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Beste lezers,
Zou u rekening houden met de wensen van uw kinderen als u gaat verhuizen? Volgens
opvoeddeskundige Cindy Lalay vergroot het een gevoel van veiligheid bij kinderen,
wanneer ze kunnen meebeslissen over hoe hun omgeving eruit ziet. Dat kan over hele
kleine dingen gaan, zoals de kleur van een kastje.
Ook dat is een van de vele uiteenlopende aspecten van ‘wonen’. In deze vierde editie van
de gratis Surgoed Huis & Home lifestyle-krant treft u dan ook weer een grote variatie
aan artikelen over prettig en veilig wonen. In Misstanden vertellen we het verhaal van de
‘spookpercelen’. Dat zijn percelen die op perceelkaarten en in het echt wel bestaan, maar
bij nadere bestudering onderdeel zijn van een groter terrein – van iemand anders. De
familie Sadimin kwam daar pas achter nadat ze hun huis al hadden gebouwd. Wij geven
adviezen om een dergelijke dramatische situatie te voorkomen.
Verder geven we in deze lifestyle-krant advies over het onderhoud van het huis. Wat zijn de
belangrijkste punten om op te letten, en hoe vaak moet dat gebeuren? Bij monumentale
panden ligt dat iets ingewikkelder; daar is de eigenaar gebonden aan wettelijke
voorschriften. Stichting Stadsherstel weet alles over het herstellen van historisch erfgoed.
We interviewden directeur Ton Smit.
Wist u trouwens dat u ziek kunt worden van de airconditioning? Dat is helemaal niet nodig
als u zich aan de eenvoudige onderhoudstips in deze Surgoed House & Home lifestylekrant houdt. Op het gebied van lifestyle geven we ook een aantal tips om aan uw conditie
te werken zonder het huis te verlaten.
En waar koopt u de keukenkraan die u zoekt? Van roestvrijstaal tot uw eigen ontwerp van
robuust koper, de Surgoed Huis & Home lifestyle-krant zocht voor u uit waar u het beste
terecht kunt. In de rubriek Huis en verhaal vertelt Monique Nouh-Chaia het bijzondere
verhaal van hun familiehuis op plantage Katwijk.
In ‘Tevreden op Dijkveld’ vertelt een klant van Surgoed hoe zij de koop en verkoop van
haar woning heeft ervaren. Hoe verliep de zoektocht en welke steun of hulp kreeg zij van
de makelaar? Daarnaast hebben we natuurlijk ook weer de vaste rubrieken ‘Vraag het aan
de notaris’ en de column van Jules Dest. Mocht u helemaal in de stemming zijn gekomen,
dan vragen we graag uw aandacht voor het Huis van de Maand. Deze maand is dat een
royale woning met twee grote keukens op Leiding 8.
Met een oplage van maar liefst 10.000 exemplaren verwachten we op voldoende plaatsen
verkrijgbaar te zijn. Wilt u er zeker van zijn nooit een editie te missen? Dan kunt u zich
abonneren. Maak contact met ons via info@surgoed.com voor meer informatie.
Namens mijn team wens ik u weer heel veel leesplezier!

Thijs Mouchart
Directeur
Surgoed Makelaardij N.V.
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SPORTEN IN HUIS
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Actief voor de televisie!
Te druk met werk? Moe, en
het regent? Je hebt sociale
verplichtingen? Natuurlijk, allemaal
goede redenen om niet te gaan
sporten. De lifestyle-krant van
Surgoed House & Home geeft je graag
een aantal tips om tóch in beweging
te komen. En het goede nieuws is: je
hoeft er de deur niet eens voor uit.

Surgoed House & Home
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SPORTEN IN HUIS
We zien het dagelijks om ons heen. Steeds
meer mensen met risicovol overgewicht en
patiënten die te kampen hebben met diabetes
of hart- en vaatziekten; laatstgenoemden zijn
zelfs doodsoorzaak nummer één in ons land.
Het is algemeen bekend dat het zorgen voor
voldoende lichaamsbeweging deel uitmaakt
van een gezonde levensstijl en de risico’s
op deze en andere ziektes verkleint. Daarbij
komt dat bij het sporten endorfine vrijkomt.
Dat is dezelfde stof die we in de hersenen
aanmaken bij verliefdheid, en die zorgt voor
een gelukzalig gevoel.
Met een drukke baan, het huishouden,
kinderen en sociale verplichtingen kan het
een behoorlijke uitdaging zijn om ook nog tijd
voor jezelf vrij te maken. Op de momenten
dat de sportschool open is, ben jij druk,
teamsport geeft te veel verplichtingen, of je
voelt je nog niet comfortabel genoeg met
je lichaam om dat buitenshuis te laten zien.
Welke mogelijkheden zijn er dan wel? We
gaan er voor het gemak vanuit dat je nu nog
niet bewust aan lichaamsbeweging doet; je
bent een echte bankzitter. Waar ga je dan
beginnen?
Een klein verschil is snel gemaakt. Heb je een
tv-programma waar je dagelijks naar kijkt? In
plaats van dit vanaf de bank met een snackje
te bekijken, kun je het ook ‘in beweging’
doen. Begin met stappen op de plaats. Doe
dit niet gelijk het hele programma (tenzij het
je gemakkelijk afgaat natuurlijk), maar begin
met drie minuten en bouw dit vervolgens
dagelijks met een minuutje uit. Om de
intensiteit te verhogen, kun je er een beetje
bij springen of je pakt een springtouw erbij.
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Voordat je het doorhebt, is het programma
voorbij en heb jij je extra lichaamsbeweging
gehad. Zorg er wel voor dat je hartslag
omhoog gaat. Als je lichtjes begint te zweten,
dan weet je dat je vet aan het verbanden
bent.
Blijf je liever zitten? Geen probleem. Vanaf
de bank of de grond kun je prima een aantal
spierversterkende oefeningen doen. Begin bij
je buikspieren en doe hiervan drie setjes van
tien keer. Ook dit kun je elke dag een beetje
verder uitbouwen. Klaar? Zoek dan een stukje
muur en ga er met je benen in een hoek
van 90 graden tegenaan zitten. Zet je benen
een beetje uit elkaar en span je buikspieren
aan. Begin met 15 seconden en bouw dit ook
langzaam op.
Je armen kun je trainen met een klein
gewichtje. Pak hiervoor twee flessen water.
Afhankelijk van hoe sterk je al bent, kun je
deze voor de helft of helemaal vullen met
water. Je kunt hier ook een pak rijst of een
boek voor gebruiken. De gewichten kun je
boven je hoofd tillen of met gesterkte armen
voor je lichaam vast houden. Lukt dit? Probeer
dan kleine rondjes te draaien. Zeker als je net
begint, gaat het erom dat je er plezier in hebt
en zelfvertrouwen opbouwt. Leg de lat dus
niet te hoog voor jezelf.
Zoek je meer uitdaging, probeer dan een
HIT-training. ‘HIT’ staat voor High Intensity
Training. Met een korte workout van acht tot
twaalf minuten werk je jezelf helemaal in het
zweet. Let wel: dit lijkt misschien wat kort en
simpel, maar dat is het zeker niet. Vanaf het
begin schiet je hartslag omhoog. De korte

advertentie

boekwerken I magazines I jaarverslagen I posters
folders I uitnodigingskaarten I confidentieel drukwerk
kalenders I verpakkingen etc…
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rust tussen de oefeningen maakt het tot een
echte uitdaging. Door de afwisseling train je
je conditie en ontwikkel je tegelijkertijd extra
spiermassa. Voor een beginnende sporter kan
dit nogal afschrikken, al kun je dit natuurlijk
prima op je eigen niveau uitvoeren. Het
aantal herhalingen dat je aankunt, neemt toe
naarmate je het vaker doet. Je merkt dus heel
snel dat je vooruit gaat.
Goede voorbeelden van trainingen vind je
veelvuldig op het internet. YouTube staat vol
met instructievideo’s die je stap voor stap kunt
volgen op het moment dat het jou uitkomt. En
je kunt even pauzeren als het je te veel wordt.
Ook met je mobiele telefoon in de hand kun
je onder begeleiding en in je eigen tempo in
beweging komen. Blader zelf door de appwinkels en ontdek welke applicaties passen bij
jouw niveau.
Lijkt het sporten je nog steeds niks? Draai dan
het volume van je radio maximaal en dans
jezelf in het zweet; ook dan ben je calorieën
aan het verbanden. Zorg er wel voor dat je
dit minimaal een half uurtje volhoudt en trek
je partner en kinderen ook van die bank af.
Op bovenstaande oefeningen kun je natuurlijk
eindeloos variëren. Belangrijker is het besef
dat de kleine inspanning waar je vandaag
al mee kunt beginnen, na een tijdje een
groot verschil maakt. Sporten werkt namelijk
verslavend. Net als bij de verliefdheid; je
lichaam krijgt er geen genoeg van!

VERHUIZEN MET KINDEREN?

www.surgoed.com

Hoe een
huis een
thuis
wordt
Bij een verhuizing sta je uitgebreid
stil bij wat belangrijk is voor de
nieuwe woonomgeving. En het huis
richt je zó in, dat het een gevoel van
thuiskomen geeft. Verhuis je met een
gezin, dan heeft dit alles ook impact
op de kinderen. Wat hebben kinderen
nodig om zich thuis te voelen en hoe
begeleid je ze tijdens een verhuizing?

Surgoed House & Home
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VERHUIZEN MET KINDEREN?
We stelden deze vragen aan orthopedagoge
Cindy Lalay. Ze is redactrice bij opvoedtijdschrift KidzTori en werkzaam bij Kompas, waar
ze opvoeders en kinderen begeleidt als zich
problemen voordoen in de ontwikkeling of in
de opvoedingsrelatie. “Het is voor kinderen
heel belangrijk dat ze een plek hebben waar
ze zich thuis voelen”, vertelt Lalay. Voor hoe
dat er precies uit moet zien, is geen vaste
formule. “Kinderen hebben in elk geval
behoefte aan een plekje waar ze hun eigen
spulletjes kwijt kunnen en zich even kunnen
terugtrekken.” Als er in huis geen ruimte
is om voor alle kinderen een eigen kamer
in te richten, kan er toch een eigen plekje
gecreëerd worden. “Een tafeltje of een kastje
in de huiskamer waar het kind de spulletjes in
kwijt kan, is dan al genoeg.”

Eigen plekje
We zijn eraan gewend onze kinderen redelijk
autoritair op te voeden. Dit betekent dat veel
van de keuzes voor het kind gemaakt worden.
Lalay ziet dit overigens wel veranderen.
“Kinderen worden langzaam steeds assertiever
en hebben een eigen mening. Ouders geven
ook vaker de ruimte om deze te uiten”. Ze ziet
deze ontwikkeling in de opvoeding als positief
voor het kind. “Vanaf het tweede levensjaar
weten kinderen namelijk al heel goed zelf
te vertellen wat ze wel en niet leuk of mooi
vinden.” Ze worden zich dan langzaam bewust
van hun eigen identiteit. Het is al vanaf dat
moment van belang om ervoor te zorgen dat
kinderen zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte
krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
“Je kunt hierop inspelen door de kinderen
te betrekken bij de keuzes die je maakt.”
Denk dan aan de keuze voor de kleuren
in hun eigen kamer, de meubels en
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“Kinderen hebben in elk geval behoefte aan een
plekje waar ze hun eigen spulletjes kwijt kunnen
en zich even kunnen terugtrekken.” ”
wanddecoraties. Ook kan er een speciaal
plekje ingericht worden voor persoonlijke
spulletjes of schoolwerkjes. Als kinderen
kunnen meebeslissen over hoe hun omgeving
eruit ziet, is de kans groter dat ze zich ermee
kunnen identificeren. Dit vergroot het gevoel
van veiligheid en geborgenheid. Naarmate
kinderen ouder worden, gaat privacy een
grotere rol spelen. Een plek waar een kind
zich kan terugtrekken, huiswerk kan maken en
zich even kan afzonderen van de omgeving is
dan gewenst.

Nieuwe omgeving
Wanneer ouders besluiten te verhuizen, dan
vraagt de verandering die dit voor een kind
teweegbrengt extra aandacht. Het begint bij
de mededeling dat er verhuisd gaat worden.
Wat is een goed moment om de verhuizing
te bespreken met het kind? “Het beste is om
dit niet al te vroeg te doen. Wacht met de
mededeling totdat de verhuizing concreet
is. Zo concreet dat je kunt vertellen waar
het nieuwe huis staat, de nieuwe school en
bijvoorbeeld de nieuwe supermarkt waar
in de toekomst de boodschappen gedaan
zullen worden.” Kinderen zien er over het
algemeen erg tegenop om hun vertrouwde
omgeving achter te moeten laten. De mate
waarin, verschilt per kind. Toch is het goed
om stil te staan bij de manier waarop het
proces van verhuizing voor het kind begeleid
kan worden. Lalay nam zeven jaar geleden

zelf de stap om te remigreren. Ze had toen
drie kinderen; de oudste was vijf, de jongste
nog een baby. “Oudste zoon heeft zelf een
verhuisdoos geknutseld en ervoor gezorgd dat
al zijn spulletjes werden ingepakt. Ook heb
ik boekjes met hem gelezen over verhuizen.”
Lalay verhuisde naar een ander land. Als het
nieuwe huis wat dichterbij is, dan is het goed
om met de kinderen alvast de nieuwe buurt
en eventueel de nieuwe school te verkennen.

Vertrouwde spullen
Vooral de periode waarin het oude huis nog
vol met dozen staat en het nieuwe nog niet
bewoonbaar is, kan verwarrend zijn voor een
kind. Zeker als de verhuizing een tijdje duurt.
Bekijk dan of het plekje in de oude woning
waar het kind zich het meest vertrouwd
voelt, zo lang mogelijk ingericht kan blijven.
Kinderen hechten zich erg aan de meubels en
spulletjes die ze om zich heen hebben. Het
kan daarom ook goed zijn niet direct alles
nieuw aan te schaffen, maar ook wat meubels
uit de oude woning mee te nemen.
Naast de materiele omgeving en de inrichting
van het huis, laat een eigen plekje zich ook
vertalen naar een plek in het gezin. Wat
hieraan kan bijdragen is bijvoorbeeld een
vaste plek aan tafel voor het kind en vaste
momenten van samenzijn met het gezin,
waarin het kind de onverdeelde aandacht
krijgt. Kinderen komen zo niet alleen thuis in
een huis, maar ook in het gezin.

NIEUWBOUW

TE KOOP
Deze moderne, onder architectuur gebouwde
woning ligt in een van de betere wijken nabij de Ringweg ter
hoogte van Nieuw Charlesburg. De woning is op dit moment
“under Construction” en kan binnen 3 maanden sleutelklaar
worden opgeleverd. Deze woning heeft een centrale ingang
die uitkomt in de woonkamer met een open keuken met
kookeiland. De keuken staat in de linkerachterhoek van de
woonkamer nabij de brede schuifpui die toegang geeft tot
het terras met zwembad. Vanuit de woonkamer krijgt u
toegang tot de twee ruime slaapvertrekken van elk 21m².
De masterroom van 26m² heeft een eigen bad en toilet
met een walk-in closet. Vanuit de straat krijgt u toegang tot
de garage met automatische garagedeur voor twee auto's.
Deze woning heeft enkele karakteristieke eigenschappen
zoals het houten plafond bij de ingang, het prachtige
achterterras met zwembad en ingebouwde verlichting.
Het achterterras is volledig gemaakt van hout evenals de
utility ruimte. De paden rondom de woning zijn volledig
betegeld evenals de inrit met gesloten riolering aan de
voorzijde van de kavel. De tuin aan de voorzijde bestaat
uit plantenbakken en grindversiering met kerkpalmen. De
tekening benaderd de realiteit voor 90% zodat u weet hoe
de woning opgeleverd zal worden.
Auguststraat 30 - Paramaribo - Suriname
Telefoon nr.: +597 493497
Info@surgoed.com | www.surgoed.com

MISSTANDEN
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In de wereld van het 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. Surgoed Magazine besteedt hier
aandacht aan, met als doel kopers en verkopers alert te maken op mogelijke misstanden. De gebruikte namen zijn in
verband met de privacy gefingeerd.

Het spookperceel
“Hoe kom ik hier ooit uit”, zuchtte Henk terwijl
hij nog een slok whisky achterover sloeg.
Lusteloos hing hij in zijn grote stoel. In de
verte blafte een hond, verder was de nacht
stil. Eigenlijk moest hij naar bed, maar in
zijn hoofd bleef het malen. Henk had eerder
die dag bezoek gehad van een onvriendelijke
deurwaarder en moest binnen zeven dagen
met geld over de brug komen.
Terwijl het toch allemaal zo rooskleurig was
begonnen. Henk had een groot stuk grond voor
een leuk bedrag kunnen kopen en daar een
verkavelingsprojectje van gemaakt. Tien ruime
percelen had hij eruit gehaald, allemaal keurig
netjes met een perceelkaart en vergunning van
Openbare Werken (OW).
De eerste vijf percelen waren redelijk vlot
verkocht. Maar de kosten voor onder meer
het ophogen, het aanleggen van een weg
en de nutsvoorzieningen waren veel hoger
uitgevallen dan Henk had gedacht. Hij had
op het onverkochte deel zelfs een hypotheek
bij de bank moeten nemen. Toch was dat
uiteindelijk niet de oplossing; die percelen
moesten gewoon verkocht worden.
Maar de verkoop van de laatste vijf percelen
liet te lang op zich wachten, vond Henk. Het
leek wel alsof iedereen de broekriem moest
aanhalen tegenwoordig. Zoals dat echtpaar
dat vanmorgen was komen kijken. Ze waren
onder de indruk, maar zeiden eerlijk dat de
prijs ver boven hun budget lag. Nou ja, het wás
natuurlijk ook een heel bedrag.
Hij nam nog een slok en staarde naar de
perceelkaart van zijn verkavelingsproject.
Door de whisky leken de lijnen tussen de
percelen wat te bewegen, soms zag hij een
perceelnummer zelfs dubbel. En opeens kreeg
hij een lumineus idee. Als hij van die laatste
vijf percelen nou eens zeven of acht kleinere
percelen maakte… Dan kon de prijs omlaag, en
bleven er nog steeds aardige percelen over. Zo
zouden ze zeker eerder verkocht worden!
Henk liet er geen gras over groeien en belde
de volgende morgen direct met een bevriende
landmeter. Het was eigenlijk een fluitje van een
cent. De landmeter vervaardigde een nieuwe
kaart, waarin de vijf onverkochte percelen nu
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acht kleinere percelen waren geworden, met
nieuwe perceelnummers. Op de perceelkaart
verwees de landmeter naar de oorspronkelijke
vergunning die Henk voor dit project van OW
had gekregen. Henk wist natuurlijk best dat dit
eigenlijk in strijd was met de wet, maar het
scheelde een hoop loop- en papierwerk, en
dus tijd en geld. Niemand hoefde er iets van
te merken.

ingeschreven. De Sadimins hadden een huis
gebouwd op een ‘spookperceel’. En zowel zij als
Diana claimden eigenaar te zijn van de grond.
De zaak ligt nog bij de rechter. Hoewel Diana
juridisch gezien vermoedelijk de sterkste
rechten heeft, is nog niet duidelijk hoe de
rechter zal beslissen. Er zal een belangafweging
moeten worden gemaakt, maar uiteindelijk zijn
alle kopers in dit verhaal het slachtoffer.

Het echtpaar Sadimin was blij verrast met
Henks telefoontje. Dat project waar ze laatst
hadden gekeken, had nu ook kleinere percelen,
uiteraard voor een lagere prijs. Ze gingen snel
nog een keer kijken, want dit project lag op
loopafstand van de (klein)kinderen, en dat
was voor hen echt ideaal. De deal was dus
snel gesloten, en werd bij een notaris verder
afgehandeld. Bij het GLIS werd het perceel
vervolgens netjes op hun naam overgeschreven.
Iedereen was tevreden, Henk niet in het minst.
Het was een goede zet geweest, die kleinere
percelen.

En Henk, de notaris en de landmeter hangt het
zwaard van Damocles boven het hoofd.
Wat had nu moeten gebeuren om een
dergelijk drama te voorkomen? Allereerst
valt de hypotheekinzage de notaris aan te
rekenen. Hij had bij een verkavelingsproject
veel diepgaander kadastraal onderzoek
moeten verrichten, zodat duidelijk was hoe de
perceelverdeling tot stand was gekomen. Dan
was de ‘verdelingsfout’ al snel aan het licht
gekomen. Meestal volstaan notarissen met
een eenvoudige ‘inzage’, die bij ingewikkelder
constructies niet afdoende is.

Maar na een jaar, ze hadden hun nieuwe huis
net af, bleek dat het voor de familie Sadimin
helemaal niet zo’n goede deal was. Henk bleek
namelijk zijn hypotheek op een van de indertijd
onverkochte stukken grond niet helemaal te
hebben ingelost. Daarom had de bank, die de
hypotheek had verstrekt, dit perceel uiteindelijk
op de veiling gebracht. De jonge manager
Diana Watkins had dit perceel gekocht, en liet
nu door een landmeter haar terrein nameten.
Toen bleek echter dat het perceel van de familie
Sadimin precies in het terrein van Diana viel.
Het perceel dat de familie Sadimin had gekocht,
kwam helemaal niet voor op de kaart die Diana
liet zien. Op die kaart stonden namelijk nog
de grote percelen, zoals in het oorspronkelijke
plan. En alleen voor die verdeling had OW
een vergunning gegeven, niet voor de
kleinere percelen waarvan de Sadimins
eentje hadden gekocht. Er was dan wel een
nieuwe perceelkaart gemaakt, maar omdat
voor die herverdeling nooit een vergunning
was aangevraagd, bestonden die kleinere
percelen officieel helemaal niet - ondanks het
feit dat deze percelen wel bij het GLIS stonden

Ten tweede mag een landmeter nooit een kaart
vervaardigen die niet voldoet aan de eisen van
de wet. De wet schrijft niet voor niets voor
dat eerst toestemming gegeven moet worden
voor een (her)verdeling. Dergelijke problemen
kunnen dus eenvoudig voorkomen worden.
Ten derde: als Henk gewoon zijn hypotheek
helemaal had ingelost, zou zijn ‘creatieve
oplossing’ waarschijnlijk nooit tot problemen
hebben geleid. Het zou eveneens schelen als
de verschillende percelen die ontstaan bij een
verkaveling, direct op naam van de verkavelaar
worden overgeschreven. En dat de verkavelaar
niet, zoals nu, van OW een vergunning krijgt
om de percelen zelf over te dragen, om extra
overdrachtskosten uit te sparen. Dan blijft er te
veel ruimte over voor onvolkomenheden.
Maar het beste nieuws is dat de procedure
voor het vervaardigen van perceelkaarten eind
van dit jaar gaat veranderen. Dan moeten
alle kaarten van landmeters eerst worden
goedgekeurd door het GLIS, voordat er verder
mee gewerkt kan worden bij een notaris.

MISSTANDEN
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COLUMN: Jules Dest
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Sma ai sani

Iedere ochtend zie ik haar al vroeg uit huis gaan, mijn buurvrouw
Jeanine. Samen met haar dochtertje, een meisje van ongeveer zeven
jaar. We groeten altijd kort maar vriendelijk, zo fatsoenlijk zijn we
wel. En ik heb ook niets tegen haar hoor, helemaal niet. Het is best
een leuk mens, en een mooie vrouw om te zien. Maar aan haar
woning erger ik me mateloos! Het moet een jaar of vijf geleden
zijn geweest, toen Jeanine hier op een dag aan de poort kwam om
kennis te maken. Ze had het perceel naast me gekocht en wilde er
gaan bouwen. Ik nodigde haar direct uit voor een glas stroop op mijn
balkon. Toevallig had ik die middag een bevriend architect op bezoek,
Randall, en het gesprek ging al snel over het huis dat Jeanine wilde
laten bouwen. Ze bleek net gescheiden, met een klein kindje, en
had een goede baan. Een hypotheek zou ze met haar inkomen wel
krijgen.
Maar het huis dat ze in gedachten had, was gigantisch; met een
kantoor aan huis erbij en een gastenverblijf. Ik zag direct aan de blik
van Randall dat hij het een heel slecht plan vond. En nadat hij zich
een minuut of twintig had ingehouden, kon hij het toch niet laten zijn
mening te ventileren. ‘Jeanine, dat huis is veel te groot voor jouw
situatie. Je gaat een enorm bedrag per maand moeten aflossen en
het gaat járen duren voordat het huis echt van jou is. Wat als je je
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baan kwijtraakt? Je bent alleen, waarom moet het zo groot?’ Jeanine
keek hem aan met een mengeling van trots en twijfel. Randall ging
verder. ‘Luister, ik kan je helpen met het ontwerp. Bouw een klein huis
voor jou en je dochter, en begin dat rustig af te betalen. Dan hou je
meer geld over om leuke dingen te doen. Als je met afbetalen een
eind op weg bent en je verdient nog steeds goed, dan kan je er altijd
een stuk bijbouwen.’ Jeanine keek weg. ‘Ik wil aan mijn ex laten zien
dat ik het alleen kan’, zei ze zacht. ‘En beter dan hij.’
En zo gebeurde. Het enorme huis kwam er. Maar geld om het te
schilderen of te betegelen was er niet meer. Jeanine raakte door
omstandigheden ook nog haar goede baan kwijt, en verdient nu
modaal. Het huis ziet er niet uit, de tuin is een verwaarloosde bende
en het erf heeft geen omheining. Aangelopen honden, die zich bij
Jeanine thuis voelen, terroriseren dagelijks de buurt. Het huis van
Jeanine, hoe groot ook, is een smet op de buurt geworden. En
Jeanine werkt dagelijks van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat om
haar zware hypotheek af te lossen. Ik vraag me weleens af, of ze
er geen spijt van heeft dat ze Randalls advies niet ter harte heeft
genomen. Ik wel in elk geval!
Jules Dest
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Tevreden op Dijkveld

‘Dankzij Surgoed helemaal
geen loperij gehad’
Surgoed House & Home 13

REPORTAGE
Een huis (ver)kopen is een
ingrijpende gebeurtenis. Bij Surgoed
Makelaardij doen we er alles aan
om het allemaal zo gemakkelijk en
plezierig mogelijk te laten verlopen.
Hoe hebben onze cliënten dat
ervaren? In deze nieuwe rubriek
gaat de Surgoed House & Home
lifestyle-krant op bezoek bij mensen
die een huis en/of perceel via
Surgoed hebben gekocht of verkocht
en daar graag over vertellen.
Bij aankomst is direct te zien dat dit huis en
perceel nog maar net bewoond zijn. Strakke
witte buitenmuren en een erf dat er wat
kaal uitziet omdat het net is opgehoogd.
De drie honden zijn duidelijk al gewend; ze
blaffen hun longen uit het lijf om hun nieuwe
verblijfplaats te bewaken.
De trotse nieuwe eigenaresse van dit perceel
aan de Bakkerijstraat op Dijkveld is Irene
Denkers. Begin mei is ze in haar nieuwe huis
getrokken. Ook zij voelt zich inmiddels al
helemaal thuis. De eerste dagen waren even
wennen, maar nu ze er een paar maanden
woont, is ze een tevreden mens.
En dat voor iemand die een groot deel van
haar leven, ruim dertig jaar, op Commewijne
heeft gewoond. Familie en vrienden konden
het dan ook nauwelijks geloven toen ze in
juli vorig jaar bekend maakte op zoek te
gaan naar een ander huis, eventueel buiten
Commewijne. De verbazing kwam vooral
omdat het niet zomaar een plek was waar ze
woonde, maar een volledig in cultuur gebracht
perceel van een halve hectare, beplant met
alle soorten fruitbomen die je kunt bedenken.
“Het kwam voor velen als een verrassing
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dat ik die mooie plek wilde opgeven. Maar
het onderhoud was niet meer vol te houden.
Mijn man en ik konden het zelf niet meer
opbrengen en om het anderen te laten doen,
werd te duur. Dus dat was de belangrijkste
reden om die beslissing te nemen”, legt Irene
Denkers uit. “Al sinds 2009 dacht ik erover,
maar pas in 2014 hakte ik de knoop door.”
Ze begon in haar eentje met de verkoop
en het zoeken naar iets anders, dus
zonder makelaar. Maar dat leverde toch te
weinig resultaat op. “Ik heb een paar keer
geadverteerd in de Via2000, maar dat schoot
niet op. Toen wees mijn dochter me op
Surgoed Makelaardij. Ik had daar ook wel van
gehoord, via reclames en het tv-programma
natuurlijk. Mijn dochter heeft toen contact
gemaakt en we zijn zaken gaan doen.”
Irene Denkers gaf Surgoed opdracht voor
het verkopen van haar huis en perceel op
Commewijne en ook voor het zoeken naar
en aankopen van een nieuw onderkomen.
En natuurlijk voor het verzorgen van alles
wat daarbij komt kijken, zoals het taxeren,
de formaliteiten bij de notaris en alle andere
‘loperij’ die bij de aan- en verkoop van
onroerend goed komt kijken. Ze is heel
tevreden over hoe de zaken zijn gegaan,
ook al heeft ze door toeval zelf een koper
gevonden. “Dingen kunnen raar lopen. Op een
dag kwam er iemand bij de poort die graag
een kijkje wilde nemen op het erf, gewoon
omdat hij het mooi vond. Hij had het ‘te
koop’-bord niet eens gezien. Maar al pratende
werd duidelijk dat hij zijn huis in de stad
wilde verkopen om buiten te gaan wonen.
En mijn huis en perceel waren precies wat

hij zocht. Dus toen ging het snel. Surgoed is
toen wel ingekomen om zijn huis in de stad te
verkopen, dus het werd een win-winsituatie”,
vertelt Irene Denkers lachend.
Ook bij de aankoop van haar nieuwe huis en
perceel heeft Surgoed haar goed geholpen.
Vooral toen de verkopende partij de druk op
haar ging opvoeren om snel een besluit te
nemen. “De makelaar van Surgoed zei me
dat ik me niet moest laten opjagen en pas
definitief besluiten als ik zover was. Ik heb
daarnaar geluisterd en inderdaad bleek de
verkoper best nog even te kunnen wachten.”
Het heeft overigens wel even geduurd voor
Irene Denkers haar nieuwe huis gevonden
had. Niet dat haar eisen zo bijzonder waren,
maar toch lukte het eerst niet. “Mijn voorkeur
was iets op Meerzorg, maar daar waren alleen
grondhuurpercelen te koop. En ik wilde per se
eigendom, dus toen zijn we gaan zoeken in
Paramaribo, maar niet in het centrum. Verder
wilde ik een niet te groot huis, maximaal drie
kamers, maar wel voldoende erf om nog een
beetje te kunnen planten. En dat heb ik hier
aan de Bakkerijstraat gevonden”, zegt ze
tevreden.
Ook financieel is ze er uiteindelijk goed
uitgekomen. Na de verkoop van het
grondhuur-perceel op Commewijne en de
aankoop op Dijkveld, hield ze nog een klein
beetje geld over voor het opknappen van het
huis en perceel. En dat heeft ze dan ook met
verve gedaan. “Toen ik het kocht was het veel
‘bus’busi’. Maar gelukkig heb ik me daardoor
niet laten afschrikken en woon ik nu naar volle
tevredenheid.”

Een huis is voor veel mensen een spaarpot.
Maar weet u ook hoeveel er in
het spaarpotje zit?

GRATIS
WAARDE
BEPALING!

Een waardebepaling laten mensen uitvoeren die willen weten
wat hun woning of perceel waard is. Deze waarde heeft u misschien nodig omdat u
met het idee rondloopt om uw onroerend goed te verkopen en/of omdat u wilt weten
of het in waarde is toegenomen door de jaren heen. Surgoed heeft de expertise in
huis om samen met u de waarde te bepalen.
Na het maken van een afspraak komt een taxateur van Surgoed bij u langs.
Die kijkt naar de staat van onderhoud, ligging en voorzieningen die aanwezig zijn.
Dit resulteert in een rapport dat u direct krijgt met de waarde van uw onroerend goed.
Deze waardebepaling is geheel gratis wanneer u uw object via Surgoed verkoopt.
Surgoed Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 (hoofdkantoor)
J.D. Gompertsstraat 115 (filiaal noord)
Telefoon nrs.: +597 493497 - 550466
www.surgoed.com | info@surgoed.com

HUIS VAN DE MAAND
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Leiding 8 Br. 48 - Wanica
Wel de lusten, maar niet de lasten van de grote stad!
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Wel de lusten, maar niet de lasten
van de grote stad! Dat heeft u op
deze locatie, aan de Leiding 8 in het
district Wanica. Slechts vijf minuten
rijden van Paramaribo, en een zee van
ruimte en oase van rust in deze grote
laagbouwwoning op een mooi gelegen
grondhuur hoekperceel.
Het huis van deze maand is zeer ruim
opgezet. De woning is 384 m² groot
en bevat een royale woonkamer, vier
slaapkamers, een studeerkamer, twee grote
(eet)keukens voorzien van onder andere
een eetbar, een berghok, een wasruimte en
een apart bad en toilet. De studeerkamer is
voorzien van parket, de rest van de woning
is betegeld. Verder is de woning voorzien
van een ruim betegeld balkon, geheel
afgeschermd met dievenijzer.
Het perceel is maar liefst 866,56 m²
groot. Het terrein heeft een frontbreedte
van 35 meter, en een diepte van 24,82
meter. Over de gehele lengte en breedte
is een betonnen omheining geplaatst, en
de toegang geschiedt via een elektrische
rolpoort. Ook de garage, met ruimte voor
twee auto’s, is voorzien van een elektrische
roldeur. Het gemakt dient de mens.
De weg waaraan deze woning is gelegen, is
geasfalteerd en de buurt is goed bewoond
maar toch heel rustig. In de directe
omgeving zijn onder meer supermarkten
en scholen gevestigd. Kortom: als u rustig
en toch van alle gemakken voorzien wilt
wonen, dan is deze royale woning wellicht
geknipt voor u.
De vraagprijs is € 119.000,-.
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met Surgoed Makelaardij.
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Leiding E9 (W0400B3 – Somaiweg 2-6)

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

Kwatta O1 (W0404B6 – Thebestraat perc 124)

Laagbouw
220m²
591m²
Eigendom
4
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
Joel Terzol - 7163400

€ 75.000,Uitvlugt N4 (W0361B6 - Doloresstraat 23)

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

Hoogbouw
165m²
560m²
Eigendom
11
2

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497/457183/550466
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

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

Laagbouw
m²
537m²
Eigendom
5
2
Niet ver
"CozyVille" te Kwatta
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/
457183/550466 John Noble
7106677

Het staat in de Thebestraat perceel nummer 124. Dit gebied is
bewaakt en heeft gesloten woonwijken. U kunt heel snel concluderen dat dit één van de betere woonwijken te Kwatta is. U krijgt
toegang tot deze woning via een garage bestemd voor 2 auto's.
De open keuken en ruime woonkamer zijn modern ingericht. Beneden zijn er 3 slaapkamers waaronder 1 masterroom met eigen
douche en toilet. Verder is er een algemeen bad en toilet dat bij
de 2 slaapkamers horen. U krijgt toegang tot de verdieping via
een stevige houten trap. Hier zijn er 2 slaapkamers, 2 bergruimtes
en een klein balkon. Op het achtererf heeft de eigenaar een extra
ruimte gemaakt die speciaal bestemd is voor recreatie. Het terrein
van 636m² is opgehoogd en aan de voorzijde is verhard met
straattegels. De rechterzijde van het erf is ruim en leidt tot aan
de achtertuin. Er zijn andere voorzieningen aanwezig: 110/220v,
warm/koud waterinstallatie en alarm. Deze woning is 5 jaar oud
en is opgetrokken uit steen. Gelet op de buurt en de woning is dit
een goede investering.

€ 89.000,-

€ 150.000,-

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

Noord (W0360B9 - Powisie hk Picoletstraat 18)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Laagbouw
384 m²
866.56 m²
Grondhuur
4
2
Warm water, diefijzer, alarm,
full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 119.000,-

Splitlevel hoogbouw
200m²
747m²
Eigendom
3
2
Leuke woning op een fraai
hoek kavel met een beetje werk
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497/457183/550466

Deze splitlevel woning staat op een eigendoms hoekterrein te Morgenstond. Het is makkelijk bereikbaar via
de Kristalstraat en de Anton Dragtenweg. De woning
heeft 3 slaapkamers en tweemaal bad en toilet.
De woning is speels ingedeeld met diverse hoogte
verschillen. Vanuit de garage krijgt u toegang tot de
laundry en keuken. Van daaruit gaat u middels een
korte verhoging naar de kamer die toegang geeft tot
een voorbalkon met schuifdeuren en uitzicht over de
straat. Bent u op zoek naar een erg knusse en leuke
woning die werkelijk een thuis kan worden genoemd
tegen een faire prijs?

€ 109.000,-
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Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
278m²
570m²
Erfpacht
3
2
Prachtige villa voorzien van alle
gemakken op een zeer gewilde 		
locatie
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt,
staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning,
gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken
en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en
koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt,
airconditioning, automatische garagedeur en schuifpoort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van
ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is
en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de
windrichting.

Welgedacht B L12 (W0373B6–Priyalaan 7)

Soort woning

Laagbouw
(2 woningen op een erf)
Bouw opp.
300m²
Perceel opp.
560m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer
5
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Betreft 2 huizen
op een erf
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466

€ 190.000,-

€ 95.000,-

Kasabaholo F7 (W0398B9 - Rosanlaan12)

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

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

Hoogbouw
350m²
700m²
Eigendom
8
5
Masterbedroom, airco, 110/220V
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Joel Terzol - 7163400

Aan de Rosanlaan hebben wij een ruime woning te
koop. De Rosanlaan is een zandweg en ligt tussen
Uitvlugt en Kasabaholo in een prima, nette wijk. Het
perceel ligt 20 cm boven de as van de weg. De riolering
is gesloten en op het erf staan vaste planten en fruitbomen. De gehele verdieping heeft een houten vloer, 3
standaard slaapkamers van 12m² en een masterroom
van 30m² met een bad, douche en toilet. De woonkamer en keuken zijn ruim en is er veel licht inval. De
begane grond heeft maar liefst 5 slaapkamers, 4 bad
en toilet en 2 kleine keukens. Dit alles is goed beveiligd
middels dievenijzers.

€ 112.500,-
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Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 62 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD
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Uitvlugt, N6 (W0396B6 – Wonglaan 43)

Commewijne W0(W0325B6–Poorterstraat 11)

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

Laagbouw, nieuwbouw
150 m²
489 m²
Eigendom
2
1
Woning wordt verkocht
incl meubilair, in perfecte
staat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466

Hoogbouw bj 1972
280m²
1090m²
Eigendom
4
2
Woning gelegen in
en residentiële wijk
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466

Te Uitvlugt aan het doodlopende gedeelte van de Wonglaan (elite woonwijk) staat op een riant eigendomskavel van bijna 1100m² deze woning. De woning verkeert
in een goede staat van onderhoud maar is op diverse
punten gedateerd. Enkele karakteristieke klassieke
kenmerken van deze woning zijn zeer goed te combineren met een frisse, nieuwe, moderne renovatie; denk
hierbij aan een houten parketvloer, schutterramen en
de algehele bouwstijl van deze woning. Op de begane
grond vindt men de keuken die een eigen uitgang heeft
richting de carport. De woonkamer heeft een ingang
aan de straatzijde en een uitgang naar het achterterras.

€ 229.500,-

€ 79.500,-

Kwatta K4 (W0356B3 - Quatrostraat 89)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
170m²
600m²
Eigendom
3		
1
Fully airco, diefijzer, alarm, warm
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
B. Chin - 7163400

Deze prachtige woning staat aan de Quatrostraat, een
zijstraat van Doebestraat te Kwatta. Deze woning is in
2012 gebouwd en staat op een eigendomsperceel van
±600m² en heeft een stenen omrastering met razor
wire. Het terrein is beplant met beschuit gras en wordt
goed onderhouden. De woning is fully air-conditioned,
heeft 3 slaapkamers, ruime woonkamer met voorbalkon, keuken, wasruimte, berghok, bad en toilet en
garage met electrische oproldeur. De woning heeft ook
alle aansluitingen z.a.: Internet, 110/220stroom en
alarm met beamer rondom de woning.

€ 130.000,-

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

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

Hoogbouw
300 m²
7400 m²
Grondhuur
5
3
Verharde weg, perceel aan
het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466
Joel Terzol - 7163400

€ 185.000,-
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Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland)

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

Soort object
Bebouwd opp.

Resort
Bungalow A 120m²/Bungalow B 		
120m²/Bingalow C 75m²
Perceel opp.
20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond
Grondhuur
Kamers
Bungalow A 3slk/Bungalow B 2slk/
Bungalow C 1slk
Bad en Toilet
Bungalow A 1 b+t / overige 1b+t
Bijzonderheden Prachtig resort langs het water
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Bent u een gedreven entrepreneur in de horecasector?
Houd u van Suriname en haar Natuur? Ja, dan is Marina
Resort Waterland het ideale traject voor u! Marina
Resort Waterland is een rijdende trein, waarin u als
ondernemer stapt en verder mag besturen. Het resort
is gelegen in Para, aan de Suriname rivier in schitterend
toeristisch natuurgebied. Er zijn 7 volledig ingerichte
woningen in tropische stijl. Een restaurant met alle
voorzieningen waarin iedere kok zich in kan uitleven.
De enige echte Marina in Suriname, welke bestaat uit
drijvende steigers en vingerpieren die plaats biedt voor
12 zeilschepen, inclusief de faciliteiten.

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

N.O.T.K.

Uitvlugt O6 (W0227B9 - Confidentieel)

€ 185.000,-

Wanica N11 ( W0342B6 – Thelmaweg 34a)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning

Splitlevel
Hoogbouw
Bouw opp.
400 m²
Perceel opp.
900 m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer
5
Bad en toilet
3
Bijzonderheden Eigen Appartement
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

N.O.T.K.
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Laagbouw (NIEUWBOUW)
270m²
371m²
Eigendom
3
2
Laagbouw
met zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/
550466

Makelaar

Laagbouw
123.05m²
175m²
Eigendom
2
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Joel Terzol - 7163400

Dit perceel met laagbouw woning staat op de hoek
van de Carlo- en Thelmaweg. De Thelmaweg grenst
aan de Indira Gandhiweg en is een doodlopende
straat. Hierdoor is het verkeer geminimaliseerd. De
berm die voor de woning staat is beplant met mooie
sierpalmen die elke gast verwelkomt. Het erf is te
betreden via 3 voetgangerspoorten. De woning heeft
2 slaapkamers die een gedeelde sanitaire ruimte
hebben. Het dak is bedekt met duurzame rode trapeziumplaten.

€ 57.500,-
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Wanica P10 (W0338B6 – Kartriweg 17)

Kasabaholo K6 (W0401B3 – Irsillastraat 6)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Makelaar

Laag nieuwbouw
217m²
640.96m²
Eigendom
3
3
Exlusief de luxe meubels
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497/457183/550466
Joel Terzol - 7163400

Hoogbouw
230m²
Eigendom
5
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Joel Terzol - 7163400

De Irsillastraat ligt tussen Uitvlugt en Kasabaholo in
een nette wijk. Via de oprit komt u terecht in de open
garage die plaats biedt voor 2 auto’s. De garage verleent toegang tot 2 slaapkamers. De bovenverdieping
is te bereiken via de zijkant of via de voorkant van het
huis. Beide trappen zijn gestort van beton. Dit betekent minder onderhoud voor u. De bovenverdieping
is voorzien van een zeer goed onderhouden houten
vloer. De woonkamer en keuken zijn ruim en er is veel
lichtinval. De keuken is betegeld, maar wel gedateerd.

€ 122.500,-

€ 135.000,-

Tout Lui Faut, M12 ( W0386B9 – Lake Land 17 )
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
300m²
892m²
Eigendom
3
2
Moderne, zeer ruime woning
langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466

Deze prachtige woning staat aan de Kartriweg, ten
zuiden van de Vierkinderenweg. De Vierkinderenweg is
een zijstraat van de welbekende Indira Gandhiweg en
is vanuit meerdere wegen te bereiken. De woning is
gunstig gelegen en er is ook een goede busverbinding
naar het centrum. De woning is over het algemeen
uitstekend onderhouden. Rondom het huis is een
betegelde vloer van ongeveer 1 meter. Het overige
gedeelte van het perceel is opgehoogd met hoog
kwaliteit schelpzand.

€ 265.000,-

Wanica G5 (W0352B6–Menckenbergstraat 56)

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

12 appartementen
500 m²
12118 m²
Eigendom
12
12
12 appartementen
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497/457183/550466
Joel Terzol
7163400

€ 345.000,-

Surgoed House & Home 23

WONINGEN
Geyersvlijt V2 (W0395B3–Adoestraat 26)

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

Laagbouw
250m²
511m²
Grondhuur
3
2
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Joel Terzol
7163400

www.surgoed.com
Noord W1 (W0364B9–E.Aboelrahmanstraat 8)

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

Makelaar

Contact info
Makelaar

Laagbouw
200m²
621.28m²
Eigendom
3
2
De woning is voor de helft
gebouwd
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497/457183/550466
Joel Terzol - 7163400

€ 39.950,-

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Centrum P4 (W0137B3 – Oranjelaan 51)

Contact info

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

€ 169.000,-

€ 115.000,-

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

Laagbouw
285m²
675m²
Eigendom
4
2
Fully airconditioned, warm en
koud water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
B. Chin - 7163700

Wanica B8 (W0362B6–Rasianastraat 79)

Hoogbouw
180 m²
500 m²
Eigendom
4
2
Op het erf is nog een
extra woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466/457183
Joel Terzol - 7163400

€ 72.500,Para R16 (W0328B9 –A.E. Cairostraat, Mamba)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond

Bungalow vakantiewoning
210m²
868m²
Grondhuur, opstalrecht
contract
Slaapkamer
2
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Vakantiewoning
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

€ 49.000,-

24 Surgoed House & Home

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

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2
Woonhuis gebouwd
onder Surinaamse
architectuur met
steiger gelegen
langs het water

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

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

€ 213.000,-

WONINGEN

www.surgoed.com
Commewijne W7 (W0375B6 – Stralende Palmlaan 117)

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 62 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD

Wanica M14 (W0399B6–De Craneweg 679)

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

Laagbouw
200m²
775m²
Grondhuur
3
1
Leuke laagbouw, gelegen
omgeving Lelydorp
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466

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

Contact info

Laagbouw
197m²
910m²
Eigendom
3
2
airconditioned,
alarm,
satelliet tv,
internet, 		
220/110V
voltage
Surgoed Makelaardij
Telefoon: 493497/
457183/550466

Hierbij bieden we een mooie woning te Palmvillage. Het gaat
om een laagbouw woning met een carport en een bergruimte.
Via de carport kunt u zo uw woning inlopen waarna u gelijk in
de keuken terechtkomt. De keuken heeft een mooie granieten
keukenblad met veel onderkasten. De woning is van binnen
geheel betegeld en afgewerkt met gipsplaten plafond. In de
ruime woonkamer zijn er onder andere 220v aansluiting en
er is ook internet en satelliet tv aansluiting aanwezig. Er zijn
drie slaapkamers waarvan een master room met een walk-in
closet en een badkamer. Het perceel is compleet omrasterd
met hekwerk. Aan de achterzijde van de woning is er een ruim
terras waar u lekker kunt genieten van de altijd aanwezige
landwind en van het rustgevende uitzicht. Rondom de woning
vindt u onder andere een buitenkraan waar u uw handen kunt
wassen na een dagje tuinieren. De durotank is weggewerkt
onder de grond. Deze woning ligt aan een betegelde weg op
een eigentijdse verkaveling die 24/7 beveiligd wordt.

€ 76.500,-

€ 115.000,-

Comm. T6 (W0344B6–Oost-West verbinding)

Kwatta K4 (W0393B6 – Normandiestraat 8)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Laagbouw en hoogbouw
120m²/224m²
4128m²
Grondhuur
4/5
1/1
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497/457183/
550466

N.O.T.K.

Hoogbouw, bruynzeel
180m²
371m²
Eigendom
3
1
Nette hoogbouwwoning,
gelegen in een leuke wijk
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466

Tussen de Kwattaweg en de Toekomstweg ligt de
Normandiestraat, een geasfalteerde straat die ligt
langs een unieke bosrand in deze omgeving. Deze
hoogbouwwoning bestaat uit een begane grond die
opgetrokken is uit steen en een 1e verdieping uit hout.
Aan de zijkant van de woning is een afdak (carport)
om uw auto onder te parkeren met daaraan een
buitenterras die tot aan de schutting aan de voorzijde
helemaal betegeld is. Op de begane grond vindt u een
nette keuken die voorzien is van een dubbele spoelbak, inbouw gasfornuis met afzuigkap en microwave.

€ 109.000,-

Surgoed House & Home 25

WONINGEN

www.surgoed.com

Uitvlugt K5 (W0285B6 – Hoebbalaan 24)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Noord V2 (W0389B6 – Gneisstraat 9)

Bungalow
350 m²
831 m²
Eigendom
3
2
Instapklare woning
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497/550466/457183

Deze prachtige woning staat aan de Hoebbalaan 24.
De Hoebbalaan is een leuke zijstraat van de Hendrikstraat, net achter de 2² rijweg. Het huis is met smaak
gebouwd. De gehele woning is omrasterd met een
hoge schutting van steen en aan de voorzijde met
sierhekwerk met twee hoge automatische schuifpoorten. U kunt de woning binnengaan via de fraaie
grote entree of via de garage, die ruimte heeft voor
twee grote auto’s via een automatische oproldeur. U
kunt eventueel aan de zijkant van het huis een auto
met boot kwijt door gebruik te maken van de tweede
ingang.

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

€ 345.000,-

€ 126.500,-

Leiding F8 (W0403B9 - Kamlawatieweg 13)

Wanica K15 (W0256B3 – Shriyalaan 10)

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

Hoogbouw
600m²
1107m²
Eigendom
5
4
Prachtige hoogbouw in een
uitzonderlijk goede staat
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466

Deze woning ligt op een riante eigendomshoekkavel
van 1106m². De omgeving is rustig en de straat is
verhard. De voorzijde van het terrein bedraagt 24,5m
met een diepte van 47,15m. Het perceel bestaat uit
hooggelegen zandgrond met diverse vruchtbomen
en sierstruiken. De omrastering bestaat uit betonpalen met sierhekwerk en de inritten zijn verhard met
sierbestrating. Er zijn 3 inritten naar de woning toe
waarbij één van de inritten toegang geeft tot de dubbele garage waar zich diverse bergruimten bevinden
en de laundry.

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

€ 365.000,Blauwgrond W1 (W0371B6-J. Greenstraat 3)

Contact info

Hoogbouw Bruynzeel
200m²
996.87m²
Erfpacht
4
2
Woning ligt op een hoekkavel
en dient opgeknapt te worden
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497/457183/550466

€ 148.500,-

26 Surgoed House & Home

Laagbouw
225 m²
401.7 m²
Eigendom
3
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/5504667
Joel Terzol - 7163400

€ 55.000,Uitvlugt M5 (W0388B6 – Veldhuizenlaan 11)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Laagbouw
175m²
375m²
Eigendom
3
2
Leuke omgeving, fijne woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

Laagbouw
300m²
1200m²
Eigendom
6
2
Woning heeft een ruime gameroom
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497/457183/550466
Joel Terzol - 7163400

Plezierig wonen doe je aan de Veldhuizenlaan. Wij
hebben daar momenteel een ruim kavel van maar
liefst 1200m² met daarop een riante woning van
300m² te koop. Het huis is in de jaren 80 gebouwd en
is door de jaren heen verbouwd en gerenoveerd. Zo
zit er een moderne ruime keuken in; deze is voorzien
van alle gemakken. De woonkamer heeft een warme
houtenvloer terwijl de overige ruimtes zijn betegeld
met neutrale tegels. De achterzijde van de woning
biedt ruimte voor een game room of kan als kantoorruimte functioneren. Aan de linkerzijde van de woning
is er een garage met roldeur.

€ 235.000,-

WONINGEN
WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 62 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD

Noord V2 (W0391B6 – Bonistraat 28)

www.surgoed.com
Uitvlugt L12 (W0379B6 – Jozef Leliestraat 87)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Deze luxe hoogbouwwoning ligt aan de Jozef
Leliestraat te Uitvlugt op een klein hoekperceel
van 212m² groot. Het terrein loopt taps toe in een
driehoek. Ondanks het kleine perceel oogt de woning
ruimtelijk; omdat het op een hoekkavel ligt. De woning
heeft een ruime garage voor twee auto’s met een
automatische roldeur. Vanuit de garage krijgt men
toegang tot de woonkamer en de open keuken. U kunt
het pand verlaten richting de straatzijde vanuit de
woonkamer via de voordeur.

€ 179.000,Lelydorp M14 (W0402B6 – Tawangsarieweg 87)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

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

Loods
530m²
700m²
Eigendom
0
0
Uitstekende ligging,
zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/5504667
Joel Terzol 7163400

Hoogbouw
336m²
211.50m²
Eigendom
4
2
Ruime woning met ruime slaapka
mers en 2x bad en toilet,
Surgoed Makelaarij
Tel.: 493497/457183/550466

Laagbouw met hoog zadeldak
255m²
2525.80m²
Grondhuur
3
1
70% afgebouwd woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
John Noble
7106677

Op een stuk grond met als titel grondhuur, gelegen
te Lelydorp aan de Tawangsarieweg 87 staat er een
solide stenen flat met een hoog zadeldak. U krijgt
toegang vanaf de straatzijde naar de woning door
een oprit die leidt naar de garage, bestemd voor 2
auto's. Vanuit de garage krijgt u toegang tot een
ruime woonkamer en een afgesloten keuken. Beide
bieden toegang tot de natte groepen. Op de zadeldak
verdieping bevinden zich verder 3 slaapkamers en een
open ruimte die geschikt is voor een aparte douchecabine. Hierbij moet er gezegd worden dat deze woning
ruimte biedt voor modernisering naar smaak.

€ 225.000,-

€ 97.500,-

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

Zakenpand Commewijne, S8 ( Z0038B3 – Commissaris Thurkowweg 23 )
Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info

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

Bedrijfsloods
400m²
534m²
Eigendom
3
1
Grote bedrijfsloods met
4 roldeuren
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 127.500,-

Makelaar

Laagbouw restaurant
100m²
8000m²
Grondhuur
4
2
Groot erf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/5504667
Joel Terzol 7163400

In Commewijne aan de drukbezochte Commissaris
Thurkowweg staat dit zeer goed onderhouden restaurant te koop. Het ligt in een omgeving die volop in
ontwikkeling is, dichtbij het ontspanningsoord Atlantic
en het nieuw politiebureau dat in aanbouw is.
Het restaurant bestaat uit 2 delen, een open keuken en
een afgezonderde ruimte voor de koeling, voorraden en
eventuele werkplek.

€ 275.000,-

Surgoed House & Home 27

HET ONDERHOUD VAN UW HUIS

Wat is belangrijk?
Tijdens de regentijd zijn kleine mankementen aan uw woning vaak goed
zichtbaar geworden. Een lekkend dak, plotselinge scheuren in de gevel, of
houten planken die niet meer bestand waren tegen de zware buien. Met
regelmaat investeren in het onderhoud van uw huis voorkomt narigheid en
hoge onkosten in de toekomst. Frequent onderhoud verhoogt bovendien de
waarde van uw woning. Maar welke onderhoudswerkzaamheden zijn van
belang en wanneer moeten ze precies gebeuren? De lifestyle-krant
van Surgoed House & Home zocht het voor u uit.

28 Surgoed House & Home

www.surgoed.com

HET ONDERHOUD VAN UW HUIS
Wassen

Schilderen

Het eind van de regentijd is een perfect
moment om de buitenkant van uw woning
een goede wasbeurt te geven. Het huis
ziet er daarna niet alleen schoon en fris uit,
maar onthult ook eventuele gebreken. “Het
wassen van een woning gebeurt met alleen
water en een hogedrukreiniger. Wanneer het
schilderwerk achterstallig is, gaan we wat
voorzichtiger te werk en borstelen we stukken
met de hand.”
Aan het woord is Randy Slagveer,
directeur van Randy’s Schoonmaak- en
Opruimingsbedrijf. Hij adviseert om de
woning elke twee jaar een wasbeurt te geven.
“Maar wanneer het pand aan een hoofdweg
staat, met veel doorgaand verkeer, moet het
vanwege de grote hoeveelheden stof vaker”,
denkt Slagveer. Hoewel het wassen van de
woning zowel in de droge als in de regentijd
kan plaatsvinden, heeft Slagveer een lichte
voorkeur voor de regentijd, omdat er dan
meer water beschikbaar is.

Schilderen wordt gezien als de belangrijkste
onderhoudsbeurt voor het huis. Jerry Tjang
A Tjoi, technisch bedrijfsleider bij Bouw- en
meubelbedrijf Remas NV, adviseert elke drie
tot vier jaar een schilderbeurt. “Dat zorgt
ervoor dat het huis goed beschermd blijft
tegen weersinvloeden. Want het weer is de
voornaamste oorzaak van de achteruitgang
van een huis. Vooral in een tropisch klimaat
als Suriname.” De diensten van Remas NV
variëren van het vervangen van een plank tot
de complete restauratie van een woning. Zij
voerden onder meer de restauratie van de
Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus
uit, en zijn inmiddels verantwoordelijk voor het
onderhoud.
Het schilderen geschiedt bij voorkeur in
de droge tijd, omdat de verf dan op een
droge ondergrond wordt aangebracht en
beter blijf zitten. Vooral bij stenen huizen is
oplettendheid geboden, omdat deze muren
langzaam drogen. “Het zou zonde zijn als de
verf na zes maanden alweer afbladdert”, vindt
ook Chiekhoer.

Ongediertebestrijding
Aannemersbedrijf Bobby and Boys
specialiseert zich in allerlei onderhoudsklussen
in en om het huis. “Na het wassen beginnen
wij met het bestrijden van ongedierte”, vertelt
directeur Bobby Chiekhoer. “Termieten en
houtluizen komen voornamelijk van de bovenof onderkant van het huis. We boren daarom
gaten rondom het huis, om de fundering van
onderaf te beschermen. Vervolgens is het
noodzaak twee weken te wachten voordat
het schilderwerk kan beginnen. Wanneer
het insecticide niet goed indroogt, kan het
namelijk bruine plekken geven op de verf.”
Chiekhoer adviseert om een huis elke vijf jaar
te laten behandelen tegen ongedierte.

De vergeten dakgoot
Een vaak vergeten klus is het controleren van
de dakgoot. Wanneer deze verstopt raakt,
roestige plekken heeft of het water niet
helemaal afvoert, kan er lekkage ontstaan
in het dak of beschadigingen aan de gevel.
De frequentie van het schoonmaken van
de dakgoot hangt voornamelijk af van de
begroeiing om het huis. “Veel bomen in de
buurt zorgen voor snellere verstopping van
de afvoer”, vertelt Chiekhoer. “Bij sommige
huizen is om de zes maanden schoonmaken
voldoende, maar bij boomrijke gebieden is om
de maand geen overbodige luxe. Verstopping

www.surgoed.com
door bladeren kan verholpen worden met
een simpel ijzeren gaasje voor de afvoerpijp.
Ook het regelmatig snoeien van de bomen in
de buurt zorgt voor minder overtollig blad.”
Verder benadrukt Chiekhoer het belang van
het coaten van de dakgoot en het behandelen
van roestige plekken, waardoor het water
goed kan doorstromen en de kans op nieuwe
roestvorming kleiner is.

Hout of steen?
Volgens de aannemers zijn de
onderhoudsklussen die moeten worden
uitgevoerd, bij een houten of een stenen huis
dezelfde. “Maar houten woningen zijn duurder
in onderhoud, omdat ze kwetsbaarder zijn
voor rot of aantasting door ongedierte. Ze
moeten dus vaker geschilderd worden, en
ook met de behandeling tegen ongedierte
zijn we bij een houten woning langer bezig”,
vertelt Chiekhoer. Tjang A Tjoi vult aan dat de
reparaties vaak ook arbeidsintensiever zijn.
“Vooral als ook onderdelen van de houten
draagconstructie rot zijn of aangetast door
termieten.”
Kortom: het wassen van de woning,
regelmatig schilderen, behandelen tegen
ongedierte en schoonmaken van de dakgoot,
tijdig repareren van scheuren in de muren
en vervangen van rotte planken, zorgen
voor een goed onderhouden en waardevolle
woning. De heren adviseren tot slot om het
oog regelmatig de kost te geven buitenshuis.
“Regelmatige visuele inspectie kan al goed
helpen om gebreken op tijd te ontdekken en
aan te pakken”, aldus Tjang A Tjoi.

HISTOREX
VLOERVERF

• 1 COMPONENT VERF
• GOEDE HECHTING
OP NIEUWE
EN OUDE OPPERVLAKTEN
• BESCHERMT EN
VERFRAAIT UW VLOER
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PERCELEN
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Wanica K15 (P0241B9 – Lake Land/Verl. Tout Lui Fautweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76)

810-1500m²
Eigendom
Bouwrijp en opgehoogd
Zand

Bijzonderheden Prachtige verkaveling
langs het water
Contact info

Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497/550466/457183

Gelegen in een zijstraat van de verlengde Tout Lui
Fautweg te Wanica ligt de gesloten verkaveling Lake
Land. Een stukje paradijs op korte afstand van het
centrum van Paramaribo. Deze nieuwe verkaveling is
een gesloten project met een enkele toegangsweg,
de 59 beschikbare eigendomskavels zijn gecentreerd
langs het water van twee meren. Aangezien er aan het
begin van het project een hefboom is met bewaking
vind u hier geen pottenkijkers. Het gehele project
bestaat uit ruime villa kavels varierende in m² vanaf
800-1500.

Perceel opp.
375m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort		
Bijzonderheden Woning voor 60%		
afgebouwd
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 36.000,-

€ 11.850,-

Wanica (P0289B6 – Waterland, straat leguanapark)

Wanica B12 (P0304B6–Wayamoewegperc 50)

Perceel opp.
Titel grond

1.2ha
Grondhuur voor landbouw
uitgegeven
Status
Bouwrijp, beplant
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,
scholen en poli
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar
Joel Terzol - 7163400

€ 65.000,Commewijne S10 (P0227B3–Zonnedauwweg 184)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

7800 m²
Eigendom
Bouwrijp,
opgehoogd
Zand

Bijzonderheden

Prachtig strand,
zeer mooie ligging

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Langs de Suriname rivier compleet met een eigen strand
dicht in de buurt van diverse recreatieoorden ligt dit prachtige terrein. De kenmerken zijn: rust, natuur, water, strand en
recreatie. Dit terrein is geschikt voor diverse doeleinden, zowel
voor privé bewoning als voor iemand die graag een buitenverblijf wil hebben op een prachtig terrein langs de Suriname rivier. Het terrein is geheel omrasterd met aan de voorzijde een
stenen schutting met metalen schuifpoort en aan de zijkanten
walabapalen met prikkeldraad. Het terrein beschikt al over de
volgende opstallen die dienst doen als verblijf en recreatie.
Vier appartementen van elk 35m² met bad, toilet, woonkamer
en keuken zijn voorzien van elektra aansluiting en watervoorziening. Er is ook een beheerderswoning van 48m², en langs
het water staan twee tenten met overkapping van totaal 70m²
waar een keukenblok in zit met spoelbak en stopcontacten.
Ook is er een extra bad- en toiletruimte met wasbak. Een fijne
bijkomstigheid is de stroomvoorziening, indien u van plan bent
dit park uit te breiden.

€ 288.000,-

30 Surgoed House & Home

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

1400 m²
Grondhuur
Bouwrijp
Klei/Zand
Deze kavel ligt in
een gesloten prive weg,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 49.000,-

advertenties

www.surgoed.com

ZONDER LUX INTERIEUR

GEEN KEUKEN

Martin Luther Kingweg 215 - Highway km 10.5
Telefoon: 485706 / 08584211 | Fax: 485707 | info@lux-interieur.net
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HUIS EN ZIJN VERHAAL
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Plantage Katwijk
De familie Nouh-Chaia vaart in de jaren 70 met regelmaat over de Surinaamse wateren. Monique
herinnert zich van die tochtjes dat haar moeder altijd erg gecharmeerd was van het huis van
plantage Katwijk, omdat het zo mooi langs de oever van de rivier staat. “Op een dag kwam mijn
vader thuis en vertelde dat hij het huis had gekocht”, lacht Monique. “Er zat alleen nog wel een
staartje aan: de plantage.” De woning staat namelijk op een stuk grond dat zo’n zeshonderd meter
breed is en bijna zes kilometer landinwaarts rijkt.

HUIS EN ZIJN VERHAAL

www.surgoed.com

“Het huis heeft wel een opknapbeurt nodig, maar
dat heeft onze prioriteit niet”, vertelt Monique.
Vanaf Alkmaar loopt er een zandweg tot
aan de toegang van de plantage en de
woning. Rechts van de weg zien we de
schuur waar de koffie verwerkt wordt; er
staan grote tractoren en de restanten van
een plantagehuis. Aan de linkerkant, met
de rivier op de achtergrond, leidt een laan
met aan weerszijden grote tamarindebomen
tot het familiehuis van de Nouh-Chaia's.
“Het huis heeft wel een opknapbeurt nodig,
maar dat heeft onze prioriteit niet”, vertelt
Monique.
De woning, door de plantagebewoners ‘de
directeurswoning’ genoemd, wordt in de
jaren vijftig gebouwd in een moderne stijl.
Het is onbekend door wie. Via een brede
binnentrap wordt de living bereikt, die een
wijds uitzicht over de rivier biedt. De antieke
meubelen die de woning haar bijzondere
karakter geven, zijn afkomstig uit het huis
van de grootouders van Monique.
Het zijn nu vooral dagtoeristen die na een
bezoekje aan de plantage van de woning
genieten. Maar ook Monique komt er nog
regelmatig; haar kinderen houden van
de plek. Evenals haar broer en zijn gezin.
“Iedereen die op de plantage is geweest,
geniet er van de stilte en het bijzondere
gevoel dat het huis je geeft.”
De woning is pas in de jaren vijftig van de
vorige eeuw gebouwd, maar de grond kent
een rijke geschiedenis. Het verhaal begint
wanneer het voorland van de plantage in
1746 door de toenmalige gouverneur aan
de dertienjarige Alida Maria Wossink wordt
uitgegeven. Waar ze dit aan te danken
had, is niet bekend. Wat we wel weten, is
dat ze na het overlijden van haar eerste
en tweede man nog een derde keer huwt.
Ten tijde van haar tweede huwelijk wordt
ook het achterland uitgegeven. De plantage
is dan ruim 364 hectare groot. Het terrein
wordt ontgonnen, en Katwijk ontwikkelt zich
tot een bloeiende en goed producerende
koffieplantage. Totdat in het midden van
de 19e eeuw de grond uitgeput raakt en
de koffieoogst slinkt. Er wordt tijdelijk
overgestapt op bananencultuur. Later
groeit de koffieproductie weer, maar het zal
altijd achterblijven bij die van vergelijkbare
plantages.
Katwijk heeft daarnaast ook een verleden
als interneringskamp, een verhaal dat
wordt verteld in het boek van Clark Accord,
‘De koningin van Paramaribo’. De Tweede
Wereldoorlog is gaande. Met de komst van
Amerikaanse soldaten in de stad, groeit ook
het aantal dames dat zich aan hen aanbiedt.

Als een bezoek van prinses Juliana en
prins Bernhard aangekondigd wordt, is dat
aanleiding om de straten van Paramaribo op
te schonen. In 1943 vindt een razzia plaats
en worden de dames, zonder enig proces,
op verdenking van prostitutie van straat
gehaald en meegenomen. Hun nieuwe
bestemming: plantage Katwijk. Bezittingen
worden hen ontnomen, ze worden
gebrandmerkt en aangespoord lichte
dwangarbeid te verrichten. “Mijn vader heeft
zo een dame gekend uit de Weidestraat”,
weet Monique zich te herinneren. “Zij kwam
als klant bij zijn winkel Micro Markt, en ze
heeft hem haar brandmerk nog laten zien.”
Het is 1974 als de vader van Monique,
Nagib Nouh-Chaia, de plantage koopt.
Suriname staat aan de vooravond van
de onafhankelijkheid. Dat de plantage
op dat moment wisselt van eigenaar, is
geen toeval. Hendrik Gonggrijp is dan
directievoerder, en zijn vrouw heeft de
onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië
meegemaakt. Met dit trauma nog vers in
haar geheugen, wil ze de onzekere situatie
in Suriname niet afwachten. Ze wil weg.
Op het moment van aankoop is Katwijk een
verlieslijdende citrus- en koffieplantage.
Nouh-Chaia slaagt erin om er binnen een
aantal jaar een winstgevende onderneming
van te maken. Hij schaft onder meer
machines aan die het mogelijk maken de
groene koffie te roosteren. Dit duurt tot
kort na de recessie, die begint in de jaren
tachtig. Met een tekort aan deviezen in het
land, stijgen de prijzen van de te importeren
grondstoffen en materialen. Met als gevolg
dat er lange tijd een ‘overlevingsstrategie’
als bedrijfsvoering wordt gehanteerd.
Katwijk is nu nog de enige koffieproducerende plantage in Suriname.
Ook is er een citrusaanplant, die in de
afgelopen drie jaar met 1.500 bomen
is uitgebreid en geprofessionaliseerd.
Momenteel worden de toekomstplannen en
investeringsmogelijkheden voor de plantage
verder uitgedacht. “De tijd van ‘overleven’ is
voorbij. Wij willen de landbouwactiviteiten
graag verder uitbreiden en er nieuwe
activiteiten aan toevoegen. Daartoe zijn we
nu bezig de mogelijkheden te onderzoeken.
Zeker is wel dat we recht blijven doen aan
het erfgoed dat de plantage ons te bieden
heeft.”

PERCELEN
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Saramacca A3 (P0286B3 - Saramaccaweg 41)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

3.2627ha
Grondhuur
Opgehoogd
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497/550466/457183

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

Deze kavel ligt aan de hoofdweg (Saramaccaweg)
nabij km 41 te Saramacca. Het is hoog grond met
overwegend zand en word goed onderhouden.
De frontbreedte is 78.98m en diepte is 415.28m.
Deze kavel is geschikt voor verschillende doeleinden.

Commewijne W8 (P0255B3–Palm Grove 91)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

468 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Gesloten riolering,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466
457183

€ 69.500,-

€ 19.000,-

Wanica M14 (P0295B6 – Lake Land 38)

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

862m²
Eigendom
Opgehoogd en ontbost
Zand

Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
langs het water
Contact info

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/457183/550466

Lake Land is een pracht project met diverse eigendomskavels langs twee meren. U kunt hier in alle rust
een prachtige woning langs het water bouwen met
een eigen steiger. De kavels in dit project zijn bijna
uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar
tegen vaste prijzen. Deze kavel met een oppervlakte
van 862m² heeft een frontbreedte langs het water van
21m. De kavel is geheel gemaaid en opgehoogd en
aan de betegelde weg vindt u een gesloten riolering.
Het project is voorzien van alle nutsvoorzieningen.

€ 47.000,-

Where Fashion and Quality meets your taste

34 Surgoed House & Home

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

661 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Gesloten riolering,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466
457183

€ 23.000,-

Wilhelminastraat hk. Atlasstraat

PERCELEN

www.surgoed.com

Wanica P10 (P0275B3 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

562.24m²
Eigendom
Bouwrijp
Klei
Het perceel staat op
een goede locatie
en is bouwrijp
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Joel Terzol
7163400

Gaat uw voorkeur uit naar een perceel gelegen in
het district Wanica? Dan betekent dit het einde van
uw zoektocht. Dit perceel staat ten oosten van de Sir
Winston Churchillweg in de omgeving van Houttuin.
Deze omgeving is geschikt voor een jong gezin, die eraan denkt een leuk huis te bouwen. Het is een wijk die
steeds meer tot ontwikkeling komt en daardoor steeds
interessanter wordt voor starters. Het perceel is goed
onderhouden, heeft een gesloten riolering en is geheel
opgehoogd. Hierdoor is het klaar voor de bouw.

Wanica (P0247B3–Chinese Kousebandstraat)

Perceel opp.
540 m²
Titel grond
Eigendom
Status
Grondsoort
Bijzonderheden Origineel perceel groot
1080m² gesplitst met
goedkeuring min. OW
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 23.500-

€ 16.500,-

Wanica M14 (P0296B6 – Lake Land 18)

Wanica (P0246B3–Chinese Kousebandstraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

887m²
Eigendom
Opgehoogd en ontbost
Zand
Prachtig eigendomskavel
langs het water
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/457183/
550466

Lake Land is een pracht project met diverse eigendomskavels langs twee meren. U kunt hier in alle rust
een prachtige woning langs het water bouwen met
een eigen steiger. De kavels in dit project zijn bijna
uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar
tegen vaste prijzen. Deze kavel met een oppervlakte
van 868m² heeft een frontbreedte langs het water van
21m. De kavel is geheel gemaaid en opgehoogd en
aan de betegelde weg vindt u een gesloten riolering.
Het project is voorzien van alle nutsvoorzieningen.

Perceel opp.
540 m²
Titel grond
Eigendom
Status
Grondsoort
Bijzonderheden Origineel perceel groot
1080m² gesplitst met
goedkeuring min. OW
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 57.650,-

€ 16.500,-

Commewijne W15 (P0249B6 – Plantage Heysvliet)

Commewijne S10(P0226B3–Zonnedauwweg 183)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

14.40ha
Eigendom
Bos
Zand/klei
Frontbreedte langs
Suriname rivier 215m1

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

In de nabijheid van de bewoonde plantage Laarwijk
ligt plantage Heysvliet. Deze plantage ligt aan de
overkant op 10 minuten varen van Domburg. De
plantage begint op ongeveer 100m1 afstand van de
Surnaukreek en heeft een frontbreedte van 215m1
en een varierende diepte op het langste gedeelte van
873m1. Momenteel is deze plantage helemaal begroeit
met secundair bos, er zijn er geen ontboste stukken te
vinden. Deze grond is geschikt voor diverse doeleinden, denk hierbij aan toerisme en recreatie.

€ 140.000,-

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

601 m²
Grondhuur
Bouwrijp
Klei/Zand
Deze kavel ligt in een
gesloten prive weg,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 23.500,-
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Precamp South America NV | Copieweg 14 (hoofdweg Indira Gandhiweg) | Para - Suriname
Telefoon (597) 368173 of 367307 | Fax (597) 368059
general@precamp-sa.com / info@precamp-sa.com | www.precamp-sa.com
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Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat perc 43)

Nickerie (P0141B3–Corantijn Project)

Perceel opp.
533.26 m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Elekrticiteit en
water aanwezig
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497457183/550466

Makelaar

B. Chin - 7163700

Te koop perceel groot 533.26m2 gelegen in het intervastproject aan de Amirengstraat perc 43.
Het perceel is 19.96m (breed)x27.25m (diep). Nutsvoorzieningen zijn aanwezig.

Perceel opp.
3120000 m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort		
Bijzonderheden Geschikt voor veeteelt
of andere landbouw
doeleinden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 19.000,-

€ 140.000,Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Wanica B12 (P0303B3-Bomapolder perc 80)

Perceel opp.
Titel grond

775m²
Grondhuur voor bebouwing
uitgegeven
Status
Bouwrijp
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,
scholen en poli
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
Makelaar
Joel Terzol - 7163400

€ 16.750,Wanica B12 (P0302B3-Bomapolder perc 81)

Perceel opp.
Titel grond
Status

Perceel opp.
Titel grond

775m²
Grondhuur voor
bebouwing uitgegeven
Status
Bouwrijp
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,
scholen en poli
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/457183
550466
Makelaar
Joel Terzol - 7163400

€ 16.750,-

Grondsoort

1668m²
Eigendom
Volledig opgehoogd
en gemaaid,
bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Pracht perceel langs
de Surinamerivier
met beschoeiing

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

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. Alle terreinen hebben een frontbreedte langs het water van ongeveer
26m en de diepte van de terreinen liggen rond de 70m. Het
voordeel van deze afmeting is dat de terreinen mogelijkheden
geven tot het ontplooien van commerciële activiteiten aan de
voorzijde en het rustig wonen langs het water. De volgende
terreinen zijn beschikbaar: 2104m² voor € 280.000, 1995m²
voor € 275.000,-, 1838m² voor € 265.000,-, 1764m² voor
€ 260.000,-, 1668m² voor € 245.000,- en 1302m² voor
€ 190.000,-. De kenners weten dat percelen in deze omgeving
zeer prijzig en schaars te vinden zijn. Bent u al geruime tijd
zoekende, dan is dit beslist de moeite waard.

€ 245.000,-
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PRODUCTVERGELIJKING
Ramen

Prijs per meter
€ 250,-

www.surgoed.com
Simpelweg een droomhuis kant-enklaar in handen krijgen, is een utopie.
Droomhuizen komen namelijk niet uit
de lucht vallen; er wordt hard voor
gewerkt. Het perceel, de financiering,
het bouwen… Steen voor steen, het
ene materiaal en dan weer het andere.
Het proces dat u moet doorlopen
voordat er uiteindelijk een huis staat
waarin u gerieflijk kunt wonen, is
niet eenvoudig. Het scheelt veel als
u daarbij over voldoende informatie
beschikt. Surgoed wil u er graag
bij helpen. Daarom zullen we in de
komende edities van de lifestyle-krant
Surgoed House & Home verschillende
bouwmaterialen behandelen.
Deze keer nemen we ramen en
wastafelkranen onder de loep.

Waar te koop?
Alupro

Contact:
Verl. Gemenelandsweg 130
Tel.nr. 434341

Zodra het pleisteren van het huis afgerond is, volgt het plaatsen van de ramen. Alupro is een bekend bedrijf dat aluminium profielsystemen
voor ramen levert. Het gebruik van aluminium maakt het mogelijk jarenlang van de aanschaf te genieten. Dit materiaal staat namelijk bekend
als een van de meest duurzame bouwmaterialen, omdat het heel sterk en bijna onderhoudsvrij is. Het werkt daarnaast ook nog isolerend. De
standaardkleur die bij de profielen wordt aangeboden, is wit. Maar er zijn tal van andere kleuren mogelijk. Indien u wilt, wordt de gewenste
kleur in Europa besteld. Voor die dienst wordt 30 procent extra gevraagd op de prijs van de ramen. Aangezien de uiteindelijke prijs pas
bepaald kan worden aan de hand van de specifieke bestelling, wordt er een indicatieprijs van euro 250,- per meter aan de klant gegeven. Het
bedrijf zegt garant te staan voor de kwaliteit van haar product, en laat verder weten dat duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en een
inbraak-vertragend inwendig beveiligingssysteem standaard zijn bij Alupro.

Prijs per meter
$ 95,-

Waar te koop?
Impacto Trading

Contact:
Sir Winston Churchillweg 39
Tel.nr. 488002

Net zoals Alupro timmert ook Impacto Trading al jaren aan de weg. Verschillende typen ramen worden hier aangeboden. De profielen van deze
ramen worden geïmporteerd uit Amerika, terwijl het glas zelf uit België wordt ingevoerd. Schuiframen vanaf US$ 95,- per vierkante meter en
awning windows vanaf US$ 150,- per vierkante meter zijn de indicatieprijzen die hier gegeven worden. Laatstgenoemde is het type raam dat
zorgt voor een betere luchtstroom in huis, omdat de ramen over de hele breedte open kunnen. Uiteraard wordt pas bij specifieke afmetingen
van de ramen duidelijk wat de exacte prijs zal zijn van de aan te schaffen ramen.
“De profielen van veel van onze concurrenten komen uit China”, legt een medewerker van het bedrijf uit op de vraag waarom de prijzen hier
hoger liggen dan bij een aantal andere bedrijven. “Maar onze kwaliteit is beter.” De standaardkleur die het bedrijf aanbiedt is wit, maar de
mogelijkheid bestaat ook om brons aan te schaffen.

Prijs per meter
Afhankelijk van raam

Waar te koop?
Fernandes Ramen & Deuren

Contact:
Kernkampweg 82-84
Tel.nr. 497410

Tot slot ging de redactie langs bij een bedrijf dat al vele jaren bestaat. Bij Fernandes Ramen & Deuren vindt de assemblage en productie
van verschillende modellen aluminium deuren en ramen al vanaf de jaren 70 plaats. Een klantvriendelijke medewerker legt uit dat het type
raam doorslaggevend is voor het bepalen van de prijs. Zo zijn er modellen met twee, drie of wel vier vensters. Er is ook een variatie in
kleurschakeringen mogelijk. “U koopt niet vandaag een raam om morgen weer een ander aan te schaffen. Het moet jaren meegaan”, geeft de
medewerker aan. Volgens het bedrijf doorstaan hun ramen de tand des tijds en kan de klant jaren later nog steeds genieten van zijn aankoop.
Het bedrijf zegt verder garant te staan voor netjes afgewerkte producten. En tot slot vinden ze het belangrijk in te spelen op de specifieke
verwachtingen van elke klant. “Als de ramen te groot blijken te zijn, lossen we dat op door de afmetingen aan te passen. We vinden het
belangrijk om de klant zo goed als mogelijk tegemoet te komen.”
De keuze aan bedrijven die ramen aan de man brengen, is vrij groot. De mogelijkheden zijn met deze lijst nog lang niet uitgeput. We raden u
aan bij verschillende bedrijven een vrijblijvende offerte op te vragen. Daarmee kunt u als klant een beter geïnformeerde keus maken!
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Wastafelkranen

Prijs
vanaf SRD 250,-

Contact:
Anamoestraat 57
Tel.nr. 451070

Waar te koop?
Ronan's Trading

Ronan’s Trading zegt garant te staan voor een productlijn van kranen met een lange levensduur en een uitstekende kwaliteit. De merknaam
die hier het meest over de toonbank gaat, is Hansgrohe. Dat is een kranen- en douchefabrikant uit Duitsland, die bekend staat als pionier
op het gebied van sanitair-artikelen. De wastafelkranen zijn ontworpen met het comfort van de klant in gedachten. De juiste richting van de
waterstraal wordt bepaald door de hoogte van de kraan en de stand van de uitloop. “Ronan’s Trading heeft het meest ruime assortiment in
wasbakkranen en je hebt daardoor de meeste keus”, zegt aannemer Cedric Brandon. “De prijs-kwaliteit verhouding is goed. De prijs van de
kranen kan aan de hoge kant liggen, maar je krijgt dan wel een kwaliteit waar je het jaren mee kunt doen.”

Prijs
vanaf SRD 250,-

Waar te koop?
Des Sanitair

Contact:
Koningstraat 8
Tel.nr.473076

Bij Des Sanitair bieden ze iets heel anders. “Onze core business is waterinstallatie”, vertelt Earl de Sanders. “Maar vanwege onze kennis van
zaken is het bedrijf met een nieuw project van start gegaan: handgemaakte, zelfontworpen kranen die worden gemaakt met restmateriaal van
koper.” Aan de hand van de wensen van de klant, wordt de kraan ontworpen en gemaakt. “Koper is een kwalitatief heel goed materiaal; het
gaat een heel leven mee. Het roest niet en er komt geen erosie voor. De kraan heeft daarom een erg lange levensduur.” De kranen komen heel
robuust over en krijgen na verloop van tijd hun eigen kleur. “Je zou hem eens in de maand kunnen schuren, waardoor hij weer gaat glimmen”,
verduidelijkt De Sanders. Deze kranen zijn niet op voorraad, maar worden op bestelling gemaakt - helemaal afgestemd op de wensen van de
klant.

Prijs
vanaf SRD 250,-

Waar te koop?
Tropical Home

Contact: Hoek Prinsenstraat/
Rust en Vredestraat
Tel.nr. 473076/471800

Niet Hansgrohe, maar Grohe-producten worden bij Tropical Home aangeboden. Grohe is in feite de ‘grote broer’ als het gaat om de
merknaam. Want Grohe en Hansgrohe zijn twee aparte bedrijven die wel een geschiedenis delen: het zijn twee broers. Feit is dat beide
bedrijven badkamerspecialist zijn. En beide merken staan bekend om hun kwaliteit en duurzaamheid; ze worden dan ook beide gerekend tot
de A-merken. Grohe wordt door Tropical Home ingevoerd. “Kijk zeker bij Tropical Home voor je kranen”, vindt aannemer Cedric. “Die kranen
roesten minder snel.” Los daarvan spelen design en de soepelheid van de greep een belangrijke rol in het bepalen van welke kraan het
uiteindelijk wordt voor uw badruimte.
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Noord W1 (P0152B3 – Anton Dragtenweg, Condorstraat)

Comm. T8 (P0293B3–Pandit Tilakdharieweg)

Perceel opp.
5273m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
Makelaar
Joel Terzol - 7163400

€ 45.000,Boxel (P0305B3 - Highway)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

2081m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Hoekperceel, met
hoogbouw zicht op
Anton Dragtenweg
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Aan het einde van de Anton Dragtenweg voorbij Leonsberg
maakt de weg een bocht naar links. In deze bocht vindt u
deze kavel die op de hoek van de Anton Dragtenweg en de
Condorstraat ligt. De oppervlakte bedraagt 2081m² met een
frontbreedte aan de Anton Dragtenweg van 44m en een frontbreedte aan de Condorstraat van 35m. Het perceel is onder
wied maar heeft een prachtige rustige ligging.
Aan de overzijde van het perceel is een schutting gebouwd,
maar indien u een hoogbouwwoning bouwt, kunt u vanaf het
balkon de Suriname rivier zien liggen. Vanwege de ligging die
net iets verder is van Leonsberg, is de vraagprijs erg gunstig
en bedraagt € 50,- per m². De titel van de grond is eigendom
en is per direct opleverbaar.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

30592m²
Eigendom
Bos
Klei, zand
Bloot perceel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

€ 109.000,Wanica M14 (P0297B6 – Lake Land 46)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

833m²
Eigendom
Opgehoogd en ontbost
Zand
Prachtig eigendomskavel
langs het water
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/457183/
550466

€ 37.500,-
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€ 120.000,-

Sar'ca A12 (P0300B6 - Medanweg)

Perceel opp.
Titel grond

10,15ha
Grondhuur, beschikking
tot 2039
Status
Bossage is nog aanwezig
Grondsoort
Zand/klei/schelp
Bijzonderheden Perceel ligt langs de rivier,
heeft een weg over de volle
lengte van 1 km
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497/457183/
550466

€ 92.000,-

Noord W2 (P0299B3–Kanariestraat perc 249)

Perceel opp.
690m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort		
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 457183/550466
Makelaar
B. Chin
7163700

€ 50.000,-
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Uitvlugt M6 (P0126B3 – Willem Anthonielaan 54)

Noord W2 (P0299B3–Kanariestraat perc 249)

Perceel opp.
690m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort		
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 457183/550466
Makelaar
B. Chin
7163700

€ 50.000,Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

673.91m²
Eigendom
Bouwrijp
Schelp/betegeld
Elekrticiteit en water
aanwezig

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Makelaar

Joel Terzol - 		
7163400

Gelegen aan de Willem Anthonielaan bieden wij dit goed
onderhouden eigendomsperceel aan. Het perceel is makkelijk
te bereiken vanuit de Johannes Mungrastraat. Op het perceel
bevindt zich een open garage met een zitruimte en een bar
die opgeknapt dient te worden. De oprit naar de garage toe is
ongeveer 3 meter breed en is betegeld met gebroken tegels.
De omheining van het perceel is opgetrokken uit steen met
prikkeldraad aan de bovenzijde. Zowel de linker-, rechter- en
achterzijde van het perceel zijn bebouwd. Het is kortom een
toplocatie in een goede wijk. Dus wees er snel bij!

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

€ 92.000,-

€ 99.000,-
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Noord O1 (P0310B3 – Helouisestraat perc 189)

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

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

500 m²
Grondhuur
Hoog wied
Klei

Bijzonderheden Stroom aanwezig
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 7.900,Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1071 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden

Prachtige kavel
langs groot meer,
adembenemend
uitzicht

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
John Noble
7106677

Makelaar

Op een prachtige locatie langs een groot meer en natuurgebied hebben we deze eigendomskavel te koop. Het ligt in een
zijstraat van de ringweg die binnen 5 minuten aansluiting bied
op zowel het noorden als het zuiden van Paramaribo. Deze
kavel ligt aan een doodlopende weg waarop volop ontwikkeling plaats vindt, dit betreft een van de zeer weinige locaties
binnen groot Paramaribo die liggen langs het water in een
prachtig natuurgebied. De kavel is reeds opgehoogd en aan
de voorzijde zijn kokers geplaatst en is de inrit reeds gemaakt.
De achterzijde van de kavel grenst aan een groot meer waar
reeds meerdere huizen staan en u uw eigen steiger kunt plaatsen. Dit meer sluit aan op de oceaan, echter niet toegankelijk
vanwege een sluis. U kunt hier een prachtige woning bouwen
met uitzicht op het water waar u een steiger kunt maken en
heerlijk kunt vissen. Bent u een natuurmens die op een pracht
locatie in groot Paramaribo een huis wilt bouwen maar toch
het gevoel wilt hebben dat u in het district woont, dan is dit
uw ultieme kans.. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

690,42 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 142.000,Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Makelaar

424.19 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/klei
Elekrticiteit en water
aanwezig
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
B. Chin - 7163700

€ 19.500,-
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€ 25.000,-

Comm. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Makelaar

12000 m²
Grondhuur
Opgehoogd/Bouwrijp
Zand
Elekrticiteit en
water aanwezig
Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497/457183
550466
Joel Terzol - 7163400

€ 240.000,-

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

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

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

€ 120.000,-
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Noord V5 (P0309B3 – Pater Weidmanstraat)

Charlesburg (P0290B9-Ahinsaweg 83-85)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1530 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Makelaar

Mvr. Stephanie Olmtak

€ 75.000,Leiding G10(P0308B3–NwWeergevondenweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1002m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1.128ha
Grondhuur
Tot 50cm onder straatniveau
Klei

Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Makelaar

John Noble 7106677

Makelaar

John Noble 7106677

€ 75.000,-

Op de hoek van de Pater Weidmanstraat en de Sewbarathmisserstraat staat er een prachtig bouwrijp perceel met een
grootte van 1002.48m² en een frontbreedte van 48m.
Het perceel bevindt zich in een heel rustige buurt op loopafstand van bekende scholen, supermarkten ,restaurants etc.
Dit perceel is per direct opleverbaar.

€ 159.000,-

Facilitair

Keuken-en Interieurbouw
Het ontwerpen van moderne luxe keukens,
inloopkasten, en interieurbouw op maat
voor elk budget.
Auguststraat 30 (hoofdkantoor) | J.D. Gompertsstraat 115 | T +597 493497 | +597 457183 of 550466
Paramaribo, Suriname | info@surgoed.com | www.surgoed.com
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Wonen in alle
rust en veiligheid
langs het water
is nu mogelijk!

Lake Land is een nieuw, bijzonder
verkavelingsproject en is maar liefst 30
minuten van het centrum verwijderd.
Met de komst van de Saronbrug is het
verkeer vanuit het zuiden naar de stad
drastisch verbeterd. Het project biedt
ruime kavels met oppervlaktes van
810m² t/m 1500m². Enkele liggen langs
een prachtig meer en enkele hebben
kijk op een aanzienlijk stuk weiland.
Dit verkavelingsproject is afgesloten en
biedt daardoor de gewenste privacy.
Hier komt u geheel tot rust. Het project
is uitstekend en ideaal voor wonen met
uw gezin.
Meer informatie over Lake Land:
www.surgoed.com

v.a.
€ 45,p/m²

Interne financiering
De voorwaarden zijn:
• 15% aanbetaling
• 12% rente p/jaar
• 6 jaar aflossingstermijn

me

er

wei
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Bent u op zoek naar een moderne,
onder architectuur gebouwde
woning, gelegen aan het water?
Dan is dit zeer zeker de moeite
waard. Kom dan een kijkje nemen.
Dit project is te bereiken via de
Tout Lui Fautweg. U vindt het net
voorbij de kruising met de
Tout Lui Faut kanaalweg.
De vraagprijs all-in met een
perceelgrootte van ca. 1057 m2
is € 192.500,-

er

me

er

me

er

me

reeds
verkocht
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75%
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Kavels langs het water of
langs het uitgestrekt weiland
• 810m² - 1500m²
• € 45,- - € 65,- p/m²

nd

Belangrijke informatie
• Gesloten project
• Gesloten riolering
• Betegelde wegen
met straatverlichting
• Hoogland kavels
• Elektriciteit en water
aanwezig

Reeds verkocht
Maak vandaag nog een afspraak
voor een privé bezichtiging via
Surgoed Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 en Gompertsstraat 115
Tel: +597 493497 / 457183 / 550466
info@surgoed.com | www.surgoed.com

www.surgoed.com
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Airconditioning of
duurzamer alternatieven?
Huizen zonder airconditioning worden steeds zeldzamer in Suriname. De
meeste mensen verkiezen het behaaglijke klimaat van het koelsysteem
boven de wind of de ventilator. Maar waar moeten we eigenlijk rekening
mee houden bij het onderhouden van onze airco’s, en zijn er ook
duurzamere en goedkopere alternatieven voor een koel huis?
Een airconditioning in huis biedt een leefklimaat waarin de dagelijkse
bezigheden een stuk minder moeite kosten dan in de hitte. Aircospecialist
Milton Spier vertelt over de voor- en nadelen van deze kunstmatige
ventilatie. “Airconditioning zorgt ervoor dat mensen beter slapen. Ze
hebben geen last meer van de warmte en bovendien houdt een airco
de zoemende muskieten op afstand. Verder levert airconditioning droge
lucht, waardoor er minder kans bestaat op vochtplekken in de kamers.”
Toch kleven er volgens Spier ook nadelen aan. “Aircoapparaten vreten
energie en zorgen dus voor hoge stroomkosten. Ze zijn bovendien slecht
voor het milieu; de apparaten warmen onze aarde op en zijn schadelijk
voor de ozonlaag.” Wel is er volgens Spier tegenwoordig meer keuze in
airco’s die energiezuinig zijn en over een milieuvriendelijker koelmiddel
beschikken. Verder is het van belang te letten op de capaciteit van het
systeem. “Een te kleine airco in een grote ruimte moet lang draaien
voordat de ruimte op tempratuur is. Dit zorgt ook voor onnodig hoog
energieverbruik”, zegt Spier.

Sioe adviseert om hierbij in ieder geval een ervaren en gediplomeerd
architect in de arm te nemen.
De voordelen van deze ‘natuurlijke’ ventilatie zijn volgens de architect een
constante stroom van verse lucht; de warmte blijft niet in huis hangen.
Bovendien zijn koelere ruimtes ook beter voor het behoud van het
meubilair. Natuurlijk betekent die ventilatie wel meer schoonmaakwerk.
“Er komt automatisch meer stof naar binnen en ook kan de lucht vochtig
zijn. Met airconditioning blijft het stof buiten en de lucht droger. Het is
maar net wat een bewoner prefereert.”
Overigens vindt ze niet dat de airco helemaal vervangbaar is.
“Airconditioning is geen absolute must, maar wel een aanvulling die
altijd welkom is. Vooral in de grote droge tijd is een airco aan te raden
voor een optimaal slaap- en werkklimaat, omdat de temperaturen
binnenshuis dan behoorlijk kunnen oplopen. Maar wanneer het huis op
de wind is gebouwd en de binnenkomende lucht goed door het huis
stroomt, betekent de koele lucht in de woning sowieso een besparing op
de stroom die gebruikt wordt voor de airconditioning.”
Voor potentiele huizenbouwers zou een zorgvuldig gekozen ontwerp op
langere termijn dus goed kunnen zijn voor een aangenaam woonklimaat,
het milieu én de stroomrekening. Voor de aircobezitters is het op tijd
onderhouden van de apparatuur goed voor de gezondheid, goed voor
het milieu en het bespaart geld.

Naast de hoge kosten van airconditioning, vergen de apparaten ook
regelmatig onderhoud. Spier vertelt dat de frequentie van het onderhoud
afhangt van het gebruik en de omgeving waarin de apparatuur is
geïnstalleerd. “Aircoapparatuur in de stad heeft meer onderhoud nodig
dan apparaten in een schone omgeving. En een airco die 24 uur per dag
draait, heeft ook meer onderhoud nodig dan apparaten die enkele uren
per dag in gebruik zijn.” Als richtlijn adviseert Spier het filter minimaal
om de twee maanden te reinigen en het hele apparaat om de vier tot
zes maanden te laten controleren. “In de praktijk bellen mensen vaak
met problemen als het kwaad al is geschied. De airco koelt niet goed
of functioneert niet meer. Ik adviseer mensen om hun apparaten op
tijd een servicebeurt te geven. Ik vergelijk het altijd met een auto; die
wordt ook om de zoveel tijd gecontroleerd. Het niet tijdig onderhouden
van de airco kan zorgen voor meer energieverbruik, achteruitgang van
het koelvermogen en het defect raken van dure onderdelen, zoals de
compressor.”
Maar het onvoldoende onderhouden van de airco kan daarnaast ook
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Huisarts Anernath Ramnath
wijst op de mogelijke gevaren wanneer een huis niet optimaal wordt
geventileerd. “Wanneer het filter van een airco niet goed wordt
schoongemaakt, komen er bacteriën in de lucht. Deze bacteriën kunnen
luchtwegeninfecties veroorzaken.” De huisarts benadrukt verder het
juiste temperatuurgebruik bij airconditioning. “Als de airco te koud staat
ingesteld, vergroot dit ook de kans op luchtwegeninfecties. Koude lucht
zorgt immers voor een minder goede doorbloeding. Ik adviseer altijd om
bij een temperatuur van 23 tot 24 graden te slapen.”
Voor potentiële huizenbouwers die op zoek zijn naar goedkopere en
duurzamere alternatieven om het huis koel te houden, noemt architect
Jacqueline Woei A Sioe elementen in het ontwerp van het huis die
kunnen zorgen voor een natuurlijke ventilatie. “Dat bereik je met grote
openingen aan de zijde waar de wind naar binnen komt, doorgaans
het noordoosten, en kleinere openingen aan de andere kant van de
ruimte, zodat de wind goed door de ruimte wordt getrokken.” Woei A
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Zorg en Hoop M9 (H0166B6 - Batterijweg)

Centrum Q7 (H0171B9 – Molenpad 7-9)

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

Laagbouw
200m²
3
2
Optioneel
Alarm
Ongemeubileerd
Centraal gelegen zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 457183/550466
B. Chin - 7163700

€ 550,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.: 493497/457183
550466

Soort object
Laagbouw/loods
Bebouwd opp. 1660m²
Slaapkamers
0
Bad en Toilet
1
Airco’s		Extra’s		Status		Bijzonderheden 125 kVA stroom,
goed beveiligd
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Makelaar

Joel Terzol - 		
7163400

Aan de Batterijweg hebben we nu een terrein van 4000m²
met meerdere opstallen te huur. De hoofdloods is maar liefst
1200m² (staalconstructie) met een hoogte van 8 meters. Er is
een groot magazijn van 460m² en meerdere kantoorruimtes.
Het terrein is omrasterd met een stenen muur van 2,5 meter
hoog en het gehele terrein is betegeld. Er is voldoende stroom
(125 kVA) aanwezig. De loods kan voor meerdere doeleinden
gebruikt worden.
De Batterijweg (industriegebied) is een zijstraat van de Duisburglaan en is goed bereikbaar.

€ 450,-

€ 3.000,-

Kasabaholo J7 (H0131B9–Titostraat 53)

Houttuin (H0168B9 – Malangweg 30)

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

Laagbouw
200m2
3
1
None
Internet /alarm optioneel
Optioneel gedeeltelijk gemeu
bileerd of ongemeubileerd
Bijzonderheden Dievenijzer
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 457183/550466
Makelaar
B. Chin - 7163700

$ 500,-
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Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
None
Extra’s		
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Splinternieuwe woning
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar
B. Chin - 7163700
Altijd reeds op het platteland willen wonen? Laat
deze mooie kans niet aan u voorbij gaan. U volgt de
Indira Gandhiweg linksaf de Tout Lui Fautweg in. U
volgt deze weg en slaat bij de verl. Tout Lui Fautweg rechtsaf de Wilhelminaweg in. Eenmaal op de
Wilhelminaweg, rijdt u tot u op de kruising komt van
de Malangweg. De Malangweg oprijden en blijven
volgen totdat u aan uw linkerhand een Chinese winkel
ziet. Twee percelen verder staat de woning waar u
in alle rust, te midden van de ongerepte natuur kunt
genieten van het prachtige landschap.

€ 450,-

HUUROBJECTEN
Comm. W9 (H0134B3–Jagtlust River Breeze)

www.surgoed.com
Noord V2 (H0172B9 - Eusieweg 6)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Soort object
Laagbouw appartementen
Bebouwd opp.
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
1
Airco’s
Bespreekbaar
Extra’s		
Status
Ongemeubileerd-mogelijk
half gemeubileerd
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
Makelaar
B. Chin - 7163700

Laagbouw
300m²
3
2
Fully
Warm water, wi-fi, alarm
Ongemeubileerd
Huurperiode minimaal 3 jaar
Surgoed Makelaardij
Tel.: 457183/550466
B. Chin 7163700

Bent u na een dag hard gewerkt te hebben toe aan
rust en ontspanning in een woning, modern en voorzien van alle hedendaagse gemakken? Dan eindigt uw
zoektocht hier. In een rustige, kleine (amper 10 woningen) en veilige villawijk in Paramaribo Noord, ligt de
woning van uw dromen. Via de hoofdingang komt u in
het ruime(±90M²) open leefgedeelte(woon-/eetkamer/
keuken). Dit leefgedeelte is via 2 openslaande deuren
verbonden met een ruim achterterras van ±50M².

€ 1650,-

$ 300,Uitvlugt K5 (H0114B9 – Hoebbalaan 24)

Kwatta Q4 (H0151B9–Flustraat 9)

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

Hoogbouw
175m²
3
2
Fully
Internet
Ongemeubileerd
Bovenverd. ook geschikt
als woonhuis/ben. zakenunit
Surgoed Makelaardij
Tel.: 457183/550466
B. Chin 7163700

$ 950,Centrum S6 (H0121B9 – Oude Hofstraat)

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

Laagbouw
350m²
5
2
Fully
Warm water,
internet, alarm,
kabel tv
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Prachtige villa
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Deze prachtige woning staat aan de Hoebbalaan 24. De
Hoebbalaan is een leuke zijstraat van de Hendrikstraat, net
achter de 2² rijweg. Het huis is met smaak gebouwd. De
gehele woning is omrasterd met een hoge schutting van
steen en aan de voorzijde met sierhekwerk met twee hoge
automatische schuifpoorten. U kunt de woning binnengaan
via de fraaie grote entree of via de garage, die ruimte heeft
voor twee grote auto’s via een automatische oproldeur. U kunt
eventueel aan de zijkant van het huis een auto met boot kwijt
door gebruik te maken van de tweede ingang. Via de garage
krijgt u toegang tot de laundry en de ruime woonkamer met
hoge vide. Deze vide is te bereiken via een metalen roltrap die
toegang biedt tot de verdiepingsvloer. Hier zijn er 2 kamers
die dienst kunnen doen als kantoor of slaapkamer. Er is ook
een open ruimte van zeker 60m² die gebruikt kan worden
voor een game room of als relax ruimte. Er zijn op de begane
grond maar liefst 3 ruime slaapkamers.

€ 3.950,-

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

Koloniaal
± 200m²
2
Fully
Internet, alarm
Ongemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183 		
550466
B. Chin - 7163700

N.O.T.K.
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Noord V2 (H0173B9 - Eusieweg 10)

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers
3
Bad en Toilet
2
Airco’s
Fully
Extra’s
Warm water, wi-fi, alarm
Status		ngemeubileerd
Bijzonderheden 1 kamer als studeerkamer
gebruikt kan worden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 457183/550466
Makelaar
B. Chin - 7163700
€ 1.750,-

Noord V2 (H0174B3–Gansistraat 22)

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

Laagbouw
250m²
3
2
Slaapkamers
Warm water, wifi, alarm
Ongemeubileerd
Perceel van 1227m²
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466
B. Chin - 7163700

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

Laagbouw
280m²
3
1
Fully
Warm water, alarm,
diefijzer
Ongemeubileerd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Makelaar

B. Chin - 7163700

€ 1.000,-

Prinspark is een gesloten en beveiligde community met 24 uur
bewaking. Daar hebben we deze nieuwe woning te huur.
De woning is voorzien van 3 slaapkamers, 3 toiletten en 2
badkamers, ruime open woonkamer, nieuwe keuken met granieten keukenblad, voor- en achterterras, schuifdeuren die het
achter terras en de eetruimte bij elkaar brengen, garage voor
2 auto's, goed onderhouden tuin.
De hele woning is voorzien van airco. Belt u ons voor een
bezichtiging als u gerieflijk en veilig wilt wonen in Prinspark.

N.O.T.K.

Facilitair

Keuken-en Interieurbouw
Het ontwerpen van moderne luxe keukens,
inloopkasten, en interieurbouw op maat
voor elk budget.
Auguststraat 30 (hoofdkantoor) | J.D. Gompertsstraat 115 | T +597 493497 | +597 457183 of 550466
Paramaribo, Suriname | info@surgoed.com | www.surgoed.com
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Noord P1 (H0176B3–Dominquastraat 3)

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

Uitvlugt L12 (H0167B6 – Jozef Leliestraat 87)

Laagbouw
225m²
3
2
Slaapkamers
Warm water, wifi, alarm
Ongemeubileerd
Wacht bij de ingang en
zwembad in het project
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183/550466
B. Chin - 7163700

€ 1.000,Kwatta M3 (H0170B3–Mustangstraat 69)

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

Laagbouw
m²
3
2
Fully
Warm water, alarm, internetGemeubileerd
Pronet/gated community
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

$ 3.000,-

Status

336m²
4
2
Fully
Warm water,
nternet, 220/110V
Gemeubileerd

Bijzonderheden Ruime woning met
ruime slaapkamers
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/457183
550466

Deze luxe hoogbouwwoning ligt aan de Jozef Leliestraat te
Uitvlugt op een klein hoekperceel van 212m² groot. Het terrein loopt taps toe in een driehoek. Ondanks het kleine perceel
oogt de woning ruimtelijk; omdat het ligt op een hoekkavel.
De woning heeft een ruime garage voor twee auto's met een
automatische roldeur. Vanuit de garage krijgt men toegang tot
de woonkamer en de open keuken. U kunt het pand verlaten
richting de straatzijde vanuit de woonkamer via de voordeur.
Op de begane grond is er een bergruimte en een toiletruimte.
Vanuit de woonkamer is er een trap die toegang geeft tot de
eerste verdieping met 4 slaapkamers. Drie daarvan hebben
een gedeelde bad en toilet en de masterroom heeft zijn eigen
bad en toilet ruimte. Het gehele huis is voorzien van airconditioning. Bij de bouw van het pand is gebruik gemaakt van
hoogwaardige materialen en een moderne architectuur. Alle
moderne voorzieningen zoals dat verwacht mag worden bij
een woning van dit kaliber zijn aanwezig; warm en koud water, 110 en 220 volt stroom, internet en telefoonaansluiting.

$ 2.500,-

Facilitair

vastgoed onderhoud
(w.o. glasbewassing,
vloeronderhoud,
hogedruk reiniging
en periodieke schoonmaak)
en interieur- en keukenbouw
Auguststraat 30 (hoofdkantoor) | J.D. Gompertsstraat 115 | T +597 493497 | +597-457183 of 550466
Paramaribo, Suriname | info@surgoed.com | www.surgoed.com
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Stichting Stadsherstel Paramaribo
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Zorg voor
monumentale panden
woonachtige 86-jarige Hildegonda Berkenveld.
“Beide eigenaren wilden het pand wel van
de hand doen, maar de oude dame zat met
de belofte aan haar overleden moeder dat ze
het pand nooit zou verlaten. Ze kon alleen
het enorme achterstallige onderhoud niet
meer opbrengen. Uiteindelijk hebben wij een
gloednieuw onderkomen voor haar achter op
het erf laten bouwen”, vertelt de directeur.
Stadsherstel kreeg voor de restauratie
ondersteuning van de Nederlandse Ambassade
en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Onlangs heeft de stichting haar
nieuwste paradepaardje aangekocht:
Zwartenhovenbrugstraat 116. “De eigenaren
wilden 400.000 euro voor het pand hebben,
maar uiteindelijk hebben we het voor
120.000 euro aangekocht, omdat niemand de
verantwoordelijkheid van de restauratie op
zich wilde nemen. Wij zijn er enorm blij mee.”

Restauratieplan
Verspreid over de binnenstad
van Paramaribo staan ruim 300
monumentale panden. Enkele daarvan
zijn een lust voor het oog; goed
onderhouden en een visitekaartje voor
de historische binnenstad. Er zijn echter
ook gebouwen die praktisch op instorten
staan. Stichting Stadsherstel Paramaribo
werkt sinds eind 2011 aan het herstellen
van deze panden. De lifestyle-krant
Surgoed House & Home sprak met
directeur Ton Smit over de activiteiten
van de stichting.
Stichting Stadsherstel Paramaribo is het
resultaat van een samenwerking tussen
de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname
en Stadsherstel Amsterdam, en is mogelijk
gemaakt uit een Twinning-financiering. “Met
lokale investeerders kopen we panden op en
dan gaan we aan de slag met de restauratie”,
vertelt directeur Ton Smit. “Na de oplevering
verhuren we de panden voor uiteenlopende
doeleinden.” Sinds haar oprichting in 2011
heeft de stichting drie panden gerestaureerd:
Julianastraat 56, Costerstraat 66 en
Prinsessestraat 43. Het ambitieuze doel is om
binnen tien jaar vijftig panden aan te pakken.
Investeren in de restauraties is volgens de
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directeur overigens geen goudmijn. “De
geldschieters zien de eerste tien jaar sowieso
geen dividend. Het is voor hen meer het
gevoel van de nationale verantwoordelijk om
het monumentale erfgoed van Suriname te
beschermen. Er zijn wel 500 panden die in
aanmerking komen voor de monumentale
status.”
De stichting maakt zich ook sterk voor de
bewustzijnsvergroting over de onschatbare
waarde van gebouwd erfgoed. Ze drukken
bijvoorbeeld flyers om uit te delen op scholen.
Hiervoor krijgt de stichting ondersteuning uit
een tweede Twinning-financiering. “Als we
de jeugd van nu het belang van behoud van
historische panden duidelijk kunnen maken,
dan ziet de binnenstad er over twintig jaar
misschien heel anders uit”, denkt Smit.

Grote boedels

Voor het uitzoeken van de rechtmatige
eigenaren van een pand, vraagt de stichting
documentatie op bij het Grondregistratie en
Land Informatie Systeem (GLIS). Volgens
Smit zijn de boedels bij historische panden
over het algemeen enorm. Maar de eerste
koop van Stadsherstel, een woonhuis aan de
Julianastraat, had slechts twee eigenaren:
een familielid in Nederland en de in het pand

Voor het overeenkomen van de koop,
schakelt Stadsherstel altijd een architect in
voor het restauratieplan en een begroting.
Want wettelijk moeten het onderhoud en
restauratie van een monumentaal pand aan
bepaalde eisen voldoen. Daarom gaat het
restauratieplan eerst naar de Commissie
Monumentenzorg. Deze commissie valt onder
het ministerie van Onderwijs, Wetenschap
en Cultuur en is belast met het toezicht
op naleving van de Monumentenwet.
Daaronder valt ook het beoordelen van
verbouwingsverzoeken. Wanneer deze
commissie het plan goedkeurt, gaat het
vervolgens naar de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht van het ministerie van
Openbare Werken.
Smit heeft tot nu toe geen grote
strubbelingen gehad bij het accorderen van
de restauratieplannen. “Het gaat er vooral
om dat de buitenkant van het pand nagenoeg
hetzelfde blijft; aan de binnenkant zit meer
flexibiliteit. Het huis aan de Costerstraat
had bijvoorbeeld een houten vloer op een
verhoging, waar allerlei ongedierte onder
kroop. We hebben de vloer eruit gehaald, de
boel opgevuld en beton gestort met tegels.
Dat was de beste oplossing. Ook voor de
houdbaarheid van het huis.”

Stichting Stadsherstel Paramaribo

www.surgoed.com

Vanwege
de
Monumentenwet
uit 2002, kent het bezit van een
monumentaal pand niet alleen lusten
maar ook lasten. Want de eigenaar is
verplicht het pand volgens bepaalde
richtlijnen te onderhouden. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen
twee typen monumenten: A en B. Bij A
wordt minder verandering toegestaan
dan bij B.
Waar
een
bedrijf
nog
enkele
restauratiekosten
kan
aftrekken
van de fiscus, zijn particulieren op
zichzelf aangewezen. En wanneer het
onderhoud niet tijdig plaatsvindt, kan
de overheid ingrijpen en de gemaakte
onderhoudskosten verhalen op de
eigenaar.
Ook is het zonder vergunning verboden
vernieuwingen aan te brengen, of het
pand te slopen of te verplaatsen. Bij
het overtreden van de regels kan de
eigenaar een boete van minimaal SRD
5000,- of een celstraf van minimaal
twaalf maanden verwachten. Het
kost dus een paar duiten om een
monumentaal pand te bezitten, maar
volgens Smit is het allemaal de moeite
waard. “Het in ere herstellen van
een stukje geschiedenis geeft een
uitermate goed gevoel.”
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Steeds opnieuw blijkt het uit de
cijfers: het aantal buitenlandse
bezoekers aan Suriname
groeit! Het gaat dan vooral
om mensen die vrienden of
familie bezoeken, stagiaires
die hun ouders vragen
over te komen, en ook om
‘gewone’ toeristen.
Dat is ook niet zo vreemd. Suriname
heeft een aantal unique selling
points, unieke kenmerken die het land
aantrekkelijk maken voor bezoekers. Zo
is er de bijzondere culturele samenstelling
van de bevolking, de uitgestrekte natuur,
de kenmerkende Surinaamse gastvrijheid,
de gevarieerde keuken en het heerlijke
klimaat. Voor bezoekers uit Nederland is de
taal natuurlijk ook een pluspunt. Al deze
kenmerken, waarvan enkele uniek zijn voor
Suriname, maken ons land tot een heerlijk
vakantieland. Met bovendien een keur aan
uiteenlopende ervaringen: van wellnessvakantie tot jungle-avontuur. Voor jong en oud;
voor elk wat wils in Switi Sranan.
De prijs van de grondstoffen mag dan dalen,
maar ruimte, rust, vakantie en ongerepte
natuur zullen alleen maar meer waard worden
in deze moderne tijd. Suriname kan gouden
tijden tegemoet zien. Een uitgelezen kans voor
wie de mogelijkheid heeft te investeren!
Surgoed heeft daarom twee buitenkansjes voor de grote investeerder
of ondernemer die een waardevaste
belegging zoekt (paginas 56-59).

Hotel Frederiksdorp, een oude koffieplantage met een rijke geschiedenis, is sinds 2004 het meest bijzondere, kleine maar exclusieve
hotel van Suriname. Deze plantage ligt aan de oever van de Commewijne, tussen enkele oude plantages die niet meer in bedrijf zijn
en is alleen per taxiboot bereikbaar. Naast een reis door de rijke geschiedenis van deze plantage met zijn unieke verzameling aan
historische gebouwen, kan de bezoeker/toerist vanuit plantage Frederiksdorp interessante tochten maken naar de omliggende gebieden,
zoals het Matapicastrand met zijn uniek zeeschildpadden die er hun eieren leggen. Kortom: een prachtlocatie die als uitvalsbasis kan
dienen om de cultuur, de bevolking en het rustieke van het district Commewijne waaronder de oude restanten van de oude suikerfabriek
Marienburg, te verkennen.
Ook leent hotel Frederiksdorp zich uitstekend voor een dagje eropuit. De mogelijkheid bestaat om een overnachting bij te nemen en
te logeren in een van de zes prachtige gerestaureerde appartementen die vroeger dienst deden er woningen voor de hier gevestigde
politieagenten en hun gezinnen. Elk van deze appartementen is geschikt voor maximaal 4 personen en beschikt over een woonkamer
met televisie, een slaapkamer, douche, keukentje en een slaapzolder met twee eenpersoonsbedden. Op het balkon van deze woningen
is het heerlijk vertoeven, al dan niet met een koud biertje of wijntje. Of het nou om een dagje erop gaan gaat, of gewoon lekker
vakantie houden op een locatie met een rijke geschiedenis met de mogelijkheid van talloze leuke activiteiten in de nabije omgeving,
dan is een bezoek aan Hotel Frederiksdorp meer dan de moeite waard. De toerist komt hier helemaal aan zijn trekken! Indien u altijd
al eigenaar heeft willen zijn van een oude koffieplantage, dan is dit uw kans. Deze plantage wordt nu ter overname aangeboden.
Informeer u naar de voorwaarden.

www.frederiksdorp.com
Rust… ontspanning in een koloniale omgeving

Marina Resort

Waterland

Steeds meer investeerders zien de voordelen in het beleggen in recreatie (bungalowparken).

A TROPICAL REFUGE
FOR ADVENTUROUS SAILORS

Marina Resort Waterland is gelegen in district Para, aan de Surinamerivier in
een schitterend toeristisch natuurgebied. Het resort heeft zeven volledig ingerichte
woningen, in tropische stijl. Het restaurant telt 60 zitplaatsen en heeft een groot
buitenterras met uitzicht op het water. Bij de “Howler Monkey” Bar kan men genieten
van cocktails of een heerlijk kopje koffie. Marina Resort Waterland is alle dagen open.
De Marina is een privé marina zo’n 30 zeemijl vanaf de monding van de Atlantische Oceaan, goed voorzien van
alle gerieven om een comfortabel verblijf te garanderen. De Marina, voorzien van een drijvende steiger, biedt
een veilige haven aan ongeveer twaalf zeilschepen die een maximum lengte kunnen hebben van 24 meter en een
diepgang van 4 meter.
De aanlegplaatsen hebben (drink)water, elektra en licht. De veiligheid is te allen tijde gegarandeerd, ook als uw
boot een dagje onbemand is. De gasten van de Marina mogen van alle faciliteiten gebruikmaken, inclusief het
resort, het eigentijdse restaurant en de sfeervolle huizen.
Marina Resort Waterland is de perfecte uitvalsbasis om het ongerepte Surinaamse regenwoud te ontdekken,
de rijke historie van Suriname te onderzoeken en de plantages in de nabije omgeving te verkennen.

Genieten van natuurschoon, strand, rivierzicht en de Marina, het beoefenen
van watersport of gewoon lekker ontspannen? Dat kan allemaal bij dit bijzonder
project, slechts een uurtje rijden vanaf Paramaribo. Het project biedt veel veel
mogelijkheden tot uitbreiding en ontwikkeling. Investeren in grond is beleggen in een
waardevast en waardevol bezit. Surgoed Makelaardij NV is de officiële intermediair
voor Marina Resort Waterland. Wij bieden een korte presentatie, een project-rapport
met bruto-omzetten en de verschillende mogelijkheden tot overname.
www.waterlandsuriname.com

VRAAG HET AAN DE NOTARIS

www.surgoed.com

Allodiaal eigendom is volledig eigendom
Het begrip ‘allodiale eigendom en erfelijk bezit’ (bij afkorting
‘allodiale eigendom’) is een recht dat in ons land is ontstaan
in de koloniale periode, vóór 1869. In 1869 werd in Suriname
een Burgerlijk Wetboek (BW) ingevoerd naar Nederlands
voorbeeld. In dit wetboek komt het begrip ‘allodiaal eigendom’
niet voor. Daaruit blijkt dat de toenmalige wetgever van mening
was dat het allodiale eigendom, dat weliswaar in 1869 niet
werd afgeschaft, uiteindelijk moest worden veranderd in volle
eigendom, zoals in ons Burgerlijk Wetboek is omschreven (art.
625 BW). Opeenvolgende wetgevers hebben echter verzuimd
het allodiale eigendom gelijk te stellen aan het BW-eigendom.
Het is zelfs zo dat tot 1936 de overheid nog de meeste gronden
in allodiaal eigendom heeft uitgegeven. Veel mensen in ons land
die denken dat ze volledig eigendom hebben, hebben formeel
gezien slechts het allodiale eigendom, daar de meeste plantages
die later verkaveld werden, oorspronkelijk uitgegeven waren in
‘allodiale eigendom en erfelijk bezit’.
Wat is er na 1869 gebeurd met allodiaal eigendom? Veel niet meer
renderende plantages, zoals Ma Retraite, Tourtonne en Geyersvlijt,
werden verkaveld om te dienen als woonerven. Bij de overdracht
lieten de toenmalige notarissen het begrip ‘allodiale eigendom’ weg,
en veranderden dit in ‘volle en vrije eigendom’ of spraken zonder deze
toevoeging van: ‘het perceelland, groot …’ etc., waarmee volledig
eigendom werd bedoeld. Enkele juristen zijn van mening dat de
notarissen met de verandering van ‘allodiale eigendom’ in ‘volle en
vrije eigendom’ buiten hun boekje zijn gegaan. Een enkeling heeft zelfs
gepleit voor vervolging van de notarissen wegens valsheid in geschrifte!
De hypotheekbewaarder, die juridisch gezien namens de Staat handelt,
heeft echter nooit bezwaar gemaakt tegen de omzetting van allodiaal
eigendom in volledig eigendom. Het is daarom vol te houden dat de
Staat haar recht om een beroep te doen op allodiaal eigendom heeft
verspeeld. In ieder geval beschouwen alle eigenaren van woonpercelen
in en rond Paramaribo zich al decennia lang als volledige eigenaren
en niemand legt ze een strobreed in de weg. Bij plantages buiten
Paramaribo, bijvoorbeeld op Commewijne, Para, Coronie en Nickerie,
komt men in de registers op het hypotheekkantoor nog wel de term
‘allodiale eigendom en erfelijk bezit’ tegen.
Het notariaat en de meeste rechtsgeleerde auteurs zijn van mening dat
het allodiale eigendom volledige eigendom is, en dus gelijkgesteld moet
worden aan het BW-eigendom. Het argument hiervoor is dat allodiaal
eigendom destijds onder voorwaarden was uitgegeven.
Bijvoorbeeld voor het leveren van slaven in de strijd tegen de
marrons, het aanleggen van een communicatieweg of het betalen van
akkergelden. Deze voorwaarden kunnen in de moderne tijd niet meer
worden nageleefd. En akkergeld wordt al langer dan een eeuw niet
meer geïnd door de overheid. Bovendien golden de verplichtingen alleen
voor de eerste verkrijger. Als deze het recht van allodiaal eigendom
doorverkocht, was de nieuwe eigenaar niet meer gebonden aan de
voorwaarden die de overheid had opgelegd.
Verder moeten de voorwaarden, zo die zijn opgelegd, bewezen worden.
Dit kan alleen met behulp van een zogenaamde grondbrief, uitgegeven
door de Staat bij het verkrijgen van het recht van allodiaal eigendom.
In de praktijk kan men de grondbrieven meestal niet meer overleggen

60 Surgoed House & Home

omdat ze verloren zijn gegaan. Het resultaat is dat dan uitgegaan moet
worden van volle eigendom. Een enkele jurist is van mening dat voor
de overdracht van het recht van allodiaal eigendom, toestemming van
de Staat nodig is. Deze voorwaarde ben ik in geen enkele grondbrief
tegengekomen en is ook nooit geëist door de hypotheekbewaarder
of een ander overheidsorgaan. In de zaak van de plantage Tempoca,
enkele jaren geleden, heeft de kantonrechter uitdrukkelijk beslist dat de
toestemming tot overdracht niet nodig was.
De enige voorwaarde die tegenwoordig in bepaalde rechtszaken door
de rechter is geaccepteerd, is het naderingsrecht, dat neerkomt op een
eenvoudige wijze van onteigening. Volgens sommige rechtsgeleerden is
dit echter in strijd met de Grondwet, die zegt dat onteigening alleen bij
wet kan geschieden. De rechter zou in deze opvatting dus het recht van
nadering buiten toepassing moeten laten. In ieder geval moet ook het
naderingsrecht met een grondbrief worden aangetoond.
In feite heeft onze wetgeving impliciet het recht van allodiaal eigendom
gelijkgesteld aan het BW-eigendom. Dit omdat artikel 11 van het Decreet
Beginselen Grondbeleid zegt dat in principe het Burgerlijk Wetboek op
dit recht van toepassing is, voor zover het niet in strijd is met het eigen
karakter van het recht van allodiaal eigendom.
Mijn conclusie is dat het eigen karakter, wat dat ook moge zijn, geheel
in overeenstemming is met het karakter van BW-eigendom, namelijk
het meest volstrekte recht op een onroerend goed. Toch zou het beter
zijn als onze wetgever door middel van een simpele wetswijziging het
allodiaal eigendom uitdrukkelijk zou gelijkstellen aan BW-eigendom.
Carlo R. Jadnanansing
Notaris

Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander, Prins Hendrikstraat 32, 422676/424151
Badal/Sanrochman, Heerenstraat 7, 420071
Bishoen, Grote Hofstraat 8, 424401
Blom, Julianastraat 36a, 521100
Calor, Julianastraat 21, 473892
Chitoe, Watermolenstraat 28, 424324
Dollart, Koninginnestraat 10, 422160
Gangaram Panday, Julianastraat 21, 473892
Jadnanansing, Mahonylaan 22, 476579
Kemp, Lim A Po straat 15, 520148
Manna, Grote Hofstraat 7, 410143
Mannes, Julianastraat 51, 473238
Nannan Panday, Prins Hendrikstraat 52, 521160
Pancham, Prins Hendrikstraat 114, 521433
Ramautar, Heerenstraat 6, 472313
Soerdjbalie, Lim A Po straat 17, 426700
Vishnudatt, Van Roseveltkade 24, 470840
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Kunstenaars hebben een drang om iets te vertellen op
een beeldende manier. Ze hebben vaak een unieke
kijk op de wereld en gaan bewust om met het materiaal
dat ze gebruiken om hun beeld vast te leggen en hun
boodschap over te brengen.
Wij, de voorbijgangers, de kijkers, de kopers, zijn onderdeel van die communicatie. En als wij, gepassioneerd
van het beeld en de boodschap, zover gaan om een
kunstwerk te kopen dan is het ook deel van onze eigen
verzameling van dingen waar we ons mee identificeren
en die een verhaal over ons vertellen.
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