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Beste lezers,

Voor u ligt alweer het vijfde nummer van de lifestyle-krant van Surgoed House & Home. 
We hebben weer ons best gedaan u een mix aan te bieden van informatieve verhalen 
over vastgoed en bouwen en wat luchtigere lifestyle-verhalen. 

We vonden dat we er deze keer niet omheen konden om aandacht te besteden aan de 
wat minder rooskleurige financiële situatie waarin Suriname verkeert, en waarmee we 
als burger allemaal in meerdere of mindere mate te maken krijgen. Daarom vindt u een 
artikel over wat de huidige economische situatie voor de Surinaamse vastgoedwereld 
betekent. Ook namen we een kijkje in een winkel die betaalbare meubels verkoopt. En 
vergeet de kringloopwinkel niet: ook daar kun je prima spullen tegenkomen voor een 
schappelijke prijs. Hergebruik van spullen kan eveneens geld besparen; hiervoor hebben 
we wat leuke tips. 

Natuurlijk hebben we onze vaste rubrieken zoals Cribs, waarin we deze keer een kijkje 
nemen bij de waarnemend directeur van Staatsolie, Rudolf Elias. Voor Huis en zijn 
verhaal zijn we naar Moengo gegaan om het verhaal van het witte huis ‘Casa Blanca’ op 
te tekenen. Het Huis van de maand is werkelijk een bijzonder pand, mocht u op zoek 
zijn naar een groot huis buiten de stadsdrukte. De notaris bespreekt het recht van opstal 
en hoe dat werkt. In de rubriek Misstanden deze keer een verschijnsel dat gelukkig 
niet vaak voorkomt, maar wel weer aangeeft dat bij de aan- en verkoop van een huis 
uiterste oplettendheid geboden is. De vaste column komt deze keer van de hand van 
Von Zeggen.

Voor wie bezig is te bouwen of daarover nadenkt, is er een interessant verhaal over de 
belangrijkste verschillen tussen bouwen met hout of steen. De voor- en nadelen van 
beide materialen worden besproken. In het productvergelijkingsoverzicht gaat het deze 
keer over tegels. Lees en doe er uw voordeel mee. In het kader van het veranderende 
klimaat en de gevolgen daarvan voor Suriname, kunt u lezen wat u zelf kunt doen aan 
het ‘rukwindbestendig’ maken van uw dak. En omdat we naast ons harde werken ook 
moeten ontspannen, zijn we de wijken ingegaan om te onderzoeken hoe de sportvelden 
erbij liggen. 

Kortom, een gevarieerd aanbod van artikelen in dit nummer. Ik wens u veel leesplezier 
en natuurlijk ook veel plezier bij de festiviteiten en andere activiteiten in het kader van 
de viering van 40 jaar Onafhankelijkheid. Tot het volgende nummer!
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Buikriem aan, toch mooie inrichting
Steeds meer aanbod van betaalbare meubels in Suriname

“Ik ben een huiselijk persoon en 

houd van mooie dingen. Maar ik 

heb geen drempelvrees om nieuwe 

winkels binnen te stappen en zo 

ontdek ik steeds nieuwe plekjes.”
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We voelen het allemaal: de buikriem 
wordt langzaam verder aangetrokken. 
Omdat shoppen met je hand op de 
knip natuurlijk niets is en je ook 
niet wilt inleveren op kwaliteit, 
is de lifestyle-krant van Surgoed 
House & Home op zoek gegaan naar 
portemonneevriendelijke alternatieven 
voor de inrichting van je huis. 

Een voor de hand liggende keuze is de 
zoektocht naar tweedehands meubelen. 
Vooral Facebook staat vol met groepen waar 
zowel nieuwe en zo goed als nieuwe als 
tweedehands spullen worden verhandeld. En 
dan is er natuurlijk de Via2000 nog. Hoewel 
het voor echte koopjesjagers een uitkomst 
kan zijn, houden wij Surinamers daar nog 
niet echt van. In plaats van te waarderen 
dat spullen een nieuw leven krijgen, zijn we 
geneigd het te zien als afdankertjes van een 
ander. 

Maar het internet biedt ons nog meer. Voor 
kleinere uitgaven is shoppen via webwinkels 
misschien een uitkomst. Dankzij de vele 
‘laten-halen-winkels’ kunnen we onze grootste 
schoenen-, kleding- en elektronicawensen 
in vervulling laten gaan. Meubels echter 
koop je niet zo snel van een plaatje, en de 
invoerrechten slokken bovendien een groot 
deel van je budget op. Gezien de grootte 
van de uitgave en de tijd die je er mee wilt 
doen, heb je ook niets aan een mooie bank 
waar je na een uurtje zitten met de nodige 
spierkrampen uit opstaat. 

Kwalitatief goede meubels
Waar vind je dan wel een goede bank of 
eetkamerset voor een schappelijke prijs? 
We kennen allemaal de grote winkels als 
Galaxy, Furniture City en CHM. Kopen op 
afbetaling is soms een optie, maar dat is 
gezien de rente uiteindelijk erg duur. Gelukkig 
zien we de concurrentie toenemen, met 
positieve gevolgen voor de prijzen en ook 
voor de kwaliteit. Hierdoor worden kwalitatief 
goede meubels voor een steeds groter 
publiek toegankelijk. Een ontwikkeling waar 
verschillende ondernemers aan bijdragen. 

In het Mundial Complex aan de Martin 
Luther Kingweg vinden we Morevans 
Outlet. Het jonge echtpaar Ivan en 
Morena Heikerk verkoopt er sinds drie jaar 
Europese meubels en accessoires vanuit 
hun showroom en bekijkt op dit moment de 
uitbreidingsmogelijkheden. “Steeds meer 
mensen weten ons te vinden. Onze klanten 
vinden het prettig dat ze kunnen zien en 
voelen wat ze kopen en waarderen de 
kwaliteit van onze producten.” Het duo weet 
maar al te goed dat prijs ook een belangrijke 
factor is. “Surinamers willen waar voor hun 
geld, maar gaan overstag door de service 
die we bieden.” Het assortiment bestaat uit 
boekenkasten, stoelen, bankstellen, eethoeken 
en accessoires als vazen, borden en rieten 
manden. Daarnaast verkopen ze vanuit een 
loods in de stad ook nog kantoormeubilair. 
Iedere zes tot acht weken komt de nieuwe 
collectie binnen. Ze hebben een aantal vaste 
leveranciers van wie ze voornamelijk nieuwe 
spullen afnemen. “Dit zijn meubels die in 
Europa plaats moeten maken voor een nieuwe 
collectie en bij ons meer dan welkom zijn.” 
Om ook de kleine beurs tegemoet te komen, 
organiseren ze maandelijks een braderie voor 
de winkel. 

Tweedehands spullen
De kringloopwinkel, een groot pand op de 
hoek van de Noordwijkweg en Aquariusstraat, 
opende vijf jaar geleden haar deuren. 
Bij binnenkomst treffen we een bonte 
verzameling meubels en accessoires. Klanten 
van de kringloopwinkel ervoeren in het begin 
wel wat drempelvrees. “Surinamers hadden 
in het begin moeite met de tweedehands 
spullen, ze dachten dat het afdankertjes 
uit Nederland waren. Pas toen ze grote 
hoge auto’s voor de deur zagen stoppen, 
werden ze nieuwsgierig en kwamen ze zelf 
ook kijken”, horen we van Vivian Etnel, 
winkelmedewerker en tevens secretaris van 
de stichting Zorg voor een Ander. Vanuit 
Nederland wordt er iedere zes weken een 
container gevuld en opgestuurd. Het aanbod 
wordt bij elkaar geshopt via Marktplaats (dat 

is de Nederlandse via2000). De opbrengsten 
van de verkoop besteedt Zorg voor een Ander 
aan kinderen met een beperking. De meubels 
zijn veelal tweedehands, maar de selectie 
is streng. “We hebben houten meubels 
van goede kwaliteit, die van generatie op 
generatie meekunnen.” Dat er in Suriname 
ook goede houten meubels worden gemaakt, 
ziet Etnel niet als concurrentie. Uit Nederland 
komen meubels van zeer betaalbare en 
duurzame houtsoorten als eikenhout en 
kersenhout. Klanten die de kringloopwinkel 
bezoeken, komen voornamelijk voor de 
grotere meubels als eettafelsets, vitrine kasten 
en kledingkasten. Etnel snapt wel waarom. 
“Onze prijzen zijn lager dan gemiddeld en de 
kwaliteit is goed. Op verzoek van de klanten 
kunnen we ook op zoek gaan naar specifieke 
meubelen.”

Er is een steeds rijker en toegankelijker 
aanbod aan scherp geprijsde meubelen van 
uitstekende kwaliteit. Het vraagt wel een 
beetje nieuwsgierigheid om de winkels te 
ontdekken. Dat vond ook Natasha Abdoel-
Brandon, fervent shopster en een vaste klant 
van Morevans Outlet. “Ik ben een huiselijk 
persoon en houd van mooie dingen. Maar ik 
heb geen drempelvrees om nieuwe winkels 
binnen te stappen en zo ontdek ik steeds 
nieuwe plekjes.”

Tot slot nog een andere tip om minder geld uit 
te geven aan nieuwe meubels. Neem afscheid 
van overtollige meubels en verkoop ze via de 
bekende kanalen. Met het extra zakcentje dat 
je hiermee verdient, creëer je meteen ruimte 
voor andere meubels of accessoires, zodat de 
inrichting er weer even tegenaan kan. 
groot verschil maakt. Sporten werkt namelijk 
verslavend. Net als bij de verliefdheid; je 
lichaam krijgt er geen genoeg van!
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Gebrekkige dakconstructie 
vaak oorzaak van 
problemen bij rukwinden

Het orkaanseizoen zorgt ieder jaar we-
reldwijd voor verrassingen. Ook Surina-
me werd eind juni opgeschrikt door een 
tropische storm waarbij zelfs een dode 
was te betreuren. Kort daarna zorgde 
een rukwind voor een enorme ravage in 
de wijk Zorg & Hoop. De intensiteit van 
de windstoten blijft onvoorspelbaar. Su-
riname zal er ook meer mee te maken 
krijgen.

Over de oorzaak van de toegenomen stormen 
is nog geen zekerheid. Sommige onderzoekers 
concluderen voorzichtig dat de verhoogde con-

centratie van CO² en andere broeikasgassen 
het klimaat waarschijnlijk verandert. Het effect 
van deze verandering op orkanen blijft lastig in 
te schatten. Duidelijk is in elk geval wel dat het 
ieder jaar van juni tot halverwege november 
orkaanseizoen is, en dat het hele Caribisch ge-
bied - inmiddels inclusief Suriname - te maken 
kan krijgen met orkanen, tropische stormen en 
depressies.
De kans dat er een orkaan naar Suriname komt, 
is tegenwoordig dus wel degelijk aanwezig. 
Hoe bereiden we ons hier als samenleving op 
voor? Zijn er preventieve maatregelen te ne-
men om de schade rond het huis te beperken? 

De lifestyle-krant van Surgoed House & Home 
zocht het voor u uit. Doe er uw voordeel mee.

Dak is zwakke plek 
Schade aan het dak is het meest voorkomen-
de probleem waar de huizenbezitter mee te 
maken krijgt na zware weersomstandigheden. 
Roel Simons is marketing and sales officer bij 
Moboco. Dit bedrijf is al zo’n veertig jaar actief 
en specialiseert zich in bevestigingsmaterialen. 
Volgens Simons kan de oorzaak van dakschade 
na een hevige storm te maken hebben met de 
manier van bevestigen, of met de kwaliteit van 
het bevestigingsmateriaal. “Wanneer dakplaten 

Foto: De Surinaamse Krant
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van daklatten worden afgerukt, is het mogelijk 
dat het dak onvoldoende of met te korte dak-
spijkers is bevestigd. Die spijkers kunnen ook 
nog verroest zijn, of de daklatten zijn van te 
dun of te zacht materiaal,” aldus Simons.
Ook zijn er gevallen waarbij het hele dak sneu-
velt, zoals bij de school op Zorg en Hoop ge-
beurde. “Deze gevallen zijn kenmerkend voor 
laag hellende daken met grote oppervlakten. 
Soms verdwijnen er grote dakdelen, daklatten 
en zelfs delen van de kapconstructie. De oor-
zaak hiervan is onder andere een zwakke dak-
constructie. 
Door de jaren heen kan de conditie van het 
kapmateriaal verminderen. Denk hierbij aan 
verrotte houtdelen, verroeste spijkers of ande-
re verroeste metalen delen”, vertelt Simons. Hij 
adviseert om dakplaten vast te schroeven met 
speciale dakschroeven, in plaats van te beves-
tigen met spijkers.

Preventief handelen
Ook het internationale Rode Kruis bevestigt op 
hun website het belang van een goed onder-

houden dak tijdens het orkaanseizoen. Een ste-
vig dak houdt immers het meeste water buiten 
en beperkt daarmee grotere materiële schade. 
Een kwetsbaar punt is volgens het Rode kruis 
het gedeelte waar de dakgoot bevestigd is. 
Windvlagen zorgen ervoor dat het dak horizon-
taal op de wind gaat liggen.

Dit kan voorkomen worden door een balk 
dwars op het dak te monteren. Daarnaast is het 
van belang dat het dak is bevestigd op een ste-
vig gefundeerde muur. Een andere preventieve 
handeling die het Rode Kruis adviseert, is het 
controleren van de tuin en omheining. Verrotte 
takken en bomen en ander los materiaal moet 
weggehaald worden, en geadviseerd wordt ook 
de buren hierop te attenderen.

Tevens is het uitkijken met kokospalmen; het is 
verstandig om de noten voortijdig te verwijde-
ren. Ook adviseert de hulpverleningsorganisa-
tie om alle ramen en deuren te controleren op 
een goed werkend slot, en eventuele beschadi-
gingen te repareren. 

Verzekeren
Rachel Parsan-Lalbiharie, marketing & business 
development consultant van Fatum Schadever-
zekering, vertelt dat er na de tragiek in Zorg en 
Hoop meer vraag is gekomen naar een dekking 
tegen stormschade. “Bij Fatum valt de dekking 
van het risico op storm onder de woonhuisver-
zekering. Het is een extra dekking, aanvullend 
op het risico van onder andere brand en blik-
seminslag. De hoogte van de premie is onder 
meer afhankelijk van het materiaal van het 
huis; of het van steen, hout of een gemengde 
constructie is. Ook is het van belang hoe het 
pand is onderhouden. Bij ernstige rukwinden 
worden slecht onderhouden daken als eerste 
weggeblazen.” 

Volgens Parsan-Lalbiharie kunnen huizen-bezit-
ters voor een relatief laag bedrag deze extra 
dekking afsluiten. “De gemiddelde aanvullende 
premie om het risico tegen een storm of orkaan 
te verzekeren, ligt tussen de 0.50 en 0.90 cent 
per duizend srd van de verzekerde som. Heeft 
iemand een stenen woonhuis van srd 250.000, 
dan zijn de kosten voor een aanvullende dek-
king tegen storm en rukwinden bijvoorbeeld 
srd 125,- per jaar.” 

Tot slot is het volgens Parsan-Lalbiharie aan te 
raden om zowel het woonhuis als de inboedel 
te verzekeren. “Eventuele schade aan het dak 
heeft waarschijnlijk schade aan de inboedel tot 
gevolg, denk hierbij aan de extreme regenbui-
en waarmee de storm meestal gepaard gaat. 
Het is prettig als deze kosten ook gedekt zijn.” 
Kortom: een goede verzekering en de juiste 
preventieve maatregelen in- en om het huis 
zorgen voor een zekerder gevoel voor huizen-
bezitters tijdens het orkaanseizoen.
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‘Ha, dat had mijn vader vast niet verwacht’, 
gniffelde Sandra. Haar vader riep namelijk al-
tijd dat ze waarschijnlijk nooit volwassen zou 
worden. Maar nu had ze, nog geen vijf jaar na 
haar afstuderen, een goede baan, een hypo-
theek én een eigen huisje. Het was dus ein-
delijk toch allemaal gelukt; kleine Sandra was 
groot geworden. Een echte pietje-precies zelfs; 
ze werkte hard en nauwkeurig, en zorgde dat 
ze nooit fouten maakte. Met hulp van vrienden 
richtte ze het kleine huisje aan de rand van de 
binnenstad in, en ze genoot van haar zelfstan-
digheid.

KINK
Maar plots kwam er een kink in de kabel: een 
telefoontje van de notaris, waaruit bleek dat er 
iets mis zou zijn met de verkoopakte. Sandra 
kon het zich niet voorstellen. Juist zij had, meer 
dan wie dan ook, werkelijk alles gecheckt en 
driedubbel gecheckt, met diverse juristen en 
notarissen gesproken, en was uiteindelijk met 
de beste notaris in zee gegaan. Haar verkoop-
akte was 100 procent waterdicht, dat wist ze 
zeker, al was het maar om haar vader te bewij-
zen dat ze geen domme fouten maakte.

Maar het verhaal dat ze nu te horen kreeg, was 
iets dat niemand had kunnen bedenken. Onge-
veer 15 jaar geleden was het huis van Sandra 
nog eigendom van de oude heer Van Omme-
ren. Nadat de bejaarde man op een goede dag 
was overleden, verkocht zijn enige zoon Henry 
het huis aan iemand anders. Die vestigde er 
een hypotheek op die hij niet kon betalen, en 
uiteindelijk belandde het huisje op de veiling. 
Zo kocht Sandra het ten slotte van de bank, 
die namens de schuldenaar daartoe wettelijk 
gemachtigd was. 

TESTAMENT
Via een familielid dook onlangs echter een tot 
dan toe onbekend testament op van de oude 
heer Van Ommeren. Daaruit bleek dat hij het 
huis helemaal niet had nagelaten aan zijn 
zoon Henry, maar aan een niet-erkende zoon 
uit een concubinaat, en aan Henry alleen een 
geldbedrag had nagelaten, precies gelijk aan 
de waarde van zijn wettelijke aandeel in de na-
latenschap.
Henry was dus helemaal niet bevoegd geweest 
het huis te verkopen! En nu was die andere 
zoon naar de rechter gestapt, om de verkoop-
akte tussen Henry en de toenmalige koper te 
laten vernietigen en doorhalen. En de rechter 
had dat verzoek toegewezen.

In de praktijk betekent dit dat alle overeen-
komsten die ná de verkoop door Henry heb-
ben plaatsgevonden, in feite niet bestaan of in 
elk geval niet geldig zijn. Het gevolg was dat 
de hele schakel van rechtshandelingen die na 
de bewuste akte waren gepleegd, helemaal 
ongedaan moest worden gemaakt. Dus San-
dra moet de schade nu zien te verhalen op de 
bank, die het op haar beurt weer moet zien te 
verhalen op de eerste koper, en die moet de 
schade weer proberen te verhalen op Henry. 

VOORKOMEN
Hoe deze ingewikkelde situatie voorkomen had 
kunnen worden? Dat is erg moeilijk. Normaal 
gesproken kan een rechtsgeldige akte na 20 
jaar niet meer aangetast worden, maar een 
akte met een gebrek, zoals dat heet, kan altijd 
aangetast worden. Daarvoor geldt geen verja-
ringstermijn. Dus ook al heeft de fout 50 jaar 
geleden plaatsgevonden, kan dit nu nog steeds 
effect hebben. 

Het probleem zit hem erin, dat iedereen in 
principe op eigen risico onroerend goed koopt. 
Daarbij wordt wel naar verwezen als het ‘ne-
gatief stelsel inzake zakenrechtelijke verkrijgin-
gen van onroerend goed’. Het komt erop neer 
dat zoals de kracht van een ketting wordt be-
paald door de zwakste schakel, ook de geldig-
heid van de koopovereenkomst wordt bepaald 
door eventuele fouten in het verleden. Als een 
akte achteraf nietig wordt verklaard en wordt 
doorgehaald, zijn alle daarna volgende akten 
ook ongeldig en zal de hele keten van elkaar 
de schade terug moeten vorderen. En dat wil 
dus ook zeggen dat degene die als eigenaar 
ingeschreven staat, niet altijd de werkelijke ei-
genaar hoeft te zijn.

TERUGDRAAIEN
Dus als er met een vorige akte iets aan de hand 
is - en dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld een 
vrouw of erfgenaam per ongeluk niet heeft 
meegetekend - dan kan de benadeelde hier-
tegen opkomen en de rechter vragen de akte 
terug te draaien. De notaris die de akte heeft 
gepasseerd, is dan onder voorwaarden aan-
sprakelijk te stellen voor eventuele schade. Met 
name als deze notaris zijn onderzoeksplicht 
heeft verzaakt, en daardoor een onjuiste akte 
heeft gepassseerd. Ook kan er schade van de 
notaris gevorderd worden door de benadeelde, 
als de akte niet meer door de rechter terugge-
draaid kan worden.

Een situatie zoals hierboven werd beschreven, 
is een uitzonderingsgeval. Maar het is een risi-
co dat zeker speelt vanwege het wettelijk ne-
gatief stelsel. Er gaan dan ook stemmen op om 
over te stappen naar een positief stelsel, zoals 
dat bijvoorbeeld in Nederland bestaat.

Verkoopakte niet geldig door 
‘fout’ van jaren geleden
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Bent u inmiddels bekomen van de schrik? De verhoogde tarieven voor 
water, stroom en brandstof? Daar blijft het helaas niet bij. Er komt 
nog een golf aan verhogingen van andere producten en diensten. 
U dacht toch niet dat alle ondernemers solidair genoegen nemen 
met minder winst? Die berekenen de verhoogde kosten van de 
bedrijfsvoering netjes door aan ons, de consument. Zoveel heb ik nog 
wel onthouden van de economielessen op de middelbare school.

Voor mij is desondanks het moment aangebroken om te denken 
aan een eigen huis. Ik ben inmiddels 35. En hoewel ik niet mét mijn 
moeder woon, woon ik wel in een huis van haar. Dat kan natuurlijk 
niet eeuwig duren. Als gezonde jongeman moet ik toch in staat zijn 
mijn eigen boontjes te doppen? Kijk, een beetje hulp bij de bouw is 
altijd welkom. Maar om nu voor de rest van mijn volwassen leven te 
‘teren’ op het zweet en de arbeid van mijn moeder, dat gaat zelfs mij 
een beetje te ver. 

U zult nu waarschijnlijk denken: die jongen is gek worden. Met al 
die bezuinigingsmaatregelen van de regering, wordt bouwen veel 
duurder. Ja, dat klopt, twintig procent duurder zelfs. Ik heb het 
ook gelezen. En als u daarbij ook nog in ogenschouw neemt dat ik 
per 1 september al zes maanden geen vast inkomen heb, en eraan 
toevoegt dat ik niet eens grond heb om een huis op te bouwen, 
gaan uw nekharen waarschijnlijk recht overeind staan en denkt u 
waarschijnlijk: oké, genoeg is genoeg! Wie helpt deze jongeman? Hij 
is echt rijp voor PCS. En toch denk ik dat nu hét moment is om te 
gaan bouwen. 

Maar zo raar ben ik niet. De puzzelstukjes komen uiteindelijk allemaal 
op hun plek terecht. Dat beloof ik u. Op de eerste plaats heb ik een 

perceel nodig. Een stukje grond aanvragen, dat wil ik niet. Ik weet bij 
voorbaat dat ik eindeloos lang ga moeten wachten en daar ga ik me 
erg aan ergeren. Maar ik wil ook niet eerder ‘geholpen’ worden omdat 
ik mogelijk enkele mensen in de politiek ken die dat zouden kunnen 
‘regelen’. Dat gaat tegen mijn opvoeding en principes in. Dus heb ik 
iets anders bedacht. 

Ik heb me laten vertellen dat eigenaren van gebouwen 
belachelijk weinig betalen aan huurwaardebelasting, ondanks een 
belastingpercentage van zes procent. Zonder in details te treden, 
houd ik u het voorbeeld voor van iemand die een huis bezit en 
daar zelf in woont. Stel dat de Belastingdienst de waarde van de 
woning schat op SRD 200.000,- dan betaalt zo iemand uiteindelijk 
op jaarbasis slechts SRD 90,-. Dat is bitter weinig. Ik vermoed dat de 
hele administratie om dat geld te innen, meer kost dan het opbrengt. 
Als we de methoden van de berekening iets aanpassen en het 
percentage verhogen naar zestig procent, heeft de staat al direct 
meer inkomsten. Het tienvoudige van wat er nu binnenkomt om 
precies te zijn. Als de regering daarnaast ook ballen toont en de 
onroerendgoedbelasting introduceert, gebeurt er iets wonderbaarlijks. 
De staatskas wordt gespekt en grootgrondbezitters en personen 
met overwoekerde percelen zullen heel snel overgaan tot verkoop. 
Er komt een heleboel grond op de markt. En dan zeggen de 
economische wetten: bij een groot aanbod, daalt de prijs. 

Hoe ik dan onder de verhoogde kosten voor de bouw zelf denk uit te 
komen? Daar moet ik nog even over nadenken. Maar ook daarvoor 
kom ik met een creatieve oplossing!

giwani@hotmail.com 

boekwerken I magazines I jaarverslagen I posters
folders I uitnodigingskaarten I confidentieel drukwerk
kalenders I verpakkingen etc… 

Perceel gevraagd
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Prachtige, zeer luxe hoogbouwwoning langs Saramaccakanaal

Kamlawatieweg 13
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Deze woning aan de Kamlawatieweg in Leiding ligt op een 
riante eigendoms hoekkavel van 1106 m². De omgeving is 
rustig en de straat is verhard. De voorzijde van het terrein 
heeft een breedte van 24,5m en is 47,15m diep. Het perceel 
is een hooggelegen zandgrond met diverse vruchtbomen 
en sierstruiken. De omrastering bestaat uit betonpalen met 
sierhekwerk en de inritten zijn verhard met sierbestrating. 
Er zijn drie inritten naar de woning toe, waarbij een van 
de inritten toegang geeft tot de dubbele garage waar zich 
diverse bergruimten en de laundry bevinden.

De woning is volledig opgetrokken uit steen en afgewerkt met 
hoogwaardige materialen. Het bouwoppervlak bedraagt 600 m². 
Er is onder de woning een grote (leef)ruimte die de mogelijkheid 
biedt tot het parkeren van meerdere auto’s. Deze ruimte is volledig 
betegeld. Op de begane grond onder de woning zijn twee complete 
appartementen aanwezig die zijn voorzien van alle gemakken, 
zoals een eigen keuken en badkamer. De open leefruimte onder de 
woning is geheel beveiligd met dievenijzer, waarbij de mogelijkheid 
bestaat deze deels open te schuiven. Via de stenen buitentrap krijgt 
men toegang tot de 1ste etage. De vloer bestaat gedeeltelijk uit 
gewapend beton, terwijl andere gedeelten van het huis een houten 
vloer hebben (parket van rode locus). De gehele bovenverdieping 
staat op gewapende, betonnen kolommen en ringbalken. Via de 
trap krijgt men als eerste toegang tot het ruime voorbalkon met 
een lage borstwering in de vorm van stenen plantenbakken. De 
vloer bestaat uit betegeling met natuursteen. Vanuit het balkon 
heeft men zicht op het kanaal en de straat. De woonkamer heeft 
een prachtige houten vloer, en grenst aan een geweldige keuken 
met ingebouwde sfeerverlichting. De keuken heeft een dubbele 
spoelbak, diverse inbouwapparatuur, granieten aanrechtblad en een 
werkeiland. Vanuit de woonkamer heeft men via een gang toegang 
tot de slaapvertrekken. Er zijn drie ruime slaapkamers, met allemaal 
een eigen sanitaire ruimte. Overige voorzieningen zijn onder andere 
een hydrofoor, 110 en 220 volt en een alarmsysteem. De woning 
is verder volledig voorzien van airconditioning. Aan de voorzijde 
van de woning liggen diverse opstallen langs het Saramaccakanaal. 
Deze voorzijde is huurgrond van de gemeente en wordt gebruikt 
als onderhoudsstrook. De eigenaar van de woning heeft hiervan 
vruchtgebruik, zolang hij zorgt voor het juiste onderhoud. Op deze 
strook is een prieel, boothuis en boothelling gemaakt, die ook bij de 
koop zijn inbegrepen. 
De woning is gebouwd in 1986, en in 2005 zijn er diverse reparaties 
verricht aan het dak. De gehele woning is opnieuw geschilderd in 
2006, en vorig jaar is de woning compleet gemoderniseerd. Deze 
woning is in een uitmuntende staat; dit moet u gezien hebben!
De vraagprijs is € 365.000,-



The solution in quality lighting
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Inspiratie uit de wereld
Voor de rubriek Cribs gaat de 
redactie voor ieder nummer van 
Surgoed Lifestyle krant op zoek 
naar bekende Surinamers die willen 
laten zien waar en hoe ze wonen en 
hoe hun “kribje’’ is ingericht. Deze 
keer zijn we op bezoek bij Rudolf 
Elias, waarnemend directeur van 
Staatsolie.
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Er staat een aangename bries wanneer 
we laat in de middag een zijstraat van de 
Commissaris Weytinghweg in rijden. Een 
van de woningen aan de rechterkant is van 
Staatsolie waarnemend directeur Rudolf 
Elias (55). In tegenstelling tot de potdichte 
nieuwbouwhuizen die het straatbeeld van 
Suriname de laatste jaren domineren, 
oogt dit huis open en ruim. Een niet 
alledaags uiterlijk. “Ik woonde jarenlang in 
verschillende delen van het Caribisch gebied 
en heb daar mijn inspiratie opgedaan voor de 
bouw van mijn huis in Suriname”, vertelt de 
directeur. “Architect Kenneth Raymann is een 
goede vriend van me; hij is verantwoordelijk 
voor het ontwerp.” 

Elias reisde twintig jaar lang de wereld rond 
voor zijn werk bij Ballast Nedam. Hij kwam 
in 1995 voor het eerst terug in Suriname, in 
verband met de bouw van de Nederlandse 
Ambassade, de Jules Wijdenboschbrug en de 
Coppenamebrug. In 2005 besloot hij zich in 
Suriname te vestigen. Hier werkte hij eerst bij 
Billiton, en sinds 2009 is Elias in dienst van 
Staatsolie.

Tien jaar geleden kreeg hij met een stel 
vrienden het aanbod om een stuk ongerepte 
natuur van 1,2 hectare aan de Commissaris 
Weytinghweg te ontwikkelen. De zes vrienden 
begonnen in 2005 met het aanleggen van alle 
mogelijke nutsvoorzieningen en het bouwrijp 
maken van enkele kavels. In 2007 werd het 
huis van Elias opgeleverd. De directeur is 
erg tevreden met zijn leefomgeving. “Het is 
hier prachtig wonen. De huizen liggen een 
eindje naar binnen in de straat, waardoor 
er geen geluidsoverlast is van de drukke 
hoofdweg. Dus rustig wonen, maar toch vlak 
bij de doorgaande wegen naar de stad. Ik 
geniet echt van de rondvliegende vogels en 
de geluiden van de natuur. Ook is het een 
buurt met veel sociale controle. Door de 
doodlopende weg is er praktisch alleen maar 
bestemmingsverkeer. Het valt bewoners dus 
direct op als er iets vreemds in de straat 
gebeurt.” 

Bij de bouw van de woning is in het 
bijzonder gelet op duurzaamheid en 
onderhoudsvriendelijkheid. Elias maakte 
bewust de keuze voor een goede kwaliteit 

materialen, om daarvan op lange termijn de 
vruchten te plukken. De woning is verder 
compleet op de wind gebouwd. “In het hele 
huis is er een overdruk aan de windzijde 
en een onderdruk aan de andere zijde. Dat 
betekent dat de wind via een grote opening 
het huis binnenkomt. Daarna wordt de druk 
opgebouwd, omdat de wind via kleinere 
uitgangen de woning moet verlaten. Dus ook 
al staat er weinig tot geen wind, het huis 
zorgt voor zijn eigen ventilatie.”

Ook blijft het woongedeelte van het huis koel 
vanwege de hoge plafonds. De warme lucht 
stijgt automatisch omhoog. “En de louvres 
in het plafond zuigen de warme lucht uit het 
huis, waardoor het niet blijft hangen. Verder 
is het dak 100 procent geïsoleerd en zijn 
alle wanden aan de voorzijde van het huis 
dubbel, zodat er geen warmte door naar 
binnen komt. Kortom: zelfs op het warmste 
moment van de dag is het nog heerlijk koel 
in de woonruimte, en is er geen airco nodig. 
Soms moet ik de deuren zelfs dichtdoen, 
omdat het te koud wordt.” 
Ondertussen komt er een aardige regenbui 
op gang. Elias blijft gemoedelijk achterover 
zitten op het balkon. “Het dak van het huis is 
verlengd met een meter, zodat zon en regen 
buiten blijven. Het moet echt flink regenen, 
willen we hier nat worden.”

In tegenstelling tot de woonkamer, 
hebben de slaapkamers een laag plafond. 
“Deze kamers zijn wel gebouwd op 
airconditioning. Maar hoe lager de ruimte, 
hoe energievriendelijker het is. Het plafond 
is ook hier geïsoleerd om de warmte van de 
zon tegen te gaan”, vertelt hij. De houten 
deuren en de vloeren van de slaapkamers 
hebben een persoonlijke touch. Deze zijn 
gemaakt van kromanti kopi, een lichtbruine 
houtsoort. “Dit hout is van twee bomen 
die we hebben gevonden in de mijn van 
Kaaimangrasi, tijdens mijn werk bij Billiton. 
Ze moesten gekapt worden, dus nam ik ze 
mee naar de stad en heb ze laten verwerken 
voor in mijn huis. Het is prachtig duurzaam 
Surinaams hout.” 
De inrichting van het huis oogt verder 
eenvoudig en warm. Elias kocht het 
overgrote deel van zijn meubelen in 
Suriname. Links en rechts siert een aantal 
kunstwerken de woonruimte. Opvallend zijn 
de stenen wandlampen, die op meerdere 
plaatsen in het huis zijn terug te vinden. 
Deze heeft Elias speciaal laten maken in 
Mexico. De marmeren vloertegels komen 
via een broer van Elias, die op de Filipijnen 
woont. 

Tijdens zijn spaarzame vrije uren vindt de 
directeur het heerlijk om te koken. “Ik kook 
van alles: Italiaans, Libanees. Ik kijk nooit 
televisie. Daar heb ik geen tijd voor. Ik zit het 
liefst te genieten met mijn kinderen of gasten 
aan de achterkant van het huis op de patio. 
Heerlijk in de open lucht.”
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 385m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden In aanbouw

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

N.O.T.K.

Noord U2   (W0412B9 – Bellinistraat 2)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 265m²
Perceel opp. 403m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3

Bijzonderheden Prachtige moderne  
 hoogbouw

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 285.000,-

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving te 
Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid plaatsvindt.  De 
woning staat op een ruim terrein dat omrasterd is met een stenen 
schutting met sierhekwerk. De entree naar het terrein en de gara-
ge gaat via een stalen schuifpoort met een automatische opener. 
De imposante woning is van formaat en zeer solide gebouwd. 
De woning is ideaal voor grote gezinnen of voor een investeerder 
die het zou kunnen verhuren voor “expats”. De woonkamer is te 
betreden vanuit de voordeur, of vanuit de ruime garage voor twee 
auto's via een zijdeur die rechtstreeks toegang tot de woonkamer 
geeft. De ruime woonkamer heeft veel lichtinval door de glazen 
achterpui die de scheiding vormt tussen het balkon en de woon-
kamer. Vanuit de woonkamer krijgt men toegang tot de keuken 
die voorzien is van alle gemakken. Er is tevens een bargedeelte 
om aan te zitten voor een borrel of lunch. Toegang tot het ruime 
achterbalkon kan door de keuken of vanuit de woonkamer. Dit 
balkon is volledig beveiligd met dievenijzer.

€ 68.000,-

Droomt u ervan om landelijk te gaan wonen? We 
bieden aan het eind van de Nataschastraat West te 
Jibodhproject, 2 woningen op een dubbel perceel aan. 
Deze zijn ca. 10 jaren geleden gebouwd. Elk perceel  
heeft een frontbreedte van 14m en een diepte van 
29m; een totale oppervlakte van 406m² dus. Voorbij 
de Vierde rijweg rijdt u het Garnizoenspad op en gaat 
u na ca. 3,5km rechts afslaan, de Tineweg in. Daarna 
gaat u de 7de zijstraat linksaf in de Nataschastraat 
West. Aan het eind van deze straat bevinden zich aan 
de rechterkant, deze twee woningen op een perceel 
van 812m².

Wanica (W0416B9 – Nataschastraat 26 + 28)

Soort woning Hoogbouw/laagbouw
Bouw opp. Nr. 26: 140m² / nr. 28: 36m² 
Perceel opp. 812m² (elk 406m²)
Titel grond Eigendom
Slaapkamer nr. 26: 2 nr. 28: 1
Bad en toilet nr. 26: 2 nr. 28: 1
Bijzonderheden 2 woningen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

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

Commewijne W0(W0325B6–Poorterstraat 11)

€ 79.500,-

Soort woning Laagbouw (NIEUWBOUW)
Bouw opp. 270m²
Perceel opp. 371m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Laagbouw
 met zwembad 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

€ 185.000,-
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€ 85.000,-

Op 100 meter afstand van de Indira Gandhiweg, aan 
de Helena Christinaweg no.23, staat een eigendom-
sterrein van 499.39m². Dit perceel heeft een front-
breedte van 17.5m en er staat een prachtige gezins-
woning op die omrasterd is door een hoge stenen 
schutting. Als u vanuit de Helena Christinaweg op het 
geheel betegelde terrein komt, gebruikt u de oprit 
naar de garage die bestemd is voor 1 auto. Vanuit de 
garage krijgt u toegang tot de woning met als indeling: 
3 slaapkamers, bad, toilet en een open woonkamer.

Wanica K14  (W0410B6 – Helena Christinaweg 23)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 499.39m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 89.000,-

Deze woning die in een goede staat verkeert, staat in 
een omgeving waar veel zakelijk verkeer is. De Loui-
selaan, die pal tegenover de Nederlandse ambassade 
staat, is een omgeving waar advocaten, notarissen, 
makelaars en overheidsbedrijven hun kantoren geïnstal-
leerd hebben. Deze omgeving heeft een zeer zakelijk 
karakter gekregen en in de directe omgeving van de 
binnenstad vindt er veel bedrijvigheid plaats. Dit pand 
is gebouwd op een klein perceel van 145m². Vanaf de 
straat heeft u door middel van een stalen automatische 
schuifpoort toegang tot de garage. Op de begane grond 
vindt u een kleine woonkamer en een keuken.

Noord S5 (W0413B9 – Louiselaan 3)

Soort woning Hoogbouw,
 semikoloniaal van hout
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 145m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Woning met onderbouw van steen  
 en boven hout, zakelijke omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 62 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 591m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 1
Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding E9  (W0400B3 – Somaiweg 2-6)

€ 75.000,-
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300 m²
Perceel opp. 7400 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Verharde weg, perceel aan  
 het water 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

€ 185.000,- € 79.500,-

Te koop aangeboden: een stenen flat aan de Toel-
siramstraat no. 76. Deze straat is een onverharde 
zijstraat van de Copernicusstraat te Paramaribo-Noord. 
Deze woning staat op een eigendomskavel van 415m² 
die niet volledig is opgehoogd. Het perceel heeft geen 
schutting. U krijgt de kans een schutting naar keuze 
op te trekken. Vanuit een klein open balkon krijgt u 
toegang tot de woonkamer en open keuken. In de 
keuken zijn er moderne keukenkasten met daarin een 
dubbele roestvrij stalen spoelbak. Deze woning heeft 3 
slaapkamers, 2 badkamers en 2 toiletten.

Noord R2   (W0411B6 – Toelsiramstraat 76)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. m²
Perceel opp. 415m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3 
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 82.500,-

Gelegen in de woonwijk Beni's Park 2, aan de Teresi-
nastraat 17 bieden wij deze laagbouwwoning aan. Het 
terrein is 390m² groot en is niet omheind middels een 
schutting. Aan de voorkant van de woning bevindt zich 
het balkon dat toegang verleent tot de woonkamer met 
open keuken. Het betreft een eenvoudig keukenblok 
met daarin een rvs spoelbak. De vloer in deze ruimte is 
niet betegeld en het plafond is bewerkt met pvc schro-
ten. Deze woning heeft 4 slaapkamers die niet betegeld 
zijn. Verder heeft deze woning 1 bad en toilet waarvan 
de wanden tot een hoogte van 1.90m betegeld zijn.

Beni’s Park N2 (W0407B6 – Teresinastraat 17)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 390m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 384 m²
Perceel opp. 866.56 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Warm water, diefijzer, alarm,  
 full airconditioned
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 119.000,-
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Soort woning Laag nieuwbouw
Bouw opp. 217m²
Perceel opp. 640.96m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Exlusief de luxe meubels 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica P10 (W0338B6 – Kartriweg 17)

€ 122.500,-€ 265.000,-

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.

Tout Lui Faut M12  (W0386B9 – Lake Land 17)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 892m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Moderne, zeer ruime woning
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

Wilt u investeren in een uniek resort met een mari-
na, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort 
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen 
managementteam kunt u dit verder in ontwikkeling 
brengen. Het resort is gelegen aan de Surinamerivier in 
een schitterend toeristisch gebied in het district Para. Er 
zijn zeven luxe, onder tropisch architectuur gebouwde 
woningen die volledig zijn ingericht met een europees 
tintje.  Deze enige resort biedt accomodatie voor maxi-
maal 15 zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig 
uitzicht over de rivier.

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland)

Soort object Resort
Bebouwd opp. 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.

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 62 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!
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Soort woning 12 appartementen
Bouw opp. 500 m²
Perceel opp. 12118 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 12
Bad en toilet 12
Bijzonderheden 12 appartementen 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica G5 (W0352B6–Menckenbergstraat 56)

€ 345.000,-€ 57.500,-

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 trape-
ziumplaten. 

Wanica N11 ( W0342B6 – Thelmaweg 34a)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 123.05m²
Perceel opp. 175m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 129.500,-

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 ver-
leent 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 bete-
kent 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.

Kasabaholo K6  (W0401B3 – Irsillastraat 6)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 230m²
Perceel opp. 
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 511m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Geyersvlijt V2  (W0395B3–Adoestraat 26)

€ 115.000,-
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Soort woning Bungalow vakantiewoning
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 868m²
Titel grond Grondhuur, opstalrecht
 contract
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Vakantiewoning 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 

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

€ 49.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180 m²
Perceel opp. 500 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Op het erf is nog een
 extra woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Centrum P4 (W0137B3 – Oranjelaan 51)

€ 63.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 285m²
Perceel opp. 675m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airconditioned, warm en
 koud water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

Noord W1 (W0364B9–E.Aboelrahmanstraat 8)

€ 169.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 621.28m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden De woning is voor de helft  
 gebouwd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica B8 (W0362B6–Rasianastraat 79)

€ 32.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 305m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Goed onderhouden
 woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica A12  (W0409B6–Welgedacht A 572C)

€ 55.000,-

Kwatta O1  (W0404B6 – Thebestraat perc 124)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. m²
Perceel opp. 537m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Niet ver 
  "CozyVille" 
 te Kwatta
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble
 7106677

€ 150.000,-

Het staat in de Thebestraat perceel nummer 124. Dit gebied is 
bewaakt en heeft gesloten woonwijken. U kunt heel snel conclu-
deren 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. Be-
neden 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.



Surgoed House & Home

WONINGEN www.surgoed.com

25

€ 105.000,-

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 spoel-
bak, inbouw gasfornuis met afzuigkap en microwave.

Kwatta K4  (W0393B6 – Normandiestraat 8)

Soort woning Hoogbouw, bruynzeel
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 371m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Nette hoogbouwwoning,
 gelegen in een leuke wijk 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 1052m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woonhuis gebouwd  
 onder Surinaamse  
 architectuur met  
 steiger gelegen  
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 213.000,-

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. 

Soort woning Laagbouw en hoogbouw
Bouw opp. 120m²/224m²
Perceel opp. 4128m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4/5
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497

Comm. T6 (W0344B6–Oost-West verbinding)

P.N.O.T.K.

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

Welgedacht B L12  (W0373B6–Priyalaan 7)

€ 95.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 167m²
Perceel opp. 480m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Leuke, goed onderhouden,  
 basic, starterwoning in een  
 vriendelijke middenstandswijk
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Kwatta M2 (W0414B9–Justinestraat 19)

€ 68.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 175m²
Perceel opp. 375m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leuke omgeving, fijne woning 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Noord V2 (W0389B6 – Gneisstraat 9)

€ 126.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 197m²
Perceel opp. 910m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden airconditioned, alarm,
 satelliet tv, internet,   
 220/110V voltage
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. W7 (W0375B6–Stralende Palmlaan 117)

€ 115.000,-

€ 74.500,-

Gunstig gelegen aan de Santopolderweg staat er een 
perceel dat het recht van grondhuur beschikt. Het 
terrein is 588m² groot met een frontbreedte van 14 
meter. Op het perceel staat er een eenvoudige stenen 
woning met een L-vormig balkon. Deze woning is als 
volgt ingedeeld: 1 woonkamer, 3 slaapkamers, 1 bad, 
een toilettengroep en een keuken. Op de zolderver-
dieping zijn er 2 slaapkamers, een zitruimte en een 
balkon. De voorzieningen zijn 110/220v stroom en 
aansluiting op het SWM waterleidingnetwerk. Hier zal 
u zeker genieten van het eenvoudig wonen.

Wanica D10 (W0406B6 – Santopolderweg 53)

Soort woning Laagbouw met zadeldak
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 588m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 365.000,-

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 betonpa-
len 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 dub-
bele garage waar zich diverse bergruimten bevinden 
en de laundry.

Leiding F8  (W0403B9 - Kamlawatieweg 13)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 600m²
Perceel opp. 1107m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Prachtige hoogbouw in een
 uitzonderlijk goede staat
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

Hotel Frederiksdorp, een oude koffieplantage met een 
rijke geschiedenis, is sinds 2004 het meest bijzon-
dere, klein maar exclusief 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 interes-
sante tochten maken naar de omliggende gebieden; 
zoals het Matapicastrand met zijn unieke zeeschildpad-
den die er hun eieren leggen.

Commewijne W2  (W0405B9 - Frederiksdorp)

Soort woning Koloniaal,
 hotel annex toeristenoord
Bouw opp.  
Perceel opp. 300ha
Titel grond Eigendom
Slaapkamer  
Bad en toilet 
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw Bruynzeel
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 996.87m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning ligt op een hoekkavel  
 en dient opgeknapt te worden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497

Blauwgrond W1 (W0371B6-J. Greenstraat 3)

€ 148.500,-
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Soort woning Loods
Bouw opp. 530m²
Perceel opp. 700m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 0
Bad en toilet 0
Bijzonderheden Uitstekende ligging,
 zakenpand 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Noord V2 (W0391B6 – Bonistraat 28)

€ 225.000,-€ 179.000,-

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.

Uitvlugt L12  (W0379B6 – Jozef Leliestraat 87)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 336m²
Perceel opp. 211.50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Ruime woning met ruime slaapka 
 mers en 2x bad en toilet,
Contact info Surgoed Makelaarij
 Tel.: 493497

€ 97.500,-

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 doucheca-
bine. Hierbij moet er gezegd worden dat deze woning 
ruimte biedt voor modernisering naar smaak.

Lelydorp M14 (W0402B6 – Tawangsarieweg 87)

Soort woning Laagbouw met hoog zadeldak
Bouw opp. 255m²
Perceel opp. 2525.80m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 70% afgebouwd woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble -
 7106677

Soort object Bedrijfsloods
Bebouwd opp. 400m²
Perceel opp. 534m²
Titel grond Eigendom
Kamers 3
Bad en Toilet 1
Bijzonderheden Grote bedrijfsloods met
 4 roldeuren 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,-

€ 275.000,-

In Commewijne aan de drukbezochte Commissaris 

Thurkowweg staat dit zeer goed onderhouden res-

taurant 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.

Zakenpand Commewijne, S8 (Z0038B3 – Commissaris Thurkowweg 23)

Soort object Laagbouw restaurant
Bebouwd opp. 100m²
Perceel opp. 8000m²
Titel grond Grondhuur
Kamers 4
Bad en Toilet 2
Bijzonderheden Groot erf
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400
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Wees creatief en hergebruik
je eigen interieur 

Het is een kwestie van een knopje omzetten 
in je hoofd: realiseren dat de spullen in je 
huis niet per se gebruikt hoeven te worden 
waarvoor ze zijn gemaakt. Soms is een likje 
verf nodig, soms ook enige handigheid, maar 
in de eerste plaats behoeft het een open 
mind. Zo doen opbergers uit de keuken het 
vaak erg goed in andere ruimten. Neem het 
bekende kruidenrekje. Afhankelijk van het 
materiaal en model kan dit ook prima dienst 
doen in de badkamer. Rondslingerende flesjes 
nagellak, de tandpasta en potjes crème zijn 
direct netjes opgeborgen.  Sommige modellen 
kruidenrek staan ook heel leuk aan de muur 
in de woon- of kinderkamer, bijvoorbeeld als 
houder van fotolijstjes, tijdschriften of boeken. 

Een ouderwetse kledingkast kan op haar beurt 
prima dienst doen in de keuken. Zo kun je 
bijvoorbeeld de onderste deuren eruit halen, 
en op de onderste planken manden of goed 
afsluitbare dozen zetten voor uien, knoflook, 
rijst en aardappelen. Kort de legplanken 
erboven (waar nog deuren voor zitten) 
iets in, en bevestig (kruiden)rekjes aan de 
binnenkant van de deur. Dit geeft extra ruimte 
voor allerlei potjes en doosjes die niet per se 
in de koelkast bewaard hoeven te worden. 
Breng op de vlakken aan de buitenkant van 
de kastdeuren schoolbordverf aan voor een 
extra effect. Hier kun je dan bijvoorbeeld de 
boodschappen opschrijven, of een berichtje 
achterlaten voor een huisgenoot.

En tover die oude (televisie)kast eens 
om tot kinderspeelkeuken! Er zijn allerlei 
varianten mogelijk, van eenvoudig tot super 
geavanceerd, - met een echte spoelbak 
bijvoorbeeld. Maak van het lage gedeelte een 
kook- en spoelafdeling met daaronder een 
‘oven’, en van het hoge gedeelte een koelkast 
met vriezer. Er zijn verschillende voorbeelden 
te vinden op het internet, en het resultaat is 
meestal erg leuk. Gegarandeerd vele jaren 
speelplezier.

Overigens kan elke oude tafel een 
kinderparadijs worden. Zaag het onderste 
deel van de poten eraf, zodat de tafel op 
kinderhoogte komt. Als het een grote tafel 
is, kun je er nog een paar gaten in zagen, 
waar precies vrolijk gekleurde bekers in 
passen. Dat voorkomt omvallen en knoeien, 
en het zijn bovendien handige opbergers voor 
potloden en krijt. Maar haakjes met kleurige 
emmertjes aan de rand behoren ook tot 
de mogelijkheden. Verf (een deel van) het 
blad van de tafel met schoolbordverf, en de 
kinderen kunnen naar hartenlust kliederen. 

Een saaie smalle boekenkast over? Leg 
hem op zijn kant, en maak een zitting van 
schuimrubber over de gehele zijkant, die nu 
dus de bovenkant is geworden. Of leg er het 
kussen van een tuinstoel op. Het maakt van 
een oude kast een leuk bankje en je hebt nog 
steeds opbergruimte voor boeken of andere 
spullen. Maar ook zonder kussen geeft het een 
andere dimensie aan de kamer. Ook hier zijn 
allerlei variaties mogelijk, met opbergmanden, 
deurtjes, of de boekenkast kan nu dienen als 
televisietafel.

Is het je ooit opgevallen dat veel 
lampenkappen dezelfde vorm hebben als 
prullenbakken? Een overgebleven lampenkap 
kan dus, met een kartonnen bodem erin, ook 
heel goed gebruikt worden als prullenbak 
voor papier in de werk- of kinderkamer. En 
andersom natuurlijk: een grappige prullenbak 
wordt met een kleine moeite een hanglamp.

Nog ergens een oude badkuip staan, zo 
eentje op pootjes? Zaag de voorkant eruit, 
en met een matrasje en wat kussens heb je 
een uniek en stijlvol zitbankje. En voor wie 
nog een houten luik heeft slingeren: boven de 
tafel of bureau ophangen, in een frisse kleur 
schilderen en je hebt een vrolijke en handige 
opbergplaats voor brieven of foto’s. Vul oma’s 
oude servies dat je eigenlijk liever niet wilt 
weggooien met wat plantjes en groepeer ze 
op het balkon. Houd de gordijnen open met 
een rondslingerende halsketting, en gebruik 
die nutteloze stenen pot om het keukengerei 
op te bergen. Zo is er met wat creativiteit voor 
elk meubelstuk of elke accessoire wel een 
leuke nieuwe bestemming te bedenken. Daar 
hoef je de deur niet voor uit!

Iedereen is wel eens uitgekeken op het interieur. Maar om nou direct nieuwe 
meubels aan te schaffen…Dat is gelukkig ook zeker niet altijd nodig. Hergebruik 
van de aanwezige meubels of accessoires kan al een heel nieuwe impuls aan de 
inrichting geven.



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
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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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€ 36.000,-

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.

Wanica K15 (P0241B9 – Lake Land/Verl. Tout Lui Fautweg)

Perceel opp. 810-1500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp en opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtige verkaveling
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

Perceel opp. 374,66m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Goed lopende verkaveling  
 met alle nutsvoorzieningen,  
 buren hebben schutting
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76)

€ 11.850,-

Wanica (P0289B6 – Waterland, straat leguanapark)

Perceel opp. 7800 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp,
 opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig strand,
 zeer mooie ligging

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 225.000,-

Langs de Suriname rivier compleet met een eigen strand 
dicht in de buurt van diverse recreatieoorden ligt dit prachti-
ge 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 buitenver-
blijf wil hebben op een prachtig terrein langs de Suriname ri-
vier. 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 watervoor-
ziening. 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.

Perceel opp. 1400 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand

Bijzonderheden Deze kavel ligt in
 een gesloten prive weg,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Commewijne S10 (P0227B3–Zonnedauwweg 184)

€ 49.000,-

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

Wanica B12 (P0304B6–Wayamoewegperc 50)

€ 52.250,-



In de tropen hebben we er allemaal weleens last van: 
ongedierte in of om het huis. En dat kan grote gevolgen hebben. 
Houtluizen veroorzaken bijvoorbeeld binnen zes maanden voor 
gemiddeld SRD 5.000,- schade aan een woning. Andere soorten 
ongedierte, zoals ratten, muizen en kakkerlakken, kunnen 
ziekten overbrengen als malaria en gele koorts. Bijensteken zijn 
in Suriname verantwoordelijk voor gemiddeld 15 doden per jaar. 
Kortom, ongediertebestrijding is van cruciaal belang. Gelukkig is 
er een bedrijf dat zich al jaren specialiseert in de preventie en 
behandeling: Alpha Control.

Er zijn verschillende factoren waarmee Alpha Control 
zich onderscheidt van vergelijkbare bedrijven:
• Door een ruime kennis van ongedierte en bestrijdings-
 middelen en de jarenlange ervaring met het leveren en   
 deskundig toepassen van bestrijdingsmiddelen en    
 ongediertebeheersing.
• Jaarlijks volgt het managementteam van Agrofix N.V. en
 Alpha Control een refreshment training in de Verenigde   
 Staten. Want omdat Alpha Control ook overzee werk   
 aanlevert, is kennis van de Amerikaanse regelgeving   
 noodzakelijk. Bij die trainingen staat directeur Raymil   
 Manichand bekend als ‘the guy from the Amazon’.
• Het managementteam heeft voldoende vakkennis genoten   
 in het buitenland, waardoor ook het overige personeel goed  
 getraind wordt via in house-trainingen.
• Alpha Control heeft als enig ongediertebestrijdingsbedrijf   
 zitting in het Obsolute Pesticide Management Team (OPMT)  
 van Suriname. Overheidsinstanties maken daarvan deel uit.
• Er is een ruime sortering aan pesticiden verkrijgbaar,
 van synthetisch tot organisch, geur(loos), in vaste, gas- of   
 korrelvorm. Voor elk ongedierteprobleem heeft Alpha Control
 een pesticidesoort die toegepast kan worden om het effectief  
 te bestrijden; er is voor de klant altijd een oplossing   
 op maat. Als importeur van deze middelen en als leverancier  
 voor de detailhandel vindt u een ruime sortering in de winkel  
 Agrofix aan de Verlengde Hoogestraat 22.
• Daarnaast past Alpha Control bestrijdingen toe op een
 milieubewuste manier. “Het streven is om zo min mogelijk  
 pesticide te gebruiken, omdat het niet goed is voor het   
 milieu”, legt directeur Raymil Manichand uit. Vandaar dat
 hij ook trainingen verzorgt aan zijn klanten, onder meer uit
 de horeca. Hij vindt het namelijk van belang dat personeel
 dat op de werkvloer in contact komt met ongedierte, zoals   
 koks, keuken- en schoonmaakpersoneel, betrokken is bij alle  
 preventieve maatregelen. 

Preconstructie behandeling
Over woningen zegt Manichand: “Het voorkomen van 
ongedierte in uw woning begint in principe vanaf de fundering.” 
De behandeling geschiedt middels het aanbrengen van 
vloeibare pesticide op het vloeroppervlak, voordat het beton 
wordt aangelegd. Indien nodig wordt de grond geboord en 
geinjecteerd met pesticide. Dit geldt ook voor de grond rondom 
de palen en neuten. 

Preventieve behandeling van hout
Schade door houtaantastende insecten begint op plaatsen 
waar de omstandigheden gunstig zijn, namelijk in de warmste, 
vochtige delen en waar er veel cellulose (hout, papier, karton) 
bevattende materialen zijn verwerkt of opgeslagen. Preventieve 
behandeling geschiedt door het bespuiten van pesticide op 
plinten, kozijnen, dakconstructies en overige vaste delen van 
hout met lage druk en grove druppels. Ruimten achter valse 
wanden en moeilijk bereikbare delen worden geboord en 
behandeld met gas (onder voorbehoud).

Het advies is daarom om deze kosten mee te nemen in het 
bouwplan. Dan hoeft men later niet te gaan boren; dat brengt 
veel meer kosten en schade met zich mee.

ALPHA CONTROL
gespecialiseerd in ongediertebestrijding

ADVERTORIAL

member of

Landbouwbenodigdheden en Pestcontrol service

Verlengde Hoogestraat 22 - tel/fax: 472426 | 08500156
e-mail: agrofix@sr.net

ISO 9001 GERERTIFICEERD
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Where Fashion and Quality meets your taste Wilhelminastraat hk. Atlasstraat

€ 69.500,-

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.

Saramacca A3 (P0286B3 - Saramaccaweg 41)

Perceel opp. 3.2627ha
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Perceel opp. 378m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV  
 Tel.: 493497

Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Wanica (P0317B6–Kamalaweg perc 15)

€ 14.000,-

Perceel opp. 661 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Gesloten riolering,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

€ 23.000,-€ 47.000,-

Lake Land is een pracht project met diverse eigen-
domskavels 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.

Wanica M14  (P0295B6 – Lake Land 38)

Perceel opp. 862m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
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€ 23.500-

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 er-
aan 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 P10 (P0275B3 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 562.24m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Het perceel staat op
 een goede locatie
 en is bouwrijp
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol
 7163400

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

Wanica (P0247B3–Chinese Kousebandstraat)

€ 16.500,-

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

Wanica (P0246B3–Chinese Kousebandstraat)

€ 16.500,-

Perceel opp. 601 m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei/Zand
Bijzonderheden Deze kavel ligt in een
 gesloten prive weg,
 alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Commewijne S10(P0226B3–Zonnedauwweg 183)

€ 23.500,-

€ 57.650,-

Lake Land is een pracht project met diverse eigen-
domskavels 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.

Wanica M14  (P0296B6 – Lake Land 18)

Perceel opp. 887m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 140.000,-

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 doelein-
den, denk hierbij aan toerisme en recreatie.

Commewijne W15 (P0249B6 – Plantage Heysvliet)

Perceel opp. 14.40ha
Titel grond Eigendom
Status Bos
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Frontbreedte langs
 Suriname rivier 215m1

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497



Precamp South America N.V. is een jong, dynamisch en 

professioneel bedrijf, dat in december 2004 is opgericht. 

Ons bedrijf prefabriceert modulaire cabins/gebouwen, Light 

Gauge Steel (LGS) dakconstructies en LGS frame woningen 

op elke gewenste afmeting. Door de jaren heen hebben we 

onze productomvang uitgebreid en zijn we gespecialiseerd 

in het fabriceren van tijdelijke en permanente men camp 

accomodaties, voornamelijk in de mijnbouw sector. In 2013 is 

Precamp South America N.V. gestart met de vervaardigingen, 

levering van LGS bouwpakketten voor commerciële en 

huishoudelijke toepassingen. 

Precamp South America NV biedt een complete turnkey service 

aan waarbij comfort, prijs-kwaliteit verhouding en elke behoefte 

van de klant centraal staat. Het Precamp-merk ontleent 

zijn kracht aan de volgende sterke punten en concurrentie 

voordelen: • Flexibel • Mobiel • Betaalbaar • Brandwerend

• Arbeidsextensief • Duurzaam • Snelle constructie

• Onderhoudsarm

Ons enthousiast en gespecialiseerd team staat klaar

om u van dienst te zijn.

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

Perceel opp. 775m²
Titel grond Grondhuur voor
 bebouwing uitgegeven
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Toplocatie, dichtbij winkels,  
 scholen en poli
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica B12 (P0303B3-Bomapolder perc 80)

Wanica B12 (P0302B3-Bomapolder perc 81)

€ 16.750,-

€ 16.750,-

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

Nickerie (P0141B3–Corantijn Project)

€ 140.000,-€ 19.000,-

Te koop perceel groot 533.26m2 gelegen in het inter-
vastproject aan de Amirengstraat perc 43.

Het perceel is 19.96m (breed)x27.25m (diep). Nuts-
voorzieningen zijn aanwezig.

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat perc 43)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar B. Chin - 7163700

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

Perceel opp. 1668m²
Titel grond Eigendom
Status Volledig opgehoogd  
 en gemaaid,
 bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Pracht perceel langs  
 de Surinamerivier  
 met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 245.000,-

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 terrei-
nen compleet bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhou-
den en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds gemaakt 
met kokers en aan de rivierzijde is er beschoeiing. Alle terrei-
nen 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.
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Simpelweg een droomhuis kant-en-klaar 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 voor er uiteindelijk een huis staat waar u gerieflijk in kunt wonen is niet 
eenvoudig. Wat veel kan helpen is als u over voldoende informatie beschikt over bouwmaterialen. De Lifestylekrant Surgoed 
House & Home helpt u daar graag bij. Deze keer bespreken we tegels. 

TEGELS

Cemdee International N.V.
“Cemdee brengt een redelijke kwaliteit tegels” vertelt Benji. “De tegels komen uit Europa en Brazilië.” Overigens heeft de kwaliteit maar deels 
te maken met het land waar de tegels vandaan komen. Veel Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld, hebben hun tegelfabrieken in China staan. 
Maar ook daar komt een goede kwaliteit vandaan. Bovendien is het ook voor klanten die bij de fabriek kopen, geen garantie dat de tegels geen 
afwijkingen vertonen. Om de kwaliteit te bepalen, is de manier waarop de tegels vervaardigd zijn belangrijk. De tegels kunnen dubbelgebakken 
of enkelgebakken zijn, wat bepalend is voor de stevigheid van de tegel. Verder worden de tegels bij vervaardiging gecategoriseerd in 1e, 
2e, 3e en ook 4e keus tegels, aan de hand van krassen of verkleuringen die zij tijdens het productieproces hebben gekregen. Cemdee heeft 
een klein assortiment natuursteentegels. Natuursteen zorgt ervoor dat elke tegel er uniek uitziet. Meestal wordt deze tegelsoort buitenshuis 
gebruikt, bijvoorbeeld op de oprijlaan, in de garage of op het terras. 

Cemdee International N.V.

Import onder andere uit 
Spanje, Brazilië en China.
Uit voorraad leverbaar.

Beschikbare tegels

- Keramisch dubbelgebakken 
- Keramisch enkelgebakken 
- Natuursteentegels
- Porseleinen tegels

Gemiddelde prijs
per vierkante meter 

Tussen de 
SRD 40,- en SRD 150,-

In de meeste woningen die gebouwd worden, 
komen tegels op de vloer. Vanwege het enorme 
aanbod en om meer inzicht te krijgen in zaken 
waaraan u aandacht moet besteden bij de 
keuze, spreken we met Aldous Benjamin. 
Bij veel van zijn klanten staat hij bekend als 
‘Benji’. Hij legt al tegels vanaf de jaren 80 en 
heeft zich hier de afgelopen jaren helemaal in 
gespecialiseerd. “Tegels maken je huis af”, zegt 
hij. “Ze zijn gemakkelijk te onderhouden en 
schoon te krijgen.”
De grote diversiteit in het aanbod heeft vooral 
te maken met de verschillen in het materiaal, 
de grootte en dikte van de tegels, en de 
ruimtes waarvoor ze gebruikt worden. Zo zijn er 
keramische, porseleinen en natuurstenen tegels, 
en cementtegels. Keramische tegels worden uit 
klei gemaakt. Cementtegels hebben meestal een 
vrij mat oppervlak, als er tenminste geen laag 
coating op is aangebracht. Natuursteentegels 
worden vervaardigd van stenen die in hun pure 
vorm uit de natuur worden gehaald, en worden 
in de fabriek op maat gesneden.
Wanneer tegels snel poreus raken, kan dit 
liggen aan de kwaliteit. “Er worden niet altijd 
A-kwaliteit tegels naar Suriname gebracht”, 
zegt Benji. Het kan volgens hem altijd beter. 
“Sommige tegels zijn redelijk goed, maar 
bij andere zie je duidelijk de afwijkingen. 
Bijvoorbeeld wanneer je de afmeting 
van sommige tegels met een winkelhaak 
controleert.” Hij vult aan dat dit als leek moeilijk 
te zien is. Het zijn overwegend de tegelzetters 
die deze afwijkingen bij het leggen opmerken. 
De bedrijven waarvan hij vaak tegels gebruikt, 
zijn Cemdee, Tegelwereld Plus en Malhoe A. De 
Tegelspecialist.De designs en structuren spelen een rol in de uiteindelijke keus van u als klant.
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Malhoe A. De Tegelspecialist
“Malhoe is de meest redelijke tegelwinkel qua prijs”, vindt Benji. Soms komt het voor dat de klanten bij Malhoe dezelfde tegels vinden die 
ze ook op andere plaatsen hebben gezien. “De tegels van Malhoe zijn goedkoop, maar het nadeel is dat het glazuur, de bovenste laag van 
de tegel, snel verslijt Maar als je er voorzichtig mee omgaat, kunnen ze langer mooi blijven.” Het hangt er natuurlijk ook vanaf waar je de 
tegels gaat leggen. “Ga je bijvoorbeeld op het balkon leggen, dan moet je een goede kwaliteit gebruiken. Terwijl de tegels in je slaapkamer 
grotendeels bedekt worden door het bed en ander meubilair.” 
De meeste tegels worden per vierkante meter verkocht, maar er zijn ook tegels met een decoratie die per stuk verkocht worden. Dit geldt ook 
voor de andere bedrijven. 

De Tegelwereld Plus
Hoewel Benji niet zelf de tegels aanschaft, zegt hij graag met de tegels van de Tegelwereld Plus te werken vanwege de kwaliteit die zij bieden. 
In hun assortiment zitten ook porseleinen tegels. Die vallen in een hogere prijsklasse, maar zijn vaker krasvrij dan andere tegels. Wandtegels 
zijn niet gemaakt om erover te lopen en hoeven niet dubbelgebakken te zijn. Deze slijten sneller dan vloertegels. De tegels komen overal 
vandaan. Het grootste deel van het assortiment wordt geïmporteerd na bestelling. Het bedrijf heeft niet al te grote voorraden van de tegels 
die een hogere prijs hebben. Na bestelling kunnen de tegels na drie tot vier weken geleverd worden. Tot slot heeft Benji nog een belangrijke 
tip voor de klant: “Wanneer u tegels koopt, moet u altijd vragen wat het beste materiaal is om de tegels op te leggen. Men gebruikt vaak 
cement, dat goed geschikt is voor het leggen van keramische tegels, maar bijvoorbeeld niet geschikt is voor dubbelhard gebakken tegels. Ook 
porseleinen tegels moet je nooit met cement leggen, maar met tegellijm. Want dit type tegel hecht niet aan cement, en dan moet je na een 
paar maanden weer in je zak gaan.”

Malhoe A.
De Tegelspecialist

De Tegelwereld Plus

Import onder andere uit 
Brazilië en China.

Uit voorraad leverbaar.

Import onder andere uit 
Spanje, Brazilië, Turkije en 

China. Uit voorraad
leverbaar.

Beschikbare tegels

Beschikbare tegels

- Keramisch dubbelgebakken 
- Keramisch enkelgebakken

- Keramisch dubbelgebakken 
- Keramisch enkelgebakken 
- Natuursteentegels
- Porseleinen tegels

Gemiddelde prijs
per vierkante meter 

Gemiddelde prijs
per vierkante meter 

Tussen de 
SRD 30,- en SRD 50,-

Tussen de 
SRD 60,- en SRD 300,-

HISTOREX
VLOERVERF

•  1 COMPONENT VERF

•    GOEDE HECHTING 
   OP NIEUWE 
   EN OUDE OPPERVLAKTEN

•  BESCHERMT EN  
   VERFRAAIT UW VLOER
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Perceel opp. 5273m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Comm. T8 (P0293B3–Pandit Tilakdharieweg)

€ 45.000,-

Perceel opp. 833m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd en ontbost
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel  
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Wanica M14  (P0297B6 – Lake Land 46)

€ 37.500,-

Perceel opp. 30592m²
Titel grond Eigendom
Status Bos
Grondsoort Klei, zand
Bijzonderheden Bloot perceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Boxel (P0305B3 - Highway)

€ 120.000,-

Noord W1 (P0152B3 – Anton Dragtenweg, Condorstraat)

Perceel opp. 2081m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Hoekperceel, met  
 hoogbouw zicht op  
 Anton Dragtenweg
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 109.000,-

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 front-
breedte 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. 10,15ha
Titel grond 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

Sar'ca A12  (P0300B6 - Medanweg)

€ 92.000,-

Perceel opp. 690m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin
 7163700

Noord W2 (P0299B3–Kanariestraat perc 249)

€ 50.000,-
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Perceel opp. 690m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort  
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin
 7163700

Noord W2 (P0299B3–Kanariestraat perc 249)

€ 50.000,-

Uitvlugt M6 (P0126B3 – Willem Anthonielaan 54)

Perceel opp. 673.91m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Schelp/betegeld

Bijzonderheden Elekrticiteit en water  
 aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 92.000,-

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. 1600 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bouwrijp

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

€ 99.000,-

Perceel opp. 525m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Comm. (P0319B3 – Parbatie Bhoendieweg)

€ 18.500,-

Perceel opp. 304m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

€ 14.000,-

Perceel opp. 720m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Wanica P15 (P0315B3 - Vredenburg serie A)

€ 26.000,-
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Commewijne  (P0318B3 – Palm Village 314)

Perceel opp. 1021m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Schelp/zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble
 7106677

€ 39.500,-

In de woonwijk Palmvillage te Commewijne staat dit perceel 
te koop met een oppervlakte van 1021m². Het perceel ligt 
aan de hoofdweg van de verkaveling "Palm island" aan de 
Arengepalmlaan. Tegenover dit leeg perceel staat een bruin/
creme geschilderde hoogbouwwoning. Palmvillage staat be-
kend als een eigentijds verkavelingsproject, voorzien van alle 
gemakken.

Een project waar op regelmatige basis collectief alle kavels 
gemaaid worden en waar pertinente bewaking aanwezig is. 
Koopt u een kavel in dit project, dan wordt u automatisch lid 
van de VVE die toeziet op naleving van de regels; rust en orde 
in het project.

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

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

Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

€ 19.500,-

Perceel opp. 9150m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen zand grond
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig perceel met
 loofbomen langs de
 Saramaccarivier

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,-

Perceel opp. 12000m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Elekrticiteit en
 water aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol -  7163400

Comm. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

€ 240.000,-

Perceel opp. 500m²
Titel grond Grondhuur
Status Hoog wied
Grondsoort Klei

Bijzonderheden Stroom aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

€ 7.900,-
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Noord V5 (P0309B3 – Pater Weidmanstraat)

Perceel opp. 1002m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497/457183
 550466

Makelaar John Noble -
 7106677

€ 159.000,-

Op de hoek van de Pater Weidmanstraat en de Sewbarath- 
misserstraat 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 loopaf-
stand van bekende scholen, supermarkten ,restaurants etc.

Dit perceel is per direct opleverbaar.

Perceel opp. 8356m²
Titel grond Grondhuur
Status Wied/bos
Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig
 gelegen te Groningen
 nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 35.000,-

Perceel opp. 1.128ha
Titel grond Grondhuur
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

Leiding G10(P0308B3–NwWeergevondenweg)

€ 75.000,-

Perceel opp. 497.50m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/opgehoogd
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Beveiligd project met
 betegelde wegen en
 nutsvoorzieningen
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Comm. X7 (P0313B6 – Palm Grove 111)

€ 19.800,-€ 52.500,-

Het is een wens van velen om te kunnen wonen in 
een afgesloten woonwijk. Privé, veiligheid en rust zijn 
karakteristieken van een gated community. Sinds kort 
hebben wij in ons portefeuille een hoekperceel van 
793m². De grondtitel is eigendom. Het perceel staat 
in de Bredelaan te Lake village Kwatta. Lake Villlage 
staat aan het eind van de Aquariusstraat. De meeste 
percelen in dit verkavelingproject zijn om de kreek 
gesitueerd. Dit is het ideale stuk grond voor hen die 
toch wat meer willen uitgeven voor privé en rust.

Kwatta O1 (P0312B3 - Bredelaan)

Perceel opp. 793.38m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Hoekperceel 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677
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Sporten in de buurt moet,
maar kan niet overal
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Met de nieuwe trend van een ‘healthy 
lifestyle’ is het meer dan ooit wenselijk 
dat alle wijken een eigen sportterrein 
hebben. Maar dat is niet het geval in 
Paramaribo; de meeste buurten moeten 
het zonder doen. Terwijl de overheid 
sport en recreatie toch van groot belang 
acht voor de samenleving. Wettelijk 
gezien móeten er in elke nieuwe buurt 
zelfs sportmogelijkheden gecreëerd 
worden. Waarom zijn die er dan nog 
niet?

Het is altijd een mooi gezicht wanneer de 
bewoners van een buurt bij elkaar komen en 
zich van hun sportieve zijde laten zien. Want 
in wijken waar sportvelden en buurtcentra 
opgezet zijn, maken de buurtbewoners 
er bijna altijd gretig gebruik van. Bij de 
overheid geniet het opzetten van dergelijke 
faciliteiten – in elk geval op papier - prioriteit. 
Verschillende regeringen hebben al in hun 
beleid meegenomen dat het belang van 
sport erkend wordt, en dat de overheid 
erop zal inspelen. Zo staat in het Nationaal 
Ontwikkelingsplan voor Bewegen, Lichamelijke 
Opvoeding en Sport uit 2011: ‘De regering is 
van oordeel dat sport een wezenlijk onderdeel 
vormt van het leven, het onderwijs en de 
volksgezondheid’. Daaronder valt ook het 
faciliteren van sportactiviteiten in de wijken. 
“Conform de wettelijke regelingen die te 
maken hebben met ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, moet er in elke nieuwe buurt 
ruimte gereserveerd worden voor recreatie en 
sportmogelijkheden”, vertelt Michael Watson, 
oud-directeur Sportzaken van het ministerie 
van Sport & Jeugdzaken. Hij heeft jarenlange 
ervaring op dit beleidsgebied.

Watson benadrukt dat het om een compleet 
plan moet gaan. Dus naast sportvelden of 
andere locaties waar sportactiviteiten kunnen 
plaatsvinden, moet de overheid in de planning 

aan nog meer facetten aandacht schenken. 
“Zo moet er rekening gehouden worden met 
het opzetten van winkels, scholen, en andere 
educatieve en dienstverlenende instanties, 
afhankelijk van de grootte van het project.” 

Aan de voorwaarde voor dienstverlenende 
instanties wordt meestal wel gehoor gegeven, 
gezien de vele supermarkten die in de wijken 
aanwezig zijn. Educatieve en sportinstanties 
zijn echter de uitdaging. Een andere uitdaging 
is om de bestaande sportterreinen te 
onderhouden. Als regulier onderhoud vanaf 
het begin ingepland zou worden, waren veel 
sportcomplexen er op dit moment beter aan 
toe. 

Als het gaat om het ontwikkelen van bouw- en 
woonprojecten, is de regering overigens niet 
de enige partij die aan zet is. In Suriname zijn 
vele projectontwikkelaars en verkavelaars. En 
de verkavelaar heeft de plicht zich te houden 
aan de regelgeving die de overheid stelt. “In 
de praktijk blijkt echter dat deze regelgeving 
niet wordt nageleefd”, zegt Watson. Wat hij 
nog erger vindt, is dat de controle op naleving 
ervan ook onvoldoende plaatsvindt. “De 
overheid moet de controle houden, maar doet 
dat niet. Soms worden zelfs gereserveerde 
ruimten voor sport weggegeven voor de bouw 
van woningen en andere opstallen.” 

Doordat de controle ontbreekt en er te veel 
belangen behartigd moeten worden, lopen 
zaken vaak niet zoals ze zouden moeten, 
denkt Watson. En het komt volgens hem soms 
ook doordat de verschillende ministeries, 
elk met hun specifieke doelen, onvoldoende 
communiceren met elkaar. “Er is mij 
bijvoorbeeld bekend dat in de Henarpolder 
een voetbalveld is gebruikt om er een school 
op te bouwen. Dat was echt een kwestie van 
twee of drie ministeries die geen overleg met 
elkaar hebben gepleegd.”

Toch zijn er ook positieve kanten te 
benoemen. De regering heeft met het 
instellen van een directoraat Sportzaken 
immers wel laten zien dat zij sport belangrijk 
vindt. En volgens Watson zijn er verschillende 
mogelijkheden om de doelstelling van 
meer sportmogelijkheden in de wijken te 
realiseren. “Ik zie om te beginnen graag 
dat ministeries beter gaan samenwerken 
met elkaar, waardoor de afstemming veel 
vlotter en efficiënter gebeurt. En verder zal 
er een cultuuromslag moeten plaatsvinden 
binnen de ambtelijke structuur, waarbij 
resultaatgerichtheid en planmatigheid de 
boventoon moeten voeren.
Er mag geen belangenverstrengeling 
van de politiek en het ambtelijke zijn. 
Dus mijns inziens mogen directeuren en 
onderdirecteuren geen politici zijn, of politiek 
actief zijn. Want anders zullen ze niet in 
staat zijn de minister objectief, dus los van 
belangen, te adviseren. En ten slotte zal 
men moeten werken aan de competenties 
van het personeel op alle lagen, van 
beleidsformulering tot uitvoering, waardoor 
het spanningsveld tussen wenselijkheden en 
mogelijkheden drastisch verkleind wordt.”

Om echt richting te kunnen geven aan een 
sportbeleid dat is afgestemd op de behoeften 
van de burgers, moet er dus nog wel het 
een en ander gebeuren. Gelukkig blijkt in de 
praktijk dat de kracht van burgers groot is, 
vooral als zij zelf de handen uit de mouwen 
steken. Zo ontstond er in Paramaribo-Noord 
spontaan een wandelpad, dat druk bezocht 
wordt door de mensen die er dichtbij wonen. 
Ook in Hanna’s Lust, de nieuwe woonwijk 
in Wanica, is door samenwerking van de 
buurtbewoners een sportterrein aangelegd, 
waarvan volop gebruikgemaakt wordt. Wie 
vast een aanvang wil maken met een gezonde 
levensstijl, kan misschien beter niet op de 
overheid wachten.
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Wanica M14  (P0297B6 – Lake Land 46)

Perceel opp. 833m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
 en ontbost
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig
 eigendomskavel  
 langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 37.500,-

Lake Land is een pracht project met diverse eigendomskavels 
langs twee meren en een stukje weiland. U kunt hier in alle 
rust uw droomhuis bouwen met een geweldig rustiek uitzicht. 
Dit project is bijna uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels be-
schikbaar tegen vaste prijzen. Deze kavel met een oppervlakte 
van 833m² heeft een volledige frontbreedte langs het weiland 
van 26m. De kavel is geheel gemaaid en opgehoogd en aan 
de betegelde weg vindt u een gesloten riolering. Het project 
is voorzien van alle nutsvoorzieningen en het is een gated 
community (beveiligd). Als u een kavel koopt op Lake Land 
dan bent u verzekerd van uw woongenot door de geldende 
kettingbedingen en huisregels. Op dit project mag er per 
kavel één woning met maximaal een begane grond en een 
verdieping worden gebouwd, met een minimale oppervlakte 
van 150m². Er is geen mogelijkheid voor het opzetten van een 
bedrijf of kantoor, uitsluitend bewoning is toegestaan.

Perceel opp. 594 m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd/Bouwrijp
Grondsoort Zand/Klei
Bijzonderheden Water en elektriciteit
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij N.V
 Tel. : 493497

 Noord S1 (P0208B3–A Kamperveenstr. 6915)

€ 28.500,-

Perceel opp. 2851.38m²
Titel grond Erfpacht
Status Opgehoogd 
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Jonh Noble - 7106677

Wanica E10 (P0311B3-Santopolderweg)

€ 25.000,-

Perceel opp. 1226 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bouwrijp,
 aan het water
Contact info Surgoed Makelaardij N.V
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol
 7163400

Comm. X7 (P0217B6 – Palmvillage 272)

€ 72.500,-€ 450.000,-

Maar liefst 14862 vierkante meter is er nu beschikbaar 
te Morgenstond. Dit perceel kan voor meerdere doel-
einden gebruikt worden. Het is uitstekend bereikbaar 
via de Grapefruitstraat. Stroom en water is aanwezig. 
Het perceel staat op naam van een stichting. Dat 
betekend dat u bij koop van dit perceel gelijk eigenaar 
wordt en dat u geen notaris kosten hoeft te betalen. 
Er kan eventueel ook verkaveld worden.

Noord U1 (P0215B3 – Kingstraat)

Perceel opp. 14862 m2
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Bloot perceel

Contact info Surgoed Makelaardij N.V
 Tel. : 493497
 
Makelaar Joel Terzol - 7163400
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Als we de media moeten geloven, dan 
gaan we een aantal financieel zware 
jaren tegemoet. Welke invloed hebben 
de huidige economische ontwikkelingen 
op de woningmarkt? En op u als huurder, 
verhuurder of eigenaar van een perceel 
of onroerend goed? De lifestyle-krant van 
Surgoed House & Home zet de gevolgen 
die al merkbaar zijn op een rij. Is er reden 
tot zorg of biedt het ook kansen? 

‘Daling monetaire reserves, overheidsschuld 
bereikt plafond, minder staatsinkomsten uit 
natuurlijke hulpbronnen, devaluatie van de 
Chinese yuan, Centrale Bank van Suriname 
intervenieert in valutamarkt, depreciatie van de 
euro. Een aantal koppen die recent het nieuws 
haalden. Rode draad in deze berichtgeving is 
dat er op dit moment enorm veel gebeurt op 
financieel-economisch gebied in ons land en de 
overheid bezig is haar huishoudboekje op orde 
te brengen. Wat heeft dat voor gevolgen voor 
de onroerendgoedmarkt? 

Als u in loondienst bent of een appeltje voor 
de dorst heeft gespaard, dan hebben deze 
ontwikkelingen niet direct invloed op de 
bestedingsruimte. Thijs Mouchart, directeur 
van Surgoed Makelaardij, ziet voor deze groep 
dan ook nog weinig veranderen. “Voor de 
lagere inkomensgroepen zijn er nog voldoende 
interessante financieringsmogelijkheden, 
de drempel om te kopen is daardoor juist 
verlaagd.” De verplichting om bij het afsluiten 
van een hypotheek een deel eigen geld in te 
leggen, zorgt er bij sommigen voor dat juist nu 
de stap wordt genomen om het spaargeld te 
investeren. “Het is een goede tijd om nu de 
Surinaamse dollars uit te geven, gezien de 
gunstige wisselkoers van de euro.” Sinds april is 
er een licht stijgende trend in de koers te zien. 

Voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandig 
ondernemers is de situatie nu iets minder 
gunstig. “Ondernemers die geen financiële 
buffer hebben, krijgen het moeilijk”, merkt 
Mouchart. Vooral degenen die afhankelijk zijn 
van betalingen door de overheid wachten nu 
langer dan verwacht op deze inkomsten, wat 
betekent dat er ingeteerd wordt op reserves. 

Dit heeft tot gevolg dat de middelen om 
te investeren in groei en uitbreiding niet 
beschikbaar zijn, en eventuele plannen op 
de langere baan worden geschoven. Het zijn 
vooral de onderaannemers die minder reserves 
hebben en hierdoor gedupeerd raken. In het 
ergste geval zijn ze zelfs genoodzaakt een 
faillissement aan te vragen. Anthony Wong, 
voorzitter van de Algemene Vereniging van 
Aannemers (AVV), herkent dit beeld: “De 
bouw en verbouw ligt nu zo goed als stil; het 
geld rouleert niet omdat er wordt gewacht op 
meer zekerheid.” De vraag naar onroerend 
goed neemt hierdoor af, met een prijsdaling 
tot gevolg. Dat heeft ook zo zijn voordelen. 
“Voor de kopers met een zakcentje is het 
momenteel een goede tijd om te investeren”, 
aldus Mouchart. 

Keerzijde is dat deze ontwikkelingen de 
financiële bewegingsvrijheid van een grote 
groep, voornamelijk kleine en middelgrote 
bedrijven heeft aangetast. De vraag naar geld 
neemt toe, terwijl de beschikbaarheid ervan 
beperkt is. “Ook de banken zitten krap bij kas, 
de rentes zijn hoog en je hebt inkomsten nodig 
om een lening te kunnen krijgen”, merkt Wong 
op. De commerciële bancaire instellingen, die 
daardoor een gunstigere uitgangspositie hebben 
gekregen, spelen hier uiteraard op in. Ook bij 
de banken is wel enige terughoudendheid te 
bespeuren. Waar ondernemers eerder nog 

gebruik konden maken van betalingsreçu’s van 
de overheid, is het vertrouwen van de banken 
in de betalingstrouw van de overheid sterk 
afgenomen. Dat maakt dat het aangaan van 
een lening of het afsluiten van een krediet op 
dit moment relatief duur is en dus ook maar 
voor een beperkte groep ondernemers tot de 
mogelijkheden behoort. Voor particulieren blijft 
de prijs van het lenen van geld hoog, maar 
redelijk stabiel. Uit de cijfers in het jaarverslag 
van De Surinaamse Bank blijkt dat de groep 
die de toegang tot gesubsidieerde hypotheken 
vindt, groeiende is. 

Ook op de huurmarkt is er een beweging 
gaande. “Omdat er sprake is van afvloeiing bij 
internationale bedrijven en het terugtrekken van 
dure expats, heeft dit ook een merkbaar effect 
op de huurmarkt. Vooral in het hogere segment 
haken de huurders momenteel af en groeit de 
duur van de periode van leegstand.” Mouchart 
heeft het dan over huurwoningen met een huur 
boven de tweeduizend Amerikaanse dollar per 
maand. Het lagere segment daarentegen, 
woningen met huurprijzen onder de duizend 
Amerikaanse dollar, blijft huurders aantrekken 
en is dus ook voor verhuurders interessant. 

Over het algemeen genomen wordt er een 
tijdelijke pas op de plaats gemaakt en wordt 
iets behoudender gekozen. De vraag is echter 
hoe lang deze ontwikkeling doorzet. Mouchart 
vertrouwt erop dat de situatie van tijdelijke aard 
is. “Het lijkt nu even een doemscenario, maar 
het tij kan zich zomaar keren.” Toch luidt het 
advies van Mouchart om verstandig om te gaan 
met de financiële middelen die voorhanden 
zijn. “Vermijd de valkuil dat je het ene gat met 
het andere gaat opvullen. Dan kom je nooit in 
de situatie terecht dat je meer gaat uitgeven 
dan je kunt dragen.”

Economische ontwikkelingen
en de woningmarkt
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Zorg en Hoop M9 (H0166B6 - Batterijweg)

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

Makelaar Joel Terzol -   
 7163400

€ 3.500,-

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 Duis-
burglaan en is goed bereikbaar.

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Internet /alarm optioneel
Status Optioneel gedeeltelijk gemeu 
 bileerd of ongemeubileerd
Bijzonderheden Dievenijzer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

Kasabaholo J7 (H0131B9–Titostraat 53)

$ 500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Optioneel
Extra’s Alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Centraal gelegen zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

 Centrum Q7 (H0171B9 – Molenpad 7-9)

€ 550,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 40m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

€ 450,-

€ 450,-

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 Faut-
weg 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.

 Houttuin (H0168B9 – Malangweg 30)

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
Makelaar B. Chin - 7163700
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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
Makelaar B. Chin - 7163700

Soort object Koloniaal
Bebouwd opp. ± 200m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet, alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar  B. Chin - 7163700

Comm. W9 (H0134B3–Jagtlust River Breeze)

Centrum S6 (H0121B9 – Confidentieel)

$ 300,- 

N.O.T.K.

Centrum O5   (H0179B6 – H. D. Benjaminstraat 16)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Internet, alarm,  
 warm water,
 kabel tv
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar J. Noble
 7106677

€ 1.500,-

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.

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 175m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Bovenverd. ook geschikt  
 als woonhuis/ben. zakenunit
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar B. Chin 7163700

Kwatta Q4 (H0151B9–Flustraat 9)

$ 950,-

€ 1.650,-

Bent u na een dag hard gewerkt te hebben toe aan 
rust en ontspanning in een woning, modern en voor-
zien van alle hedendaagse gemakken? Dan eindigt uw 
zoektocht hier. In een rustige, kleine (amper 10 wonin-
gen) 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.

Noord V2 (H0172B9 - Eusieweg 6)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, wi-fi, alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Huurperiode minimaal 3 jaar
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin 7163700
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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.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

Noord V2 (H0173B9 - Eusieweg 10)

€ 1.750,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Slaapkamers
Extra’s Warm water, wifi, alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Perceel van 1227m²
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/457183
 550466
Makelaar B. Chin - 7163700

Noord V2 (H0174B3–Gansistraat 22)

€ 1.000,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s 2 slaapkamers
Extra’s Wifi, alarm optioneel
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin 7163700

Noord S3 (H0177B9 – Kolibriestraat 50)

€ 500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 80m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s None
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar J. Noble 7106677

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305)

€ 295,-

$ 2.500,-

P.N.O.T.K.

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. 

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 keu-
ken met granieten keukenblad, voor- en achterterras, 
schuifdeuren die het achter terras en de eetruimte bij 
elkaar brengen, garage voor 2 auto's, goed onderhou-
den tuin.

 Uitvlugt L12 (H0167B6 – Jozef Leliestraat 87)

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Bebouwd opp. 336m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, nternet, 220/110V
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Ruime woning met ruime
 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 280m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm, diefijzer
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 62 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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Dit keer nemen we de Oost-Westverbinding 
tot aan Moengo. Vanaf de hoofdweg vangt 
Casa Blanca, het grote witte huis dat prijkt 
aan de horizon, direct onze blik. 
Via een nog onverharde weg, die aan 
weerszijden verrijkt is met grote kunstwerken, 
rijden we het centrum van de voormalige 
bauxietstad Moengo in. Wanneer aan het 
begin van de 20e eeuw de Surinaamse 
Bauxiet Maatschappij (SBM, later Suralco) 
wordt opgericht, start ze hier haar 
mijnbouwactiviteiten. Tot dat moment vinden 
we in het gebied langs de Cotticarivier 
alleen enkele Marrondorpen. Het duurt niet 
lang voordat er een bloeiende en moderne 
mijnstad verrijst. Met voorzieningen als 
gezuiverd drinkwater, straatverlichting, 
een eigen ziekenhuis en de nodige 
ontspanningsmogelijkheden ontbreekt het 
de bewoners, merendeels bestaande uit 
medewerkers van Suralco, eigenlijk nergens 
aan. Voor de hooggeplaatste medewerkers 
wordt er een stafdorp gebouwd. De directeur 
neemt zijn intrek in Casa Blanca, dat in 1918 
wordt opgeleverd. 

Al vrij snel blijkt de woning te groot voor de 
directeur, en gaat het pand dienst doen als 
sociëteit voor de staf. Voor de exodus naar de 
stad was het een exclusieve aangelegenheid. 
Het lidmaatschap was slechts toegankelijk 
voor het hoger kader en hun bezoek uit de 
stad. Elders in de stad ontstond daarom ook 
een zogenoemde ‘Maandgeldersclub’. Het 
middenkader onderscheidde zich op deze 
manier van de contractanten en dagloners en 
creëerde haar eigen club en activiteiten.
Als je langs de grote vrijstaande woningen 
in het stafdorp rijdt, eindigt de weg bij de 

toegangspoort van Casa Blanca. Om bij de 
entree te komen, passer je een grote rij met 
Europees aandoende dennenbomen. Achter 
Casa Blanca stroomt de Cotticarivier. Omdat 
het huis en stafdorp op een iets hoger gelegen 
terrein gebouwd zijn, heb je vanaf het gehele 
terrein een weids uitzicht over de omgeving.
Op de benedenverdieping sta je bij 
binnenkomst direct in een grote hal 
van waaruit ook de brede trap naar de 
bovenverdieping bereikbaar is. Onder de 
trap staat een grote, massieve bar. Hoewel 
het er verlaten uitziet, vereist het weinig 
voorstellingsvermogen om de goed geklede, 
sigaar rokende heren rond de bar te zien 
zitten. Het interieur lijkt de tand des tijds 
te hebben doorstaan en oogt redelijk 
onderhouden. Aan weerszijden van de hal 
is een grote zaal. Aan de linkerkant staat 
achter in de hoek nog een grote biljarttafel. 
De bovenverdieping is geruime tijd gebruikt 
als logeerfaciliteit. De drie kamers, de blauwe, 
roze en gele kamer, danken hun naam aan de 
kleur van hun inrichting. 

Glenn Kingswijk (57) is onlangs met 
vervroegd pensioen gegaan, maar werkte 
ruim zesendertig jaar voor Suralco. Zijn 
werkzaamheden heeft hij nog niet echt 
kunnen loslaten. “Ik ben een echt Suralco-
kind”, bekent hij. Eerst als beveiliger en later 
als hoofdverantwoordelijke heeft hij heel wat 
uren toezicht gehouden bij Casa Blanca. Nu 
is de woning verlaten. Het handjevol nog 
overgebleven medewerkers maakt dagelijks 
de reis naar de stad, met als gevolg dat het 
stafdorp en Casa Blanca eigenlijk geen functie 
meer hebben. Plannen van de overheid om de 
gebouwen over te nemen, zijn nog niet erg 

concreet, weet Kingswijk te vertellen. 
Rondom Casa Blanca doen heel wat 
volksverhalen de ronde. Ken Doorson, een 
kunstenaar die regelmatig in Moengo verblijft, 
heeft uiteindelijk nooit overnacht in Casa 
Blanca. De enige poging die hij hiertoe deed, 
strandde. Bij aankomst kreeg hij de sleutels 
van zijn kamer en dat van zijn gezelschap 
overhandigd. De ene sleutel gaf na een 
lichte draai in het slot direct toegang tot 
de kamer. De sleutel waarmee de tweede 
kamer geopend moest worden, leek wel te 
passen maar de deur opende zich niet. De 
dienstdoende wachter kwam poolshoogte 
nemen en klopte op de deur. Omdat deze niet 
openende, kregen ze te horen dat het verblijf 
die avond niet zo verstandig zou zijn. Het was 
geen goed teken, maar de precieze verklaring 
ervoor moest hij ze schuldig blijven.

Kankantrieboom
Ook Kingswijk kent de nodige verhalen. 
Een van die verhalen gaat over een grote 
kankantrieboom die vroeger naast het huis 
stond. Hij was zó groot, dat hij van grote 
afstand al te zien was. Deze boom zou zich 
’s nachts verplaatsen en een paar meter 
verderop gaan staan. Pogingen om de boom 
te kappen, strandden meer dan eens door 
problemen met de machines die daarvoor 
ingezet moesten worden. Een ander verhaal 
vertelt over de verschijning van een dame op 
een groot wit paard; in de nachtelijke uurtjes 
zou zij regelmatig bij de woning te zien zijn 
geweest. “Ik heb dat in al die jaren nog nooit 
met eigen ogen gezien, dus ik kan de verhalen 
niet bevestigen. Wat ik wél weet, is dat er 
in Casa Blanca de nodige borrels genuttigd 
werden”, glimlacht Kingswijk.

Casa Blanca in Moengo,
een huis met veel verhalen

Veel gebouwen verbinden ons met de geschiedenis. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal.
De rubriek ‘Het huis en zijn verhaal’ vertelt hierover.
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Voor bijna iedereen die een nieuwe 
woning laat bouwen, is het een van 
de grootste investeringen in zijn of 
haar leven. En voordat je eindelijk in 
je paleisje kunt trekken, heb je heel 
wat keuzes te maken. De positie van 
het pand op het perceel, de grootte 
en de indeling, én natuurlijk de 
bouwmaterialen. De lifestyle-krant van 
Surgoed House & Home zette de voor- 
en nadelen van beide materialen op
een rij.

Waar vroeger houten woningen het 
straatbeeld van Paramaribo bepaalden, 
zijn dat sinds midden vorige eeuw vooral 
woningen van steen. Het is in Suriname 
al jaren de trend om villa’s te bouwen in 

de Amerikaanse suburb-stijl. Dit zijn vaak 
ruime flatwoningen, zonder verdieping. De 
woningen hebben een groot dak-overstek, 
grote inpandige balkons en veel licht 
binnenshuis. Afgaande op dit straatbeeld, kun 
je concluderen dat het gebruik van hout voor 
de bouw van huizen passé is. Maar is dat wel 
logisch, in een land waar het nooit vriest en 
het hout voor het oprapen ligt? 

Rondvraag
Een kleine rondvraag op een verkaveld terrein 
waar een aantal perceeleigenaren bezig is 
de grens van hun terrein uit te zetten, leert 
dat de simpele vraag ‘gaat u uw huis bouwen 
van hout of steen?’ met verbazing ontvangen 
wordt. “Van hout of steen? Van steen 
natuurlijk!” is de reactie. De meeste nieuwe 

huiseigenaren willen zich onderscheiden van 
anderen, en vooral met het huis uitstralen 
dat het hen voor de wind gaat. En dat lukt 
niet met hout, is de heersende gedachte. 
Maar waren het eens alleen de allerrijksten 
die zich een stenen huis konden permitteren, 
tegenwoordig gaan juist de mensen die iets 
meer te besteden hebben terug naar de basis, 
omdat hout nu exclusiviteit uitstraalt. 
Beton en hout hebben beide hun voor- en 
nadelen. Beton is goedkoop, duurzaam, 
onderhoudsarm en rot en schimmelt meestal 
niet. Beton heeft weer als nadeel dat het 
vocht in de fundering en muren de eerste 
twee jaar na de bouw zal verdampen, wat 
scheurvorming tot gevolg kan hebben. Hout 
daarentegen ‘leeft’ en zal, afhankelijk van de 
hardheid, in de regentijd uitzetten en weer 
krimpen in de droge tijd.
 

Weinig fundering
Houtbouw is een snelle en droge methode 
en vergt weinig fundering door de lichte 
constructie. Hout is vochtregulerend en, in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 
brandveilig. Bij een goede kwaliteit hout 
gaat de buitenste laag gloeien en uiteindelijk 
verkolen, waardoor zelfs brandvertraging 
optreedt. Als beton warm wordt, zet het uit 
en kan het uit elkaar spatten. Een houten 
woning is dus bij brand zeker niet risicovoller 
dan een stenen huis, mits het hout goed 
voorbehandeld is.
De zogenoemde warmteaccumulatie van hout 
is zwak, waardoor de woning snel opwarmt. 
Dit nadeel verandert ’s avonds echter in 
een voordeel, omdat hout ook de lagere 
buitentemperatuur direct doorgeeft. Beton, 
dat de warmte opslaat, geeft die later weer 
langzaam af waardoor het huis langer warm 
blijft. 

Een

eigen huis 

bouwen: 

Hout

of steen?
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Prijsindicatie

Een indicatie voor de bouw van een stenen droomhuis is een bedrag 

tussen de € 250,- en € 450,- per m3, afhankelijk van de grootte en de 

moeilijkheidsgraad van de woning. Natuurlijk zijn de exacte kosten voor 

de bouw sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen. 

Hout kost, afhankelijk van de soort, tussen de € 200 en € 400 per m3. Ook 

hier geldt dat de exacte kosten voor de bouw sterk afhankelijk zijn van 

het persoonlijke verlanglijstje en de houtsoorten die gebruikt worden.

Duurzaamheid
Is steen duurzamer dan hout? Het oudste stenen gebouw ter wereld dat nog in gebruik is, het Pantheon in 
Rome (125 n.Chr.). De grote piramide van Gizeh in Egypte, is maar liefst 4.500 jaar oud. Wat niet vergeten 
mag worden, is dat deze monumenten van natuursteen gebouwd zijn. Onze hedendaagse gebakken stenen en 
betonmengsels zijn zwakker dan de natuurlijke varianten en daardoor meer aan weersinvloeden onderhevig. 
Dat resulteert in een minder lange levensduur. Het oudste nog gebruikte houten gebouw ter wereld staat in 
Japan. Het is de Hōryū-ji ‘Tempel van de Bloeiende Wet’, ongeveer 1500 jaar oud. Niet zo oud als de piramides 
dus, maar gesteld kan worden dat hout, mits onder de goede condities bewerkt, gedroogd en onderhouden, 
zeker niet onderdoet voor steen. 

Gas
Uit bouwmaterialen als beton, gips, cement 
en baksteen kan radon vrijkomen, een gas dat 
ontstaat door radioactief verval van uranium. 
Radon zou longkanker kunnen veroorzaken. 
Qua milieubelasting geniet hout de voorkeur: 
het is volledig te vernieuwen, vereist geen 
zware industrie tijdens de verwerking en 
is eenvoudig te recyclen of als brandstof 
te gebruiken. Tenminste, als het niet is 
geïmpregneerd om het hout te verduurzamen. 

Dit gebeurt met de stoffen chroom en 
arseen, die weer minder milieuvriendelijk zijn. 
Daarnaast bevat het impregneermateriaal 
koper; niet schadelijk voor mensen, maar wel 
voor het leven in bodem en oppervlaktewater.



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 wellness-
vakantie 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 buiten-
kansjes 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 aan de Surinamerivier in een schitterend 
toeristisch natuurgebied in het district Para. Het resort heeft zeven luxe, onder 
tropisch architectuur gebouwde woningen die volledig zijn ingericht met een europees 
tintje. Het restaurant telt 60 zitplaatsen en heeft een groot buitenterras met een prachtig 
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 die zo’n 30 zeemijl vanaf  de monding van de Atlantische Oceaan ligt en goed 
voorzien is van alle gerieven om een comfortabel verblijf  te garanderen. De Marina, voorzien van een drijvende 
steiger, biedt een veilige haven aan maximaal vijftien zeiljachten. 
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, o.a. het eigentijdse 
restaurant, de bar en het strand. 

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 
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 en de verschillende 
mogelijkheden tot overname. Verkoopbrochure is beschikbaar ter inzage. www.waterlandsuriname.com
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De laatste tijd zien we steeds vaker dat personen 
met (meestal mondelinge) toestemming van de 
eigenaar een huisje neerzetten op het perceel van de 
eigenaar. Er is dan vaak een bepaalde band, meestal 
een familieband, tussen de eigenaar van de grond en 
degene die gaat bouwen.

Zolang de band goed is en/of de eigenaar in leven is, is er geen 
vuiltje aan de lucht. De problemen ontstaan pas wanneer de 
relatie een deukje oploopt of de eigenaar van de grond komt 
te overlijden. Wat zien we dan gebeuren? De eigenaar van de 
grond is volgens de wet van rechtswege ook de eigenaar van 
het huis dat u gebouwd heeft, zelfs als u kunt aantonen dat u 
het huis met eigen middelen gebouwd heeft. De eigenaar van 
het onroerend goed is volgens de wet eigenaar van alles wat 
‘aard- en nagelvast’ verbonden is met de grond. Wij noemen dit 
het recht van natrekking. Dit is geregeld in artikel 639 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Wanneer de band tussen de eigenaar en degene die heeft 
gebouwd verslechtert, of de eigenaar om welke reden dan 
ook gebruik wil maken van zijn grond of verkopen, dan kan hij 
besluiten dat u moet vertrekken. U ziet dan uw droom en harde 
werk in rook opgaan. De zekerheid die u dacht aan uw gezin 
te hebben gegeven, wordt van de ene op de andere dag een 
lelijke warboel.

Ook als de eigenaar komt te overlijden en de erfgenamen 
hun rechten doen gelden op de nalatenschap, waaronder ook 
‘uw’ huis, ontstaan er lelijke problemen. Degenen die met 
mondelinge toestemming hebben gebouwd op het perceel, zien 
zich dan genoodzaakt te vertrekken, soms uit een huis waarin 
zij al jaren rustig hebben gewoond.

Hoe kunt u dit voorkomen? De wet geeft in gevallen 
waarbij iemand wil bouwen op het perceel van een ander, 
de mogelijkheid om het ‘recht van opstal’ te vestigen. Het 
recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen 
of beplantingen te hebben op de grond van een ander. 
De eigendom van de grond wordt hier gescheiden van de 
eigendom van de opstallen. Dit geeft aan degene die het huis 
neerzet de zekerheid dat het door hem gebouwde ook werkelijk 
zijn eigendom is, en voorkomt de bovengenoemde situaties van 
onzekerheid. 

Het recht van opstal moet bij notariële akte gevestigd worden. 
Voor meer informatie kunt u natuurlijk bij de notaris terecht.

Mw. mr. S.S. Tjin Kon Kiem-Ramadhin
Juridisch medewerker Notariskantoor
Mw. mr. A. Ramlakhan-Pancham
Juridisch adviseur
Juridisch Adviesbureau Jalon’s Consultancy

VRAAG HET AAN DE NOTARIS
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Mijn huis, mijn zekerheid
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

Tourtonnelaan 158 | Paramaribo
Tel.: +597 477924 | Tel./Fax: +597 520556

God created Men and Ewald’s dresses them!

MODEHUIS

EWALD’S
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HYPOTHEEK &
RENOVATIE KREDIET

B E H A LV E  E E N  Z E E R  A A N T R E K K E L I J K E  H Y P O T H E E K R E N T E ,
B I E DT  D E  G O D O  H Y P O T H E E K  O O K  A N D E R E  K O R T I N G E N !

10% korting op dakplaten | korting op betonproducten

7,5% korting
op verf- en

verfproducten bij
Varossieau

Hoofdkantoor Keizerstraat 139-143 Lelydorp Albina Nieuw Aurora 

Telefoon 42  15  46           info@godo.sr          www. godo.sr
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDING

Centrum

Noord

Wanica

Kwatta

Uitvlugt

Para

Commewijne

Nickerie

Saramacca

Zorg en Hoop

Leiding

Hieronder volgt de legenda met een
kleurcodering per ressort.

LEGENDA

€ 365.000,-

 Uitvlugt K5 (W0285B6–Hoebalaan 24)

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 350 m²
Perceel opp. 831 m²
Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden
Instapklare
woning

Object codering

Kleur locatie

Map locatie

Contact: SURGOED Makelaardij N.V.
Auguststraat 30 | Tel.: +597 493497

info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP




