheel heeft een nette
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden.
Dit stuk land leent 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.

€ 91.000,- | SRD 728.000,Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

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

P.N.O.T.K.

Grondsoort
heid van
Bijzonderheden
Contact info

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

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 120.000,- | SRD 960.000,-

Para V14 (P0361B6–Plantage Overbrug)

Perceel opp.
Titel grond
Status

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

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

€ 2.200.000,- | SRD 17.600.000,-

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

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,-
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Noord (P0435B9-Anton Dragtenweg 236)

Kasabaholo J6 (P0417B3-Jacobkondrestraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info
Makelaar

2972.72m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Terrein van bijna 3.000 m²
op 10 minuten rijden van het
centrum
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Perceel opp.

4000m²

Titel grond

Eigendom

Status

Opgehoogd en bouwrijp

Grondsoort		
Bijzonderheden Prachtig gelegen
Surgoed Makelaardij NV

erceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Makkakreek
Contact info

Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

€ 23.000,- | SRD 184.000,-

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Perceel opp.

675m²

Titel grond

Grondhuur

Status

Bouwrijp

Grondsoort

Zand/klei

Bijzonderheden Hoek perceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 39.500,- | SRD 316.000,-

€ 1.150.000,- | SRD 9.200.000,-

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

Morgenstond (P0379B6-Katoen Fowroestraat)

14.6ha
Eigendom
Hoog zandgrond
Zand/klei/schelp
Groot eigendomsterrein
grenzend aan Parakreek en 		

Investeren als ondernemer moet je doen in de slechte
tijden; het inkopen van percelen en terreinen voor verdere ontwikkeling doe je als de verkoopmarkt aan de
bodem zit. Dit grote terrein is vanwege zijn ligging en
afmeting ideaal voor ontwikkelaars. Voor nog geen €
8,- per m² kunt u eigenaar worden van een terrein dat
grenst aan de Gobajolaan te Vredenburg en ontsloten
wordt door de Para en Makka kreek. Plannen voor
woon en leefontwikkeling van dit terrein waren reeds
gemaakt, echter momenteel on hold.

Para K17 (P0378B3- Libanonweg)

Contact info

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

Tel.: 493497

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

met woonhuis erop
Contact info

€ 148.500,- | SRD 1.188.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600m²
Erfpacht
Opgehoogd
Zand
Beach front

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

John Noble - 7106677

€ 57.500,- | SRD 460.000,-
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€ 170.000,- | SRD 1.366.000,-

€ 89.000,- | SRD 712.000,-
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Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan / Peace valley)

Ringweg O1 (P0391B6 - Chiragally 307)

Adres
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
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

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.

€ 207.000,- | SRD 1.656.000,-

€ 25.000,- | SRD 200.000,Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Comm.V8 (P0363B3–Sergeantweg 1763)

585m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Bijzonderheden Hoekperceel
Contact info

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,Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

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,-

Contact info
Makelaar

1351m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Ligt dichtbij de Surinamerivier.
Altijd een lekkere wind.
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 14.950,- | SRD 119.600,-

Comm. (P0387B6 - Palm Grove 47)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

500.67m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand/klei
Prachtig perceel
te Palm Grove
Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng 		
7176125

€ 17.000,- | SRD 136.000,-

Noord V1 (P0395B6-Grapefruitstraat 465)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

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

€ 32.500,- | SRD 260.000,-
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LOW BUDGET HUIZEN
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TACO OSO
PREFAB LOW BUDGET HUIZEN
Een duurzaam huis voor een betaalbare
prijs. Dat klinkt in deze tijd als een
droom die voor de doorsneeburger
nog maar moeizaam werkelijkheid kan
worden. Toch is dat exact wat Taco Oso
met het Taco Team aanbiedt. Taco Oso is
een subbedrijf van n.v. Cornelly’s GALAXY en biedt prefab low budget huizen
aan.

VLOTTE LEVERTIJD

Het gaat om huizen die uit walabahout
zijn opgetrokken. Er bestaat een keuze uit
vier modellen en twee afmetingen. Ook de
levertijd voor een Taco Oso lijkt ongelofelijk.
Maar omdat het om geprefabriceerde huizen
gaat, is een huis van 30 viekante meter
binnen hooguit tien werkdagen kant en klaar,
terwijl de varianten van 50 vierkante meter
maximaal 15 werkdagen nodig hebben! De
huizen worden, na de overeenkomst met de
koper, in een loods, droog opgezet om na te
gaan of alle panelen en segmenten in elkaar
passen. “Omdat hout leeft, ook nadat het is
bewerkt, kan het gaan krimpen of uitzetten
(bij walabahout is dat minimaal). Maar ook
dan is de kans klein dat een woning niet goed
bevonden zal worden”, zegt Cornelly Olivieira,
de gedreven eigenaar/directeur van het
bedrijf.

GRANDIOOS

In oktober werd deze nieuwe optie
voor woonhuizen aan de samenleving
gepresenteerd en de reacties zijn tot nog
toe grandioos. Binnen een week heeft het
bedrijf drie werkopdrachten binnen gekregen,
vertelt Olivieira met gepaste trots. Wanneer
een klant het kantoor aan de Waaldijkstraat
binnenstapt, volgt er eerst een intake gesprek.
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Daarin wordt onder andere nagegaan of de
klant een perceel heeft, en of het budget
toereikend is. Daarna worden in de catalogus
de verschillende modellen en afmetingen
bekeken en kan de klant aangeven welke
additionele wensen hij of zij heeft. “De
woningen worden kaal opgeleverd.” Bij
Taco Oso is het zo efficiënt mogelijk werken.
Klanten krijgen ruime bedenktijd voordat
zij een overeenstemming bereiken. Zodra
overeenstemming is bereikt, krijgt de klant
een offerte en stort de klant minimaal 50%
van het bedrag. Er moet ook een bankgarantie
worden overlegd, want binnen maximaal twee
weken nadat het huis is opgeleverd, moet het
resterende bedrag gestort worden.

INDELING

Het bedrijf laat de kamerindeling over aan de
koper, omdat er op dat gebied uiteenlopende
wensen zijn. Er zijn wel standaardopties
waaruit de klant kan kiezen voor de vloer,
het dak, de ramen en deuren. Het huis kan
worden opgeleverd met een vloer, die bestaat
uit hout, maar het kan ook opgeleverd worden
met gegalvaniseerde platen waarop een vloer
van 3 centimeter dikte kan worden gestort.
Deze kan men dan ook betegelen. Het dak
kan bestaan uit walabashingles, trapezium- of
golfdakplaten. Indien men kiest voor golf-of
trapeziumplaten als dakbedekking, dan kan
het plafond uit gips of triplex en eventueel
isolatiemateriaal worden opgetrokken. Bij elke
woning is er een standaard keukenkast van 1
meter. Voor keukenkranen, douche en toilet
uitlaat, wordt ruimte opengelaten.

TEAMWORK

Cornelly Olivieira, die van huis uit
schoonheidsspecialiste is, heeft samen met

haar team, waar haar zoon, een architect en
technisch tekenaar, deel van uitmaakt, vijf
jaar lang gewerkt aan het ontwikkelen van
de huizen en anderhalf jaar aan het prefab
concept. Zij heeft zich door de jaren heen
op verschillende gebieden ingezet in de
samenleving. Zo is zij een van de oprichters
van Women Business Group en heeft zij daar
ruim 20 jaar leiding aan gegeven.
Zij werkt nauw samen met haar 3 kinderen
die allemaal een specialiteit hebben die
binnen het bedrijf ingezet kunnen worden.
Haar zoon is de logistieke man die zorgt voor
de aankopen en het transport, haar jongste
dochter is financieel manager en Cornelly
houdt de intakegesprekken en maakt de
offertes op. In haar portfolio staan verder ook
ontwikkelingswerker en daarnaast maakt zij
zepen van natuurlijke ingrediënten.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Naast het kantoor, vindt men het bedrijf Fruity
Smoothies, waar de specialiteit van Cornelly’s
oudste dochter aan bod komt. Zij is agro
procesor. TACO OSO is zich tevens bewust van
haar ‘corporate social responsibility’ en heeft
ruimte vrijgemaakt voor jonge mannen die via
een organisatie getrained en begeleid worden
om ingezet te worden bij het professioneel
en efficient opzetten van prefab woningen.
Dit onder supervisie van de manager die de
direktievoering supervised.

DUURZAAMHEID

Waarom zou een klant in deze moderne tijd
kiezen voor een houten woning, naast dat
het betaalbaar is? De duurzaamheid van
walabahout spreekt boekdelen. Het hout
bevat een olie die conserveert en ervoor

LOW BUDGET HUIZEN
zorgt dat ongedierte ervan afblijft. “Die zorgt
er waarschijnlijk ook voor dat verf ervan
afbladert”, vertelt de directeur kundig.
Om te voorkomen dat het hout grijs wordt
na verloop van tijd, wordt het huis door de
producent van binnen en buiten gebeitst
afgeleverd. “Alles dat wordt onderhouden,
gaat langer mee”, zegt zij verder. De normale
gangbare onderhoudswerkzaam-heden die

www.surgoed.com

elke woning op termijn nodig heeft, zijn
ook nodig bij de Taco Oso. Een Taco Oso
kost vanaf 10.000 euro of 11.000 usd of het
equivalent in Surinaamse dollars. Verder werkt
het bedrijf met toeleveranciers die kwalitatief
hoogwaardige produkten, materialen en
diensten kunnen aanbieden.

toeleveranciers bepalen zelf wanneer het
tijd is voor capaciteitsverruiming binnen hun
bedrijf, naar gelang de verhoogde vraag naar
hun produkten.
Per huis is er een minimum aantal ramen
en deuren nodig. Stel dat er een groot
aantal huizen wordt afgenomen, zal er extra
mankracht nodig zijn om de ramen en deuren
binnen de aangevraagde tijd af te hebben.

Door deze werkwijze hoeft het bedrijf niet
veel medewerkers in dienst te hebben; de

advertenties

LUXURY LIVING MENCKENBERG
UITVLUGT

TOUT LUI FAUT MIDDENWEG

Dit project ligt aan de Menckenbergstraat
(omgeving 3e Rijweg, Kwatta)
29

28

27

20

21

22

26

25
23

Prijs vanaf

€ 11.750,-

Prijs vanaf

(kosten koper)

€ 25.500,-

- De eigendomspercelen zijn vanaf 350 m2 groot.
- De percelen liggen aan een verharde weg.
- Zijn voorzien van electra en water.

Hernhutterstraat# 61
402150 / 8875888 / 8511334

(kosten koper)

- Eigendomspercelen vanaf 414 m2

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
via de bank!

Directe juridische levering!

info@joeglalonroerendgoed.com

joeglalonroerendgoed.com
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ONS WATER
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Water is van levensbelang voor iedere mens. We koken
ermee, baden ons erin, lessen onze dorst, reinigen onze
huizen, auto’s en andere bezittingen ermee. Toch gaan we
er te vanzelfsprekend mee om. De afgelopen tijd is er veel
gesproken over de kwaliteit van ons water in Suriname.
En dan gaat het niet alleen om water in onze rivieren en
kreken, maar uiteraard ook over ons drinkwater. Wat wij
daarbij vooral doen is de vinger naar elkaar wijzen, met als
gevolg dat er geen echte oplossing komt, maar eerder een
haal en getrek over wie er nu gelijk heeft.
NIEMAND HEEFT GELIJK, WIJ MOETEN BEGINNEN
NAAR ONSZELF TE KIJKEN!
De afgelopen maanden heeft Tank cleaning services N.V. de
berichtgeving over het waterprobleem in Suriname gevolgd en naar
onze mening is het een algemeen probleem dat gezamenlijk aangepakt
moet worden, dus met de input van een ieder. Bewustwording is
daarbij belangrijk. Daarom heb ik een paar punten op papier gezet om
de bewustwording van de mens te stimuleren.

BESCHADIGINGEN
De SWM is het waterbedrijf dat ervoor zorgt dat wij van schoon water
in ons huis kunnen genieten. Door middel van een waterleidingnet
komt dat water bij u thuis uit de kraan. Het Surinaams wegennet
heeft deels een gesloten riolering en deels een open riolering. Bij
een open riolering kunt u zelf zien hoe de waterhuisaansluiting loopt
vanuit de straat in of over de goot naar uw huis. Echter worden
onze wegen flink belast met vrachtwagens die met vracht ver boven

DE SURINAMER
De Surinamer is te weinig betrokken en draagt te weinig
verantwoordelijkheid waardoor er veel fout gaat en veel fout zal blijven
gaan. Men moet eerst beseffen dat er een fout is. Ik ga een voorbeeld
geven en deze onderbouwen met fotomateriaal. Het is droge tijd en de
straten zijn kurkdroog, plotseling ziet u op straat een grote plas water
van een paar m2 groot. Die plas met water is er niet zomaar gekomen.
De kans dat hier sprake is van een ondergrondse scheuring of kapot
gestoten hoofdleiding van de SWM is groot. Zo een constatering
dient gemeld te worden bij de SWM zodat die kan ingrijpen. Doet
men dat niet dan zal men maanden of jarenlang een combinatie
van zand, modder, algen, bacteriën naar je huis krijgen toegevoerd
met als gevolg dat het in ons lichaam terechtkomt door dit water te
consumeren. Het lijkt mij dan ook een moeilijke taak voor de SWM om
al die duizenden kilometers aan waterleidingbuizen onder de grond te
controleren wanneer wij als natie onverschillig en onbewust omgaan
met wat er voor ons is aangelegd.

WAT KUNT U ZELF DOEN?

hun vrachtlimiet rondrijden en daardoor het wegdek en de leidingen
sneller beschadigen. Ook graafmachines die gebruikt worden wanneer
men een goot voor het huis of pand wilt dempen dragen bij aan het
veroorzaken van deze schade. De werkzaamheden gebeuren vaak
niet onder toezicht van een gecertificeerde operator waardoor het
vaak fout gaat en de hoofdleiding van de SWM beschadigd wordt.
Het gevolg is dat er vuil water, bestaande uit zand en bacteriën, in
uw waterleidingnet komen. Wanneer uw tuinman gebruik maakt van
een houwer of een brushcutter om de goot of de bermen schoon
te maken, kunnen deze twee handige tools ook makkelijk schade
toebrengen aan het hoofdleidingnet waardoor vuil water kans ziet in
het waterleidingnet terecht te komen.
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Als Tank Cleaning Services NV geven wij daarom graag de volgende
adviezen aan huiseigenaren, kantoren en fabrieken om hun
watermanagementsystem beter in de gaten te houden en te gaan
monitoren.
Wat kunt u nu zelf doen? Enkele basisstappen die gedaan
kunnen worden zijn:
1. Een micron filter laten plaatsen voor en na de durotank om vuil op
te vangen
2. De durotank regelmatig laten reinigen
3. Het plaatsen van een UV-filter om bacterievrij water naar uw pand
te brengen
4. Als uw budget dit allemaal niet toelaat, is ons advies het water dat
u wilt drinken eerst te koken voordat u het drinkt. Het koken van
het water dood ook bacteriën.
Mocht u verder nog vragen hebben over uw drinkwater, dan kunt u
altijd contact met ons opnemen.
Tank Cleaning Services n.v. | Dieterstraat 25 - Uitvlugt - Paramaribo
+597 497111 | admin@tankcleaningservices.biz

Advertenties
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Geachte Lezer,
Bijna elk huis in Suriname heeft
een durotank die wij gebruiken als
waterreservoir om: te koken, baden,
tanden poetsen en het belangrijkste
te drinken.
Maar wat wij heel weinig weten
hoewel wij het elke dag gebruiken
is hoe vies elke tank van binnen is en
dat het om bepaalde tijd van binnen
schoongemaakt dient te worden.
Dit geldt ook voor de hydrofoor en
het heel huis leiding systeem.
De meeste bacteriën en dieren die
kunnen voorkomen in een durotank
zijn: algen, kikkers, (muskieten)
larven, e-coli en de salmonella
bacterie.

randoe suriname
Dr. Sophie Redmondstraat 250 
+597-442958 
www.randoe.com 
info@randoe.com 

Visit us: Mon-Fri 8.00-16.00h
& Sat 9.00-13.00h

Onze werkwijze is hygiënisch,
professioneel en snel en geen
enkele tank hoeft losgekoppeld
te worden
Bekijk onze website of facebook link
voor voorbeelden van de staat van
waarin een tankverkeerd als het niet
jaarlijks wordt schoongemaakt.
Mocht U vragen hebben of wilt
u een afspraak kunt u altijd bellen
op +597 497111 of +597 8762288.
Met vriendelijke groet,
Fadil.T.Illes
Tank Cleaning Services N.V
Sales & Marketing Manager

TCS N.V. | Tank Cleaning Services N.V
Dieterstraat 25 - Uitvlugt - Paramaribo
Suriname - South-America
+597 - 497111 | 8762288
admin@tankcleaningservices.biz
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 08:00uur-17:00uur

Proudly Made In Su
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HUUROBJECTEN
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Paranam (H0271B6 – Blauwmeer 252)

Noord V2 (H0253B3 – Topaasstraat 49)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
alarm
Status
Bijzonderheden
Contact info

Deze strakke eigentijdse woning is voorzien van alle
gemakken. Het pand, met een oppervlakte van 400
m², is gebouwd met materialen van A-kwaliteit. In de
garage kunt u gemakkelijk twee auto’s parkeren. De
ruime woon- en leefruimte op de begane grond loopt
over in de moderne keuken, met krasvrije werkbladen. De apothekerskasten en laden hebben allemaal
een soft touch-mechanisme. De grote raampartijen
zorgen voor een constante natuurlijke lichtinval. Op de
begane grond bevinden zich verder een wasruimte en
een gastentoilet.

€ 300,- | SRD 2.400,-

€ 2.250,- | SRD 18.000,-

Noord T3 H0274B6 – (Hk. Mozart-Bizetstraat 56)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
100m²
42
1 om 1
2
warm water, wifi, alarm
Volledig gemeubileerd
Goede locatie
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

Deze leuke bovenwoning op de hoek van de Mozart-en
Bizetstraat, is heel modern ingericht en bestaat uit
2 slaapkamers. De stijl van de woning is heel apart,
opvallend is het prachtige houten plafond. De woning
is fully airconditioned en heeft een gezellig balkonnetje
van waar uit u van het mooie uitzicht van de tuin kunt
genieten. In de grote tuin, kunt u ook zitten of bezig
zijn en genieten van de mooie planten en fruitbomen.
In de omgeving heb je de bekende winkelstraten zoals
de Gompertsstraat en de Wilhelminastraat.

Uitvlugt K7(H0222B3–Maanbloemstraat 6)

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 300,- | SRD 2.400,-
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Kwatta N2 (H0273B3 - Recifestraat 42)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 65m²
Slaapkamers
2
Bad en Toilet
1
Airco’s		geen
Extra’s		geen
Status		Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw woning te huur
Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 300,- | SRD 2.400,-

€ 950,- | SRD 7.600,-

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

Ongemeubileerd
Bijzondere kubistische
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
1 om 1
Airco’s		3
Extra’s		 Warm water
Status		 Deels gemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Alicia Chin A Foeng
7176125

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

Hoogbouw
450m²
3
4
Fully
Warm water, internet, kabel–tv,

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

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

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

€ 550,- | SRD 4.400,-

Kasabaholo I6 (H0251B3–Kasabaholoweg 268b)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 140m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
3
Extra’s		
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

$ 650,- | SRD 5.200,-

Advertenties
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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!

Boedel problemen?
Voor het oplossen van al uw boedels
of de overname van boedelaandelen
in percelen en/of plantages bent u
bij ons aan het juiste adres.
Wij lossen ingewikkelde boedels op
en geven juridisch advies.

+597 8879011 | +597 493497
stg.morelife@yahoo.com
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HUUROBJECTEN
Zorg en Hoop (H0269B9 – Flamboyantstraat 4)

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

Appartement
60m²
1
1
1
Warm water en Wi-Fi
Volledig gemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng
7176125

www.surgoed.com
Villa Rensproject M4 (H0266B6-Lakatanstraat 4)

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

villa
350m²
4
2 bad/3 toilet
Fully
Warm en koud water
internet / kabel-tv / alarm
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Strakke moderne woning
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen I2 (H0265B6 - Bredelaan Noord 10)

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

Hoogbouw
475m²
4
3
Fully
Kabel-tv (schotel) / alarm
internet / warm & koud water
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Villa aan een meer.
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

€ 275,- | SRD 2.200,-

$ 2.250,- | SRD 18.000,-

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

Centrum R6 (Z0040B3-Burenstraat 16)

Centrum (H0272B6-Fredericistraat)

Zorg en Hoop (H0268B6-J. A. Pengelstraat 195a)

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

Zakenpand
100m²
3
1
Geen
Koud en warm water/internet/
Kabel – TV/ Alarm
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Centrum
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble - 7106677

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

Hoogbouw
300m²
7
2/1
Fully
Wi-Fi/alarm
Deels gemeubileerd
Prijs exclusief stroom,
water, Wi-Fi en alarm
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

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

Appartement
80m²
2
1
2
Warm water en Wi-Fi
Volledig gemeubileerd
Appartement met gesloten
garage
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 600,- | SRD 4.800,-

P.N.O.T.K.

$ 650,- | SRD 5.200,-

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

Centrum S5 (H0180B6–Van Roseveltkade)

Kwatta (H0237B3 - Munderweg 41)

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

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
1
Airco’s
Fully
Extra’s
Casco horeca-units
Status		
Bijzonderheden Horeca-units
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

$ 2.500,- | SRD 20.000,-

$ 3.000,- | SRD 24.000,-

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

$ 1.850,- | SRD 14.800,-
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Monplaisir V3 (H0261B6 Eusieweg 38)
Laagbouw
350m²
4
2B/3T
Fully
110&220V/alarm/warm & koud 		
water/internet/schotel-tv
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Goed onderhouden villa
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

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

Kwalitatief hoogstaande woning in een niet-alledaagse
omgeving. In deze "woonhof" staat een woning van
350m². Er zijn vier ruime slaapkamers, waaronder
een masterbedroom met eigen bad/toilet en walk-incloset. In het pand is nog een bad-toiletruimte en een
gastentoilet. De grote woonkamer sluit aan op een
groot terras. Deze woning beschikt verder over een
gastentoilet en een garage voor twee auto’s.

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

Status
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards - 8510812

P.N.O.T.K.

$ 1.800,- | SRD 14.400,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

Wanica L15 (H0215B6–Hare Krishnaweg)

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

Appartement
80 m²
2
1
Fully
Warm en koud water
internet / kabel-tv / alarm
Gemeubileerd

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305 )

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

Laagbouw
80m²
2
1
None
None
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
John Noble
7106677

$ 800,- | SRD 6.400,-

€ 1.250,- | SRD 10.000,-

€ 175,- | SRD 1.400,-

Maretraite U4 (H0257B6-David Simonsstraat 115)

Uitvlugt L6 (H0255B6 – The Colony 7)

Flora Q4 (H0169B3-Leo Eliazerstraat 15)

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

Appartement
60m²
1
1
Fully
Warm en koud water
internet / kabel-tv / alarm
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Met uitzicht op het kanaal
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards
8510812

€ 450,- | SRD 3.600,-
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Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Villa
350m²
3
2B/3T
Fully
warm water/internet
kabel-tv/alarm
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Gated community
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
Makelaar
Hesdy Rechards
8510812

€ 2.500,- | SRD 20.000,-

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

Laagbouw
650m²
3
1
1 slaapkamer
Warm water, internet
Gemeubileerd
Openbaar vervoer in de straat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 450,- | SRD 3.600,-

Advertenties

www.surgoed.com
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BRANDVERZEKERING
Het “thuisgevoel” is doorgaans een beschermd en prettig gevoel. Daarom is het noodzakelijk dit gevoel te
koesteren en duurzaam te beschermen. Zorgt u er daarom voor, dat indien er plotseling ooit wat mocht
gebeuren, door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, inbraak of rukwinden, u in ieder geval een degelijke
brandverzekering heeft afgesloten, zodat u naast het emotionele leed ook niet nog eens de financiële
consequenties, die aanzienlijk hoog en vaak onbetaalbaar zijn, zelf hoeft te dragen.
Uw voordelen:
• Eenvoudig af te sluiten door het invullen van een aanvraagformulier.
• Deskundig(e) inspectie en advies.
• Bereddingskosten, opruimingskosten, kosten van noodvoorzieningen, kosten van tuinaanleg zijn
gedekt.
• Beplanting, bestrating, kosten van vervoer en opslag zijn gedekt.
• Deskundige ondersteuning bij schade van onze schade experts.
Sluit vandaag nog een brandverzekering af en geniet van de voordelen.

Heerenstraat 48 - 50 | Henck Arronstraat 69 - 71, Paramaribo Suriname Z.A. | Telefoon: 472582 | 474446 | 474182 toestelnr: 214 of 215 | Fax: 422205
Vierkinderenweg 2 hoek Indira Ghandiweg, Wanica | Telefoon: 480777 | Fax: 480937 || L.H. Wixstraat 34, Nieuw Nickerie | Phone: (597) 210744 | Fax :231267
self-reliance@sr.net | www.self-reliance.sr |
|

veilig & helder

HUIS VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Leiding 11 nr. 33

Deze prachtige moderne woning die gebouwd is in 2015, staat te
Leiding 11 nr. 33 en is het 2e huis rechts in het project. Het huis
staat op een grondhuurperceel van 600m² en de bouwoppervlakte is
185m². De woning is zeer mooi ingericht maar exclusief de inboedel.
Deze kan eventueel wel opgekocht worden tegen een nog overeen
te komen prijs. De woning heeft 2 slaapkamers, die beide voorzien
zijn van een airco. Verder heeft de masterroom een eigen bad en
toilet en een walk-in closet. Ook is er een gastentoilet aanwezig. De
woonkamer heeft een comfortabele zitbank waar u met gezelschap
of alleen naar TV kunt kijken. De keuken is modern ingericht en
voorzien van PITT cooking op een neolith keukenblad. Het terras aan
de zijkant van de woning leidt naar een mooie pergola waar u gezellig
door de dag heen kunt genieten van een drankje en snack of lekker
een mooi boek kunt lezen. Aan de voorkant van het huis is er ruimte
voor het parkeren van enkele auto’s. U kunt eventueel een garage of
carport erbij bouwen.

DE OMGEVING
De woning staat in een veilige gated community aan een betegelde
weg en is niet ver verwijderd van de Commissaris Weytinghweg. Daar
bevinden zich vele supermarkten, kledingwinkels en eetplaatsen.
Binnen 10 minuten bent u ook in het Centrum van Paramaribo.
VOORZIENINGEN
De woning is voorzien van 110/220V, alarm en camerabeveiliging,
internet, telefoonaansluiting en airconditioning.
SAMENVATTING
Kortom, een mooie woning in een veilige rustgevende omgeving.
Geïnteresseerd? Bel naar 493497 of stuur een mail naar info@
surgoed.com voor een bezichtiging.
De vraagprijs is € 145.000,-
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COLOFON
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4

Uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.
Eindredactie
Esther Zoetmulder en Martin Panday
Vormgeving
Ansjari Somedjo | Surgoed Makelaardij N.V.

SARAMACCA

Advertenties
Iris Sleur en Shefanie Stienstra | 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)

8
Objectcode

9

LEGENDA
Locatie op de kaart

LEIDING

Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

10

11

12

13
14

PONTBUITEN
Soort woning Moderne
		Laagbouw
Bouw opp.		
460m²
Perceel opp.
949.12m²

Titel grond		
Eigendom
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2/3
Bijzonderheden

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

$ 300.000,- | SRD 2.400.000,-

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

Ons eigen huis,
onze eigen plek en
een investering
voor later

Bent u ook binnenkort net als wij de trotse eigenaars van een woning?
Met een hypothecaire lening van Suritrust financiert u de aankoop van een perceel,
de bouw, de renovatie, de reparatie of de uitbreiding van uw woning afgestemd
op uw situatie. Financieringen zijn mogelijk tegen zeer gunstige rentetarieven.
Voor uw hypotheek kunt u rekenen op
Suritrust, een 100% dochteronderneming
van De Surinaamsche Bank.

HYPOTHEKEN

Onze Bank

build it, fix it - think KULDIPSINGH

Bouw uw huis met
Kuldipsingh kwaliteitsmaterialen
constructiematerialen

bouwstenen

louvres

cement

sierbestrating

dakplaten

afvoergoten

betonmortel

betonijzer

scherpzand

glas

afvoerputten

kozijnen

www.kuldipsingh.net • info@kuldipsingh.net
Adv Kuldipsingh Surgoed_2018.indd 1

07-12-17 10:54

