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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   le ibel  obiel  etaalbaar  randwerend

 Arbeidse tensief  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.sr / info@precamp-sa.sr| www.precamp-sa.sr
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Beste lezer,

Met trots wil ik u ook deze keer weer uitnodigen om het nieuwste 
nummer van de lifestyle-krant van Surgoed House & Home te lezen. 
Het is ons opnieuw gelukt een informatief en onderhoudend blad 
voor u te maken, met een zeer divers aanbod aan artikelen.
In de categorie lifestyle zijn we deze keer op bezoek geweest bij Zoë 
Mezas en Pékula Starke, twee creatieve dames die heel bijzonder 
tassen maken. Een lust voor het oog! Ook het artikel over het belang 
van een tuin en wat je ermee kan doen, zal u bekoren en mogelijk 
inspireren. Het artikel over multifunctionele meubels kan u in deze 
moeilijke tijden op ideeën brengen om uw huis op een goedkope 
manier weer eens anders in te richten. Wat betreft het inrichten en 
vormgeven van uw huis, is ook het interview met architect Aniel 
Ramjanam zeer lezenswaardig. Hij ontwerpt huizen volgens de feng 
shui-methode, een oeroude hinese levens loso e. En bent u na 
het herinrichten toe aan wat ontspanning, dan is een tripje naar 
Brownsberg een goed idee. Onze redactie nam er vast een kijkje.
Een artikel dat u weer terugbrengt in de realiteit van alledag is het 
verhaal over de rol die de overheid speelt op de vastgoedmarkt, 
met alle nadelige gevolgen van dien. Ook zeer informatief is het 
verhaal over de herbestemming van oude gebouwen. Daar zijn meer 
mogelijkheden voor dan je in eerste instantie zou denken.
In de rubriek Cribs hebben we deze keer gesproken met zangeres 
Dominique Ravenberg. Voor Huis en zijn verhaal hebben we een 
kijkje genomen in het geheel van hout gebouwde hotel aan de 
Costerstraat, een geweldig project. En net als in elke editie vindt 
u ook de column van Von Zeggen en de rubrieken Misstanden, 
Informatie van de notaris en Huis van de maand. Deze keer hebben 
we overigens ook een Perceel van de maand.

Kortom, genoeg leesvoer voor de komende tijd. Veel plezier ermee!

Vriendelijke groet,

Thijs Mouchart
Directeur 
Surgoed Makelaardij N.V.
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Natuur opsnuiven op

Brownsberg
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Voor wie in zijn vrije tijd er even een 
dagje uit wil, zijn er voldoende mogelijk-
heden. Dat hoeft niet altijd veel geld te 
kosten, en is ook beslist niet alleen weg-
gelegd voor toeristen. Deze keer neemt 
de lifestyle-krant van Surgoed House & 
Home u mee naar Brownsberg.

Een uitsapje naar Brownsberg is van oudsher 
geliefd bij toeristen. Amper 130 kilometer van 
Paramaribo ligt daar de kans om frisse natuur 
op te snuiven en zeldzame vogels en andere 
tropische diersoorten te spotten. Op internet 
wemelt het van de aanbiedingen voor dagtrips 
om de berg te bezoeken. Het park valt onder 
beheer van natuurorganisatie Stinasu, en is 
sinds 1970 beschermd gebied. De hulp van 
touroperators is echter geen must om naar de 
Brownsberg te gaan: met een four wheel drive 
en een inke dosis avontuurlijk gevoel komen 
we er zelf ook.

Controle
Het eerste stuk, naar het dorp Brownsweg, 
is binnen 1,5 uur gereden. Via de Highway 

en de Afobakkaweg of via de route Zanderij, 
Cabendadorp. Wij kiezen voor de route via 
Zanderij, om nog even voor SRD 50 een 
berkat te kunnen halen bij Lelydorp. Berkat 
is een Javaans gerecht, bestaande uit een 
bananenblad gevuld met allerlei lekkernijen. 
Dit gerecht is doorgaans alleen in het 
weekend verkrijgbaar, en perfect voor een 
dagje weg. Met de hoeveelheid zijn zó vier 
magen gevuld. Op de Afobakkaweg stoppen 
we nog bij de politiepost op Klaaskreek, waar 
onze papieren worden gecontroleerd (rijbewijs 
en verzekering niet vergeten dus!) voordat 
we kunnen doorrijden naar Brownsweg. 
Brownsweg is een transmigratiedorp, dat 
werd gesticht voor de bewoners die hun oude 
woonplaats in de jaren zestig van de vorige 
eeuw moesten verlaten vanwege de aanleg 
van de stuwdam. 

Wandelstok
Wanneer we de voet van de Brownsberg 
naderen, komt de four wheel drive goed van 
pas. De weg is hobbelig en heeft een paar 
inke gaten, en kan in de regentijd bovendien 

behoorlijk glibberig zijn. Maar het feit dat 
ook de chauffeurs met hun toeristenbusjes 
moeiteloos omhoog rijden, geeft ons een 
gerust gevoel. Met behulp van de low gear 
klaren we de klus binnen 1,5 uur. Eenmaal 
aangekomen bij de receptie van dit imposante 
gebied (maar liefst 12.200 hectare groot) 
betalen we de entree. Daar is ook ruimte de 
auto te parkeren. 
Wie de koelbox liever thuislaat, kan voor een 
paar tientjes een warme maaltijd nuttigen 
in de eetgelegenheid van Rocky, waar ook 
drank en snacks te koop zijn (verstandig 
dit van tevoren aan te geven). Rocky reikt 
ons met een brede grijns een wandelstok 
aan, waarmee we onze wandeling kunnen 
beginnen. Voor de zekerheid geven we 
bij beheerder Odette aan waar we gaan 
wandelen, zodat zij weet waar we uithangen.  

Verkoeling
De Brownsberg kent zes wandelroutes, 
variërend van onder de kilometer tot ruim 
vier kilometer.  De routes leiden onder andere 
naar de Witikreek, de watervallen Leo, Irene, 

Jammer genoeg worden de rustgevende 
geluiden van de natuur op enkele 

plekken overstemd door het geluid van 
ronkende machines. Het Brownsberg 
Natuurpark wordt al jaren geteisterd 

door illegale gouddelvers, die maar niet 
met hun handen van de natuur kunnen 

afblijven – ondanks de beschermde 
status van het park.
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Mazaroni en Kumbu, of de Mazaroni-top. Deze 
laatste route leidt naar de hoogste top van het 
park en is bij uitstek geschikt om de conditie 
te testen. De route is binnen een kwartier 
gelopen en geeft een adembenemend uitzicht 
over het Brokopondo-stuwmeer.  De overige 
routes die binnen een dag te behappen 
zijn, leiden naar de Leo- en Ireneval. Na 
ongeveer 1,5 kilometer lopen door het bos, 
komen we bij een splitsing. Links is het nog 
één kilometer lopen naar de Leo-waterval 
en rechts nog twee kilometer naar de Irene-
waterval. Een wijs besluit is om eerst de 
Leo-waterval te bekijken en bij terugkomst te 
kijken hoeveel tijd er nog over is voor Irene. 
Er blijkt voldoende tijd.
De afdaling naar de Irene-val is op sommige 
plekken heel stijl. Goed schoeisel is daarom 
geen overbodige luxe. Steunend op de touwen 
langs het pad dalen we af. De beloning bij 
de waterval is overigens zeer bevredigend. 
Het is de grootste waterval van het park en 
heeft daarom altijd (ook in de droge tijd) 
voldoende water om even verkoeling te 

zoeken. Onderweg genieten we van talloze 
dieren: felgekleurde gifkikkers, vlinders, 
doodshoofdaapjes, het Surinaamse boskonijn 
(kon’ koni), en we zien zelfs iets zwarts met 
een lange staart verschrikt uit een boom de 
jungle inschieten. Of het echt een jaguar was, 
zullen we nooit zeker weten. 

Goudzoekers
Jammer genoeg worden de rustgevende 
geluiden van de natuur op enkele plekken 
overstemd door het geluid van ronkende 
machines. Het Brownsberg Natuurpark wordt 
al jaren geteisterd door illegale gouddelvers, 
die maar niet met hun handen van de natuur 
kunnen afblijven – ondanks de beschermde 
status van het park. De berg ligt precies op de 
zogeheten Greenstone Belt, het gebied dat in 
Suriname is aangemerkt als de riem waar het 
meeste goud in de grond zit. 

Teruggekomen bij de receptie drinken we 
nog even wat bij Rocky en zetten onze 
wandelstokken weer netjes op zijn plaats. 

Aanbevolen is om uiterlijk vijf uur ‘s middags 
weer te vertrekken, om voor het donker weer 
in Paramaribo te zijn. Al met al een leuke, 
sportieve en avontuurlijke dagtrip, die dus 
prima zelf te ondernemen is.
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Wat: Natuurpark Brownsberg

Waar: Aan de voet van de

 Brownsberg  (Brokopondo)

Prijs
dagentree: SRD 20 per volwassene en

 SRD 12,50 voor kinderen 

 onder de twaalf jaar 

Parkeren: SRD 10 voor een   

 personenauto

Faciliteiten: Eetgelegenheid, toiletten,  

 douches

Extra info: Persoonlijke gids of

 overnachting op voorhand

 te boeken bij Stinasu

 (extra kosten)
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In Huis en Verhaal deze editie aandacht 
voor een pand aan de Costerstraat 
70. Eigenaar Geert van Kalken, beter 
bekend als Yayo, is gepassioneerd 
houtliefhebber. Zijn droom is een 
volledig gerestaureerde Costerstraat.
Hij is vast begonnen bij zijn eigen pand. 

Yayo kocht het pand in mei 2004, toen hij 
tijdens een van zijn bezoeken aan Suriname 
toevallig op het woonhuis stuitte. Hij woonde 
op dat moment nog in Frans-Guyana, maar 
was regelmatig in Suriname te vinden. 
Het huis is zo’n tachtig jaar geleden gebouwd 
door een Hindostaanse familie. Yayo weet 
te vertellen dat de familie zelf beneden 
woonde en de bovenverdieping verhuurde. 
“Ik heb enkele jaren geleden een dochter uit 
Nederland op bezoek gehad die hier vroeger 
woonde en het huis kwam bewonderen.” Het 
koste Yayo ruim tien jaar om het gedeeltelijk 

stenen bouwval om te toveren tot een volledig 
uit hout opgetrokken hotel. De laatste ingreep 
aan het zwembad, enkele weken geleden, was 
de kers op de taart. Daarmee was het einde 
van de verbouwing een feit.  
Van het originele pand zijn alleen vier muren 
overeind blijven staan. De rest heeft Yayo, 
samen met een handjevol vakmensen, 
helemaal zelf neergezet. Alles wat je ziet, 
is – met de hand - van hout gemaakt: de 
blindeerluiken (shutters), deuren, meubels, 
steunbalken en vloeren. Ook de verbindingen 
van de constructie zijn volledig van hout, 
waarbij Yayo gebruikmaakte van de 
zogenaamde ‘pen- en gatverbindingen’. “Er 
kwam geen spijker aan te pas. Zodra je een 
spijker door hout slaat, ben je eigenlijk al 
verkeerd bezig. Metaal roest en zorgt ervoor 
dat het hout eromheen beschadigt. Het wordt 
sponzig, vochtig en zal uiteindelijk gaan 
rotten.” 

Goed huwelijk
Yayo leerde de jne kneepjes van de 
houtbouw van de ‘Compagnons de France’. 
Dit zijn timmermannen uit Frankrijk, die een 
gedegen opleiding van zeker tien jaar krijgen 
om alles van het vak te leren. De crème de 
la crème onder de houtbouwers dus. Yayo is 
groot voorstander van duurzame houtbouw. 
“Dit huis is erop gebouwd om nog generaties 
lang mee te gaan. Het hout is duurzaam en 
lokaal vervaardigd. Materialen importeren is 
onnodig in een land als Suriname. Dit huis zal 
net zolang meegaan als de tijd die nodig is om 
nieuwe bomen voor het gebruikte materiaal te 
laten groeien. Als je het goed bouwt en goed 
onderhoudt tenminste. Een huis is net als een 
goed huwelijk: je moet het onderhouden.”  
Wie goed kijkt, ziet op de verschillende houten 
balken in het pand ingekerfde tekentjes 
staan. “Met hout bouwen, betekent werken 
op de millimeter. De hele bovenverdieping 

 Costerstraat 70
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heb ik eerst gebouwd in een loods van een 
vriend van me. Compleet uitgemeten, in 
elkaar gezet en weer uit elkaar gehaald. 
Nadat ik klaar was, heb ik de onderdelen in 
een container hierheen gehaald en alles weer 
in elkaar gezet. De tekentjes zijn dus om de 
verschillende onderdelen van de constructie 
te markeren. Het dak is gemaakt van 
walabahout, van shingels. Dit zijn gesneden 
plakken hout, van een centimeter dik, die 

zorgvuldig over elkaar heen worden gelegd. 
Een goed gelegd dak gaat dertig tot veertig 
jaar mee.” 
Een houten dak heeft tal van voordelen 
boven de zinken dakplaten die hoofdzakelijk 
in Suriname worden gebruikt. “Hout maakt 
geen lawaai. Als het hard regent, kan ik hier 
nog rustig telefoneren. Ook neemt het dak 
geen warmte op. Ik heb in mijn huis geen 
enkele airco nodig.” Verder heeft Yayo geen 

last van vleermuizen of ander ongedierte dat 
het doorgaans heerlijk vindt om zich tussen 
het plafond en de zinkplaten te nestelen. 
“Walabahout is sterk en duurzaam. Het 
bevat bovendien een olieachtige substantie, 
waardoor het bij een eventuele brand pas na 
drie kwartier vlamvat.” 

Authentiek Suriname
Yayo houdt van de straat waarin het pand 
staat. Daarom kocht hij uiteindelijk ook het 
pand op nummer 59, een pand uit 1902, en 
onderwierp het aan een inke opknapbeurt. 
Daarbij bracht hij in traditionele stijl zelf 
nieuwe balkons aan. Het pand staat sinds 
2011 op de monumentenlijst. En zo zijn er 
meer panden in de straat die zijn aandacht 
hebben. Sommige staan te verpieteren 
vanwege onder meer boedelkwesties, en 
Yayo vindt het erg jammer om te zien hoe 
de historische panden in een rap tempo uit 
de straat verdwijnen. “Ieder jaar wordt er 
minstens één historisch pand gesloopt. Aan 
herstel doen mensen nauwelijks.” 
Of het hem zal lukken om in de toekomst 
ook andere panden uit de straat in ere te 
herstellen, kan hij alleen maar hopen. Yayo 
ziet het ideaalbeeld van de Costerstraat in 
ieder geval al voor zich: een knusse straat 
vol authentieke panden, die op zondagen 
wordt afgezet om volop ruimte te geven 
aan slenterende (dagjes)toeristen, spelende 
kinderen en kraampjes waar typisch 
Surinaamse producten en versnaperingen 
verkrijgbaar zullen zijn. Yayo is ervan 
overtuigd dat de Costerstraat alle potentie 
heeft om een stukje authentiek Suriname 
uit te dragen en daarmee een trekpleister te 
worden voor toeristen. 
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot is.

Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden.

Surgoed House, Home & Lifestyle krant besteedt hier aandacht aan, met als doel kopers en verkopers alert te 

maken op mogelijke misstanden. De gebruikte namen zijn in verband met de privacy ge ngeerd. 
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Mitchell had er altijd al van gedroomd: 
een vakantieoord opzetten, met een 
mooi wit strand en hutjes met daken 
van pinabladeren, een plek waar je 
kunt zwemmen, vissen, barbecueën en 
relaxen. Dat waren tenslotte de dingen 
die Mitchell zelf het liefste deed in zijn 
vrije tijd, dus waarom anderen niet?  

Toen hij nancieel wat ruimte had en Mitchell 
de advertentie zag van een mooi stuk grond 
aan het water, hoefde hij niet erg lang na te 
denken. ‘Uitstekend geschikt voor toerisme’ 
stond in de advertentie. Nou, dat klopte wel, 
als je de ligging zag. Een prachtig glooiend 
gebied, precies in de bocht van de rivier, met 
meer dan genoeg ruimte voor een strandje en 
nog goed bereikbaar ook. Het was weliswaar 
grondhuur, maar tegenwoordig maakte dat 
ook niet veel meer uit; je raakte de grond 
heus niet zomaar kwijt. En het scheelde wel 
aanzienlijk in de prijs per vierkante meter, zag 
Mitchell. Hij maakte snel een afspraak.
Verkoper Robert was een hartelijke en 
goedlachse man en Mitchell had er direct 
vertrouwen in. De koop was dus snel gesloten. 
Er moest weliswaar nog heel veel aan het 
terrein gedaan worden - het was eigenlijk 
allemaal bos - maar Mitchell had goede 
contacten en hij was ervan overtuigd dat 
hij dat wel voor een redelijke prijs gedaan 
kon krijgen. Maar er was één ding waarmee 
Mitchell geen rekening had gehouden: de 
voorwaarden in de beschikking bij de uitgifte.
Want inderdaad, een grondhuurperceel raak 
je normaal gesproken niet zomaar kwijt, 
en de huurperiode van veertig jaar wordt 
meestal ook wel verlengd. Maar de grond 
blijft of cieel wél eigendom van de staat, 
en er wordt bij de uitgifte van een terrein 
verwacht dat de grondhuurnemer zich 

houdt aan de voorwaarden die gesteld zijn 
in de uitgiftebeschikking. Die voorwaarden 
gaan onder meer over de bestemming van 
de grond, het doel waarvoor de grond is 
uitgegeven. Daarnaast is er de zogenaamde 
‘cultuurplicht’, de plicht om daadwerkelijk 
iets met het verkregen recht van grondhuur 
te doen. Als de grond is uitgegeven met als 
bestemming ‘veeteelt’, moet er binnen een 
wettelijk gestelde periode ook daadwerkelijk 
vee rondlopen. 
En daar ontstond een groot probleem voor 
Mitchell. Want bij de verkoop van een 
erfpacht- of grondhuurterrein vindt de levering 
niet meteen plaats, omdat de minister van 
Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer 
(RGB) eerst akkoord moet geven voor de 
overdracht. En de minister laat daarvoor een 
grondinspecteur bekijken of er wel aan de 
cultuurplicht is voldaan. 
Het bleek dat het terrein dat Mitchell had 
gekocht, was bestemd voor veeteelt. Maar er 
werd helemaal geen vee gehouden, zoals de 
bedoeling was; het terrein was één groot bos. 
Er was dus niet voldaan aan de cultuurplicht, 
en om die reden werd er geen toestemming 
voor de overdracht gegeven. Bovendien 
zou mogelijk nog een intrekkingsprocedure 
volgen. Daarbij krijgt de grondhuurder een 
maand de tijd om alsnog aan zijn cultuurplicht 
te voldoen. Doet hij dat niet, dan kan de 
beschikking worden ingetrokken. De levering 
van de grond kon dus niet meer plaatsvinden, 
terwijl Mitchell al betaald had. En hij mocht 
er dus sowieso geen toeristische activiteiten 
gaan organiseren...
Nu is er in een overeenkomst voor grondhuur 
en erfpacht weliswaar altijd een clausule 
opgenomen dat bij een levering die niet 
doorgaat, het geld terugbetaald moet worden. 
Maar wat kon Mitchell doen als Robert het 

geld niet meer had, of misschien zelfs naar het 
buitenland was verhuisd? Je geld terugkrijgen 
is niet altijd makkelijk. Beslag laten leggen 
op de grond is in dit geval dan het beste. Het 
terrein staat immers nog op naam van Robert. 
Maar wat had Mitchell nu eigenlijk gekocht? 
In feite had hij slechts een uitgegeven 
beschikking gekocht, en geen grond. Waar 
je vooral voor betaalt bij het ‘kopen’ van een 
grondhuurterrein, is namelijk de zogenaamde 
‘beterschap’. Beterschap bestaat uit de 
toegevoegde waarde van de grond als gevolg 
van investeringen die de grondhuurder 
heeft gepleegd, zoals het ontbossen van het 
terrein, het aanleggen van infrastructuur, de 
opstallen et cetera. In dat geval ga je naar 
een notaris voor de verkoop, en wordt er een 
koopovereenkomst en notariële volmacht 
gemaakt. Maar daarvan was bij het terrein 
van Mitchell helemaal geen sprake; het terrein 
was nog bos. Bovendien had verkoper Robert 
dus niet voldaan aan de cultuurplicht. En wat 
Mitchell had kunnen doen om niet in deze 
positie terecht te komen? Belangrijk is je te 
realiseren dat je alleen de beterschap koopt, 
dus de verbeteringen die aan het terrein zijn 
aangebracht. Maar nog belangrijker is het te 
controleren of is voldaan aan alle voorwaarden 
die in de beschikking staan, met name aan 
de cultuurplicht. Want anders raak je zonder 
meer de beschikking – en dus de grond – 
kwijt. 
De aankoop van grondhuur is dus veel 
risicovoller dan eigendom, omdat bij 
grondhuur rekening gehouden moet 
worden met allerlei zaken, zoals de 
beschikkingsvoorwaarden. Bovendien valt er 
nergens een register te raadplegen waarin 
vermeld wordt of de verkoper al in gebreke is 
gesteld, of de staat zelfs al bezig is met een 
intrekkingsprocedure.

De ‘verkoop’ van een 
grondhuurterrein
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Ik kon een glimlach niet onderdrukken 
eind februari, bij het zien van de 
nieuwsberichten over een lange rij 
bij het consulaat van Suriname in 
Amsterdam. Wij Surinamers houden 
van rijen. Soms weten we niet eens 
waarom er een rij wordt gevormd, maar 
als we er eentje zien, dan sluiten we 
netjes achteraan. We zien in the end 
wel waarvoor. In ieder geval willen we 
er zeker van zijn de boot niet te missen. 
Tientallen mensen, misschien wel 
honderden, voornamelijk Surinamers 
in Nederland, trotseerden de vrieskou 
om 70 euro te besparen. Ik vermoed 
dat de ‘witte’ Nederlanders die in de 
rij stonden óf een relatie hebben met 
een Surinamer en ook zijn besmet 
met het rijvirus, óf toevalligerwijs 
besloten om op 29 februari een visum 
of toeristenkaart te bemachtigen.
De grootste groep klagers bestaat uit 
Nederlanders van Surinaamse komaf. 
Ze vinden dat ze als Surinamers een 
dolksteek in de rug kregen met de 
plotselinge verhoging. Die mensen 
snap ik al helemaal niet. Ze hebben 
tenslotte al enige tijd de mogelijkheid 
om voor 100 euro een PSA-kaart aan 
te vragen, waarmee ze vijf jaar lang 
zo vaak als ze willen het land kunnen 
binnenkomen. Ze willen als Surinamer 
gezien worden, maar hebben er geen 
100 euro voor over om dat op papier 
bevestigd te krijgen. Kennelijk hebben 
ze uitgerekend dat ze dan minstens 
vijf keer naar Suriname moeten komen 
om dat geld eruit te halen, als een 

toeristenkaart ze slechts 20 euro kost.  
Als student in Nederland moest ik 
opeens honderden euro’s meer betalen 
voor mijn verblijfsvergunning. Ik 
stond voor een voldongen feit. Geen 
Tweede Kamerleden of Nederlandse 
staatsburgers die in de bres sprongen 
voor ons. De Nederlandse overheid 
wilde, in dit geval over de rug van 
internationale studenten, de staatskas 
spekken. Ik had twee mogelijkheden: 
betalen, of mijn koffers pakken en 
mijn studie afbreken. De keuze was 
voor mij eenvoudig; niet zeuren maar 
betalen. Ik had immers maar één 
doel, en dat was met een diploma 
terugkeren naar Suriname. Bovendien 
heeft niemand mij een geweer tegen de 
slaap gehouden en gedwongen om in 
Nederland de universiteit te bezoeken. 
Het was een eigen keuze, en dat is een 
vakantiebestemming ook.
Een belangrijk argument van 
tegenstanders van de verhoging is dat 
nu veel minder toeristen ons land zullen 
bezoeken. Ik betwijfel dat. Ik heb nog 
nooit gehoord dat mensen de keuze 
van een vakantiebestemming laten 
afhangen van de kosten voor het visum. 
Dat blijkt uit ons eigen reisgedrag. Hoe 
moeilijk de Nederlandse en Amerikaans 
ambassade het ons ook maken, nog 
afgezien van de relatief veel hogere 
visakosten vergeleken met wat mensen 
moeten betalen om naar Suriname te 
komen, heb ik nergens kunnen lezen 
dat we minder naar ons voormalig 
moederland of ‘the land of the free and 

the home of the brave’ reizen. Maar we 
zullen het pas echt weten wanneer de 
cijfers over 2016 bekend zijn. Hopelijk 
wordt bij het presenteren van de cijfers 
ook vermeld wat de invloed van het 
zikavirus is geweest op het aantal 
bezoekers.   

Maar als u zich als verhuurder van 
appartementen voor vakantiegangers 
of aanbieder van reizen naar het 
binnenland echt druk maakt over een 
terugval in het aantal toeristen, dan 
heb ik dé oplossing. Wees creatief en 
adverteer met 70 euro korting op de 
huurprijs als iemand kan aantonen een 
duurdere toeristenkaart te hebben 
gekocht. En bied reizen naar het 
binnenland aan met 70 euro korting 
per persoon. Eerlijk is eerlijk, met die 
huurprijzen en binnenlandse reizen 
klopt u de toerist al genoeg geld uit de 
zakken, toch? O ja, laat die korting ook 
gelden voor Surinamers in Suriname. 
Dan heeft iedereen gewonnen. De staat 
verdient extra valuta, de toeristen 
blijven komen en hebben per saldo 
toch geen extra kosten, de verhuurders 
zien hun omzet niet verder dalen, de 
touroperators hoeven de deuren niet te 
sluiten en wij Surinamers in Suriname 
pikken ook ons graantje mee. Probleem 
opgelost!

giwani@hotmail.com 

Heisa om niks



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comHUIS VAN DE MAAND

13

Genrobinweg 37
Paramaribo - Kasabaholo

Te Kasabaholo bieden wij deze goed onderhouden 
laagbouwwoning aan. De Genrobinweg is een zijstraat 
van de Wanicaweg en ligt op steenworp afstand van een 
manege. De kavel heeft een oppervlakte van 440 m² (18 
x 24.5 m) en is geheel omrasterd. Op het terrein staan 
kleurrijke planten en enkele fruitbomen.

De woning bestaat uit 2 delen: de hoofdwoning en een 
appartement. De hoofdwoning heeft 2 slaapkamers waarvan 1 
met airco, een woonkamer met open keuken, een douche/toilet en 
een beveiligd voorbalkon. Dit geheel heeft een oppervlakte van 53 
m². Het appartement heeft 1 slaapkamer en een woonkamer met 
open keuken, beide voorzien van airco, en een douche/toilet. Dit 
appartement heeft een oppervlakte van 40 m². 

De hoofdwoning heeft de volgende voorzieningen: een elektrische 
poort, dievenijzer, alarm, telefoon, internet, alle nutsvoorzieningen, 
110/220 V en warm water. Zowel de hoofdwoning als het 
appartement zijn voorzien van stalen toegangsdeuren. De open 
garage biedt ruimte voor maximaal 4 voertuigen. Het interessante 
aan dit object is dat ook het perceel links naast het object te koop 
is. Dit perceel is met een oppervlakte van 540 m² zelfs nog iets 
groter en zou bij het perceel met de woning getrokken kunnen 
worden.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of een afspraak 
wilt maken voor een bezichtiging.

Vraagprijs € 99.000,00



Auguststraat 30 T (+597) 493497 / 8820354 
Groenhartstraat 28 (werkloods)

bouw@surgoed.com - www.surgoed.com

Surgoed (ver)bouwt, renoveert
en onderhoudt vastgoed
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PERCEEL VAN DE MAAND

Dit prachtige terrein van maar liefst 26.000 m² is met zijn vele 
karakteristieke eigenschappen uniek in zijn soort. Het ligt te 
Phedra, dat bekendstaat om zijn heuvelachtige landschap langs de 
Surinamerivier, op een plek waar het water van de rivier bijzonder 
schoon en helder is. Het terrein ligt direct aan de Surinamerivier, met 
een waterkant van 100 meter en een diepte naar het heuvelachtige 
achterland van 324 meter. Langs het terrein loopt een zandweg die 
stopt bij de rivier en toegang geeft tot het terrein. Vanaf het hoogste 
punt tot het waterniveau is een verval van minimaal 40 meter. Dit 
geeft vanaf het hoogste punt een prachtig uitzicht over de rivier. 
Dit uitzonderlijk mooie terrein heeft een gemengde 
bodemgesteldheid, van rotsachtig terrein tot stabiele zandgrond bij 
het water. Bent u op zoek naar een locatie om toeristische activiteiten 
te ontplooien, zoals het opzetten van een ressort? Dan is dit terrein 
ideaal. Maar ook voor de liefhebber van watersport of een vast verblijf 
buiten het hectische leven van Paramaribo is deze grond prefect 
gelegen. U kunt er in alle rust genieten en wonen. 
Phedra is werkelijk een stukje paradijs, op slechts 70 kilometer 
afstand van Paramaribo en goed bereikbaar over de weg. Wilt u dit 
terrein met eigen ogen aanschouwen, neem dan contact met ons op 
voor een bezichtiging. Maar pas op, u zult zeker verliefd worden!

Vraagprijs € 85.000,00 

Phedra
Uitdagend natuurschoon
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Tassen van Talking Prints
Van traditie naar trendy
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Trendy dames kleden zich niet alleen 
volgens de laatste mode, maar hebben 
vaak ook bijpassende accessoires. 
Behalve die leuke schoenen en mooie 
sieraden, bepaalt ook een tas voor een 
belangrijk deel hoe je voor de dag komt. 
Wie daarin exclusief wil zijn, moet eens 
gaan kijken bij de tassen van Talking 
Prints.
Er zijn vrouwen die graag ‘apart’ zijn, en 
er moeite mee hebben dezelfde spullen 
te hebben als anderen. Als het gaat om 
bijzondere tassen, hebben Zoë Mezas en 
Pékula Starke een oplossing; deze jongedames 
ontwerpen namelijk exclusieve tassen. Zij 
zorgen ervoor dat er van een ontwerp maar 
een bepaald aantal gemaakt wordt.
Mezas en Starke zijn twee vrolijke dames met 
een vlotte babbel. Ze houden van opvallende 
en eurige spullen. “We durven anders te 
zijn dan de rest. Dat zie je bijvoorbeeld aan 
onze kleding”, wijst Mezas naar haar blouse, 
gemaakt van Afrikaanse print, en de eurige 
hoofddoek van haar partner. Zo begon het 
een jaar geleden, toen zij besloten hun eigen 
tassen te ontwerpen. “We zijn eigenlijk geen 
ontwerpers en hebben ook geen studie in die 
richting gedaan of zo, maar het begon gewoon 
spontaan. En het is nog steeds een hobby”, 
vertelt Starke. Creatief bezig zijn met textiel 
is hun passie en daar wilden zij invulling aan 
geven. Zo ontstond het merk Talking Prints.

Dre Pada
Talking Prints gaat van traditie naar trendy. 
Stoffen die bekend zijn onder de verschillende 
culturen, zoals Afrikaanse prints, batik en 

pangi-stoffen, maar ook jute en (kunst)
leer, worden gebruikt om aparte creaties te 
maken. Of je nou een tas nodig hebt om mee 
buiten de stad te gaan, om boodschappen te 
doen, iets te gaan drinken of gewoon voor 
je dagelijkse out t, ze hebben het allemaal. 
Er zijn tassen gemaakt met felle kleuren, 
maar ook met wat rustiger prints. Kun je 
toch geen tas vinden die bij je past, dan 
kan die bestellen. Het is voor de dames dan 
misschien nog steeds een hobby, maar met 
dit project hebben ze wel zeven vrouwen van 
Dre Pada (Brokopondo) geholpen aan een 
baan. Dat begon toen Mezas en Starke een 
bezoek brachten aan Brokopondo en aan 
de praat raakten met enkele vrouwen daar. 
Zij gaven aan geen werk te kunnen vinden, 
terwijl ze dat wel heel graag wilden. “Na een 
brainstormsessie over hoe we deze vrouwen 
konden helpen, besloten we ons project 
samen met hen uit te voeren.” Aangezien 
de gedreven Mezas en Starke altijd al iets 
wilden doen om anderen te helpen, was de 
samenwerking voor hen ideaal. Nu worden de 
tassen ontworpen door de initiatiefnemers, 
terwijl de tassen in Dre Pada in elkaar gezet 
worden. Dankzij hen heeft Talking Prints in 
een periode van zes maanden al honderdvijftig 
tassen geproduceerd. 

U ké
Hiervoor hebben Mezas en Starke 
verschillende workshops verzorgd voor de 
geïnteresseerde vrouwen uit Brokopondo. 
“We zijn vanaf nul begonnen. Vanaf het 
structuur brengen en creatief denken, tot 
leren met de naaimachine om te gaan.” Dat 

duurde vanaf augustus, en in november was 
het uiteindelijke team dat uit zeven vrouwen 
bestaat helemaal ready. Deze groep draagt 
de naam ‘U ké’, wat Saramaccaans is voor ‘wij 
willen’. Naast het stimuleren van creativiteit en 
mensen bewust maken van hun eigen talent, 
zegt het team met dit project ook een bijdrage 
te hebben geleverd aan het positief belichten 
van Suriname. “Door de Surinaamse cultuur 
op een voetstuk te plaatsen, kan op een 
commerciële manier gezien worden dat wat 
we in huis hebben heel bijzonder is”, is Mezas 
van mening. Want de dames merken dat er 
vraag is naar deze tassen. Deze worden wel 
het meest gekocht door toeristen, maar dat 
zien ze juist als iets positiefs. “Doordat onze 
creaties naar het buitenland gaan, kunnen 
ze gezien worden als een visitekaartje uit 
Suriname.” Wat de Talking Prints-oprichters 
wel jammer vinden, is dat Surinamers hun 
eigen producten weinig aandacht geven. 
“We hopen dat door de interesse van het 
buitenland, Surinamers ook geïnteresseerd 
raken in hun eigen producten”, aldus Mezas 
en Starke. Nu bestaat de collectie nog alleen 
uit tassen, maar de vrouwen hebben plannen 
om uit te breiden en in de toekomst meer 
producten in hun collectie op te nemen. Met 
het geld dat nu verdiend wordt, willen zij 
een atelier bouwen voor de vrouwen van 
Brokopondo. Er wordt breed gedacht. “We 
willen alles dat in Suriname normaal is maar 
hier niet gewaardeerd wordt, in onze eigen 
stijl uitbrengen.” De ontwerpen met een 
cultureel tintje zijn te verkrijgen bij Zus en Zo, 
Icana en Readytex. De prijzen liggen tussen 
de negentig en honderd SRD. 

TRENDY
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Noord V1 (W0442B6 – Krikostraat 4)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 280m²
Perceel opp. 960,50m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3

Bijzonderheden Omgeving
 USA Ambassade

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble
 7106677

P.N.O.T.K.

Recentelijk hebben wij een uniek object in de omgeving van 
de Amerikaanse ambassade te morgenstond opgenomen in 
ons aanbod. Het ligt aan de Krikostraat. Deze straat en alle 
andere straten in de omgeving zijn verharde asfaltwegen, 
de meeste met een gesloten riolering systeem. Het terrein is 
ink opgehoogd en heeft een oppervlakte van 962.50m². Het 

gebouw dat hierop staat is 280m² groot. Deze woning is voor 
80% afgebouwd en met weinig fantasie kan iedereen voor de 
ogen halen wat de eigenaar wilde projecteren. Het object is 
volledig opgetrokken in beton en wel over twee bouwlagen. 
Op de begane grond staat er een logeerkamer, een gasten 
toiletruimte, een ruime woonkamer die zich verbindt met een 
eetruimte en de keuken en verder een gesloten achterterras. 
De tweede bouwlaag bereikt u via een moderne metalen trap 
met houten treden. Voor extra veiligheid is de bovenverdieping 
afgesloten. Op de bovenverdieping staat er een masterroom 
met toegang tot een babykamer en daarnaast twee aparte 
slaapkamers met een algemene badkamer en toilet. De badka-
mers zijn betegeld en de vloer heeft en gepolijst beton effect. 
Deze woning kan prima afgebouwd worden als familie villa.

€ 125.000,-

Investeerders opgelet! Appartementengebouw te koop. 
Deze hoogbouw van steen heeft acht identieke apparte-
menten waarvan vier op de begane grond en vier op de 
verdieping. Elk appartement is als volgt ingedeeld; één 
slaapkamer van 17m², een badkamer, een toilet en een 
voorkamer van 20m² met kitchenette. De vloer op de 
bovenverdieping is van hout. De ramen en deuren zijn 
beveiligd met ijzerwerk. Voorzieningen zoals water en 
elektra zijn volop aanwezig. De maandelijkse omzet is 
U$ dollar 1.600,- per maand.

Charlesburg Q1  (W0444B3 – Johan Abdoelrahimstraat 13)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 440m²
Perceel opp. 337m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 8
Bad en toilet 8
Bijzonderheden Appartementengebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 2x 65m²
Perceel opp. 744.58m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 2 onafgebouwde
 laagbouwwoningen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Pont Buiten M13 (W0443B3–Gadjerieweg)

€ 39.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 400m²
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer Restaurant
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Restaurant
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Saramacca A3  (W0439B6-Misgunstweg)

€ 160.000,-

Soort woning Bungalow
Bouw opp. 185m²
Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Duurzame huizen

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

Kasabaholo I7 ( W0332B9–Etmedoraweg)

€ 89.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 384 m²
Perceel opp. 866.56 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Warm water, die jzer, alarm,  
 full airconditioned
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 110.000,-

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)

€ 229.000,-

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 - Con dentieel)

N.O.T.K.

Soort woning Laag nieuwbouw
Bouw opp. 217m²
Perceel opp. 640.96m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Overname inventaris mogelijk
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar  Alice Amatsari  - 7220930

Wanica P10 (W0338B6 – Katriweg 36)

€ 121.500,-

Soort woning Moderne laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 331m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3, waarvan 1 masterroom  
 met eigen douche en toilet
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Moderne nieuwbouw
 gebouwd onder architectuur
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

 Beni’s park N3 (W0435B9–Colombiastraat 544)

€ 122.500,-

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.
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€ 75.000,-

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

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,-€ 135.000,-

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

Noord U1  (W0433B3 - Leonardo da vincistraat 85)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 375m²
Perceel opp. 638m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Solide woning op
 Paramaribo-noord
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 140m²
Perceel opp. 269.98m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Buitenhuisje
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

 Commewijne (W0428B3 - Wontonstraat)

$ 47.500,-



Surgoed House, Home & Lifestyle

WONINGEN www.surgoed.com

22

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 Eigendom
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.

€ 77.500,-

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. 144m²
Perceel opp. 1168m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Ruim kavel, landelijk wonen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica E12  (W0420B6 – Mopentiboweg 97)

€ 87.500,-

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 60 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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€ 265.000,-

Wonen langs het water op een groot kavel in een 
ruime woning met een steiger en een prieel langs 
het water? En dit wilt u tegen een faire prijs op een 
uitzinnige locatie op een beveiligd en gesloten project? 
Welkom op Lake Land; wonen op een project van 
formaat met betegelde wegen en voorzien van alle 
nutsvoorzieningen langs een doodlopende weg omge-
ven door ora en fauna. Dit huis is gebouwd op een 
eigendomskavel van 892m² met een prachtig uitzicht 
langs het water.

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

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 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

Lelydorp M14 (W0402B6–Tawangsarieweg 87)

€ 97.500,-€ 52.500,-

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
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€ 145.000,-

In een gewilde gemoedelijke omgeving te Kwatta nabij 
de Aquariusstraat staat deze solide hoogbouwwoning 
die opgeleverd is in 2015. De woning is gebouwd op 
een hoekperceel gelegen langs een zandweg in een 
verzorgde en prettige straat. Deze woning is volledig 
opgetrokken uit beton en hoogwaardig, duurzaam 
gebouwd. Vanuit de ingang aan de Virgostraat krijgt 
u toegang tot het terrein en middels een opslaande 
poort (remote control) rijdt u het parkeerterrein op 
waar u toegang krijgt tot de garage (automatische 
opener). Met gemak kunnen daarin twee auto's gepar-
keerd worden.

Kwatta L2 (W0438B9 – Virgostraat 13)

Soort woning Hoogbouw met appartement
 en zakelijke ruimte
Bouw opp. 260m²
Perceel opp. 568m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Solide hoogbouw die
 multifunctioneel te gebruiken is
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 235.000,-

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 sierhek-
werk. De entree naar het terrein en de garage 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. Hett balkon is 
volledig beveiligd met dievenijzer.

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

€ 90.000,-

Deze twee identieke appartementen van elk ca. 120m² 
zijn gekoppeld aan twee aparte gesloten garages en 
bevinden zich aan de Rode Palmstraat no. 22. Het is 
een vrij rustige buurt. U kunt het bereiken door via de 
Derde Rijweg en het verlengde daarvan, de Batba-
tistraat uit te rijden. Bij de kruising gaat u rechtsaf 
en daarna de eerste straat links afslaan in de Rode 
Palmstraat. Ook goed om te weten, is dat als u de 
drukke Kwattaweg wilt vermijden,  u dan via Leiding 
11a de Commissaris Weytingweg kunt rijden richting 
Paramaribo e.o.

Mottonshoop G5 (W0441B6 – Rode Palmstraat 22)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 268m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 2 identieke woningen gekoppeld   
 met 2 gesloten garages
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

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

Noord V1 (W0431B3–Pisangrodjoweg 77)

€ 75.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 560m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Nette woning
 kavel is goed opgehoogd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta G3 (W0437B6-Saharanpurweg)

€ 132.500,-

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)

€ 64.750,-
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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

Kwatta K4  (W0393B6 – Normandiestraat 8)

€ 105.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 476m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Stenen hoogbouw met
 prachtig balkon
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica O14  (W0392B6 - Tout Lui Faut linkerkanaalweg 

€ 105.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 170m²
Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoofdwoning en appartement
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kasabaholo J6  (W0421B3 - Genrobinweg 37)

€ 99.000,- € 650.000,-

Gelegen op een zeer gewilde locatie te Zorg en Hoop 
aan de Marowijnestraat ligt dit prachtig terrein van 
2307m² met een solide villa met zwembad. Deze wo-
ning, die uit het straatzicht is ontrokken, ligt verscho-
len tussen weelderige palmen en sierheesters. Op het 
terrein bevindt zich de hoofdwoning met daarachter 
een bijbouw die dienst doet als appartement en of 
studieruimte. De patio tussen de hoofdwoning en de 
bijbouwen heeft diverse zitjes en een buitenbar met 
keuken. Het zwembad staat centraal in het binnenhof 
met daaromheen voldoende ruimte voor het houden 
van recepties, recreatie en zitgelegenheid.

Zorg en Hoop O8  (W0423B9 – Marowijnestraat 5)

Soort woning Laagbouw villa
Bouw opp. 650m²
Perceel opp. 2307.39m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 5
Bad en toilet 4
Bijzonderheden Gedateerde villa met zwembad
 en appartement in zeer gewilde   
 omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466

€ 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 master-
room met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele 
wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een 
gedeelde badkamer met toilet. 

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 
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

€ 210.000,-

Aan de Noordwijkweg te Kwatta zijn er verschillende 
woningen geprojecteerd en afgebouwd. Hier heb-
ben wij een nieuwbouwwoning te koop op een ruim 
perceel van 540m², met een optimale en gesloten 
riolering. U krijgt toegang tot de berging en de garage 
via de automatische poort. De garage biedt ruimte 
aan twee terrein auto's. De bebouwde oppervlakte 
is 275m². Het object oogt en is heel modern. Al het 
hang- en sluitwerk is uit Europa geïmporteerd met 
name het alom bekende snow glass door panel. Het 
sanitair is zwevend aangebracht. De keuken heeft apo-
thekerskasten en de werkbladen zijn van natuursteen.

Kwatta K3  (W0440B6 – Schorpioenstraat 31)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 275m²
Perceel opp. 450m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Nieuwbouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677
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€ 399.000,-

Prachtige villa gelegen aan de Santo Bomaweg tegen-
over de Merveilleweg. Het perceel is volledig omheind 
met vierduim bouwstenen. Voor de lichtdoorlaatbaar-
heid en het uitzicht heeft u aan de voorzijde glazen 
panelen. De tussenkolommen zijn 50 bij 50cm. De 
toegangspoorten zijn van staal en sierlijk opgetrokken. 
Het perceel is hoger dan het straatniveau en ligt ach-
ter een waterpartij/sloot. Hierdoor is het perceel via 
een brug te bereiken, deze brug is van beton en net 
als het perceel is deze bestraat met klinkers. 

Wanica F20  (W0429B6 – Bomaweg hk Merveilleweg )

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 500m²
Perceel opp. 2000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Luxe laagbouw van steen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

€ 135.000,-

Op het eigentijds beveiligd project Palm Grove staat 
op deze hoekkavel deze leuke moderne laagbouwwo-
ning te koop. De woning is voorzien van alle gemak-
ken en heeft een moderne met een ook onder archi-
tectuur aangelegde tuin. Er zijn twee slaapkamers met 
een eigen bad en toilet en een van de slaapkamers 
heeft een eigen walk-in closet. Het huis heeft aan de 
voorzijde een balkon, dat ook dienst kan doen als een 
open carport, aan de achterzijde is ook een balkon dat 
volledig gescreend is.

Commewijne A12 W0340B6 – Palm Grove 138)

Soort woning Moderne laagbouw
Bouw opp. 180m²
Perceel opp. 498m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Fully airco, warm/koud water, 3   
 fase, 110/220V, alarm, die jzer 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 / 550466

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

Comm. (Comm. Thurkowweg 23-Z0038B3)

€ 225.000,-

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,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 1050m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Pand is voor het laatst een 
chinees  restaurant geweest
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 4934976
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Zorg en Hoop O8 (W0422B3–Calcuttastraat 70)

€ 250.000,-

€ 109.000,-

Slechts enkele kilometers verwijderd van Tamanredjo 
2 hebben wij deze prachtige woning te koop. Er is wat 
opknap werk aan de woning, dus ideaal voor de echte 
doe het zelver. 
Ondanks de Oostwest verbinding een hoofdweg is, 
heb je hier geen overlast van. Dit komt omdat de wo-
ning rond de jaren 90 achter op de kavel is gebouwd. 
Het huis heeft een unieke uitstraling. Dit komt door de 
bogen en het hoge plafond van de woonkamer. Het is 
een plezier om naar te kijken.

Commewijne V8  (W0434B3 – Oost-West verbinding km22)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 1070m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Woning met  karakter
Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497
Makelaar Joel Terzol -  7163400
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Op bezoek bij 

Dominique Ravenberg
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Voor de rubriek Cribs gaat de 
redactie van de lifestyle-krant van 
Surgoed House & Home op zoek naar 
bekende Surinamers die willen laten 
zien waar en hoe ze wonen; hoe hun 
‘crib’ is ingericht. Dit keer brachten 
we een bezoek aan Suripopwinnaar 
Dominique Ravenberg (19). 

Zangeres Dominique Ravenberg woont in 
een ruim opgezette Bruynzeelwoning in een 
zijstraat van de Wilhelminastraat. Ze deelt 
daar de bovenwoning met haar moeder, 
haar grootouders wonen in het benedenhuis. 
De woning van de familie Ravenberg was 
het eerste huis in de straat. Als kind heeft 
Dominique nog gespeeld op de zandweg, waar 
sinds 2000 asfalt ligt. 
Het is bijna niet voor te stellen dat de woning 
er eerst helemaal alleen heeft gestaan, omdat 
elk perceel inmiddels bebouwd is met huizen 
die verraden dat ze ook al meer dan dertig 
jaar bestaan. Toch werd de familie Ravenberg 
er lange tijd aan herinnerd. "Omdat we het 
eerste huis in de straat waren, hebben we 
ook de eerste lijn die is getrokken naar de 
elektriciteitspaal. Alle andere huizen zijn 
er daarna bijgekomen. Dus wat een tijdje 
gebeurde, was dat wanneer de buurvrouw 

het toilet doorspoelde en de hydrofoor 
aansloeg, bij ons de tv uitging. We hebben 
nu versterkers gezet, want de EBS kan er 
weinig aan doen." 

Leuke buren
Dominique vertelt dat ze in een heel sociale 
buurt woont. Een zijpoortje in het hekwerk 
naar de buren ondersteunt deze opmerking. 
"We zijn echt goed met deze buren. En 
we zijn ook van plan eentje aan de andere 
kant te zetten, voor de andere buren. Lang 
voordat ik geboren was, waren die buren 
al vrienden van mijn moeder. Ze zijn naar 
Curaçao en later naar Nederland verhuisd. En 
nu zijn ze sinds een jaar weer terug. In het 
weekend bakken we vaak lekkers en delen dit 
met elkaar.” Voor de brownies van Dominique 
zijn we helaas net een dag te laat.
Eigenlijk horen Dominique en haar moeder 
niet in dit huis te wonen dat al vijftig jaar in 
de familie is. Het oorspronkelijke idee was 
om de gele laagbouwwoning schuin achter de 
huidige woning te betrekken. "Maar toen dat 
huis in 2004 klaar was, ging de gezondheid 
van mijn grootouders achteruit. Daarom 
besloten we een tijdje boven hen te gaan 
wonen, en de andere woning te verhuren." En 
‘een tijdje' is, zoals dat gaat, inmiddels meer 
dan tien jaar geleden. 

Spinazie
Wat opvalt, is dat het perceel gesierd wordt 
door wit zand en heel veel bloemen. "Het 
geeft een ontspannen gevoel wanneer je 
thuiskomt. Als kind speelde ik er veel mee. 
Door het witte zand lijkt het soms alsof je 
buiten de stad bent." Naast de bloemen, plant 
de familie ook groente. Dat resulteerde erin 
dat de grootmoeder van Dominique in 2004 de 
titel 'Beste tuin van de buurt' kreeg. "En dat 
we, wanneer de spinazie geoogst kan worden, 
twee weken lang iedere dag spinazie eten. 
Spinazie met kip, spinazie met vis, moksi alesi 
met spinazie, aardappelschotel met spinazie 
en spinaziepasta." 

Authentiek
Bij binnenkomst in de woonkamer van het 
bovenhuis, springen enkele bijzondere 
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meubelstukken en accessoires in het oog. "Mijn moeder spaart 
authentieke dingen en werkt bij de Nederlandse ambassade. Deze 
spullen heeft ze via een collega gehad die Thailand bezocht. Ze 
zijn van een Thaise dokter geweest." Het piramidevormige houten 
ladekastje blijkt een oude medicijnenkast. Ook de essenverzameling 
bovenop de keukenkastjes trekt veel bekijks. Aan de Malebatrumstraat 
heeft de familie Ravenberg het Cabellgebouw en de daarnaast gelegen 
parkeerplaats. "Tijdens het graven moesten de mannen stoppen omdat 
ze veel glas vonden. Er bleek ooit een stortplaats voor essen te zijn 
geweest. Op een van de essen staat zelfs een slaaf."

Wasknijpers rapen
Zoals het huis er nu staat, is het niet helemaal hetzelfde als het 
huis uit haar jeugd. Waar nu een ruim stenen balkon met een grote 
loungehoek is, was eerst een dak van zinkplaten. "Mijn moeder had 
daar een waslijn die je aan de railing kunt hangen. Er vielen vaak 
knijpers op het dak. Als klein meisje tilde mijn moeder me af en toe op 
en zette me op dit dak. Dan mocht ik alle wasknijpers oprapen en dat 
vond ik heel erg leuk." 
Haar favoriete plek in huis is het kleinste kamertje: het toilet. Vanwege 
de akoestiek, zou je bij een zangeres denken. Niets is minder waar: ze 
vindt het er gewoon lekker rustig. "Als je me niet kunt vinden, dan zit 
ik daar. Urenlang. Het is de kleinste ruimte in het huis en daarom kan 
niemand zeggen: 'ik kom even bij je zitten'. Als je daar bent, ben je 
echt alleen. Ik weet niet. I just like it."



Bouw uw woning direct en
los uw kavel rustig af…….. te Lake Land!

Auguststraat 30 - Uitvlugt - Paramaribo - Suriname
Tel. : +597 493497 | www.surgoed.com | info@surgoed.com

Voor meer informatie:

Wonen langs het water op een gesloten project is nu ook mogelijk indien u een fractie aanbetaald en de rest 

starten met bouwen. 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,

vindt u hier geen pottenkijkers. 

Het geheel project bestaat uit ruime villakavels variërend van 800 tot 1500m². Alle kavels zijn reeds opgehoogd en er is 
gezorgd voor gesloten riolering. U hoeft dus geen kokers meer te plaatsen of uw kavel te verhogen. U kunt gelijk gaan 

bouwen. De ruimte en rust op dit project langs deze prachtige meren is adembenemend. U woont op een prachtige 
locatie in de nabijheid van de stad. 

die wij nog beschikbaar hebben, zijn vanaf €45 per m² en €50 - €65 per m² langs het water. 
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Perceel opp. 100ha
Titel grond Grondhuur en erfpacht
 beschikking tot 2032
Status Compleet schoon zandterrein  
 omrasterd incl. opstallen
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Dit veeteelt areaal bestaat uit  
 4 verschillende gedeelten,  
 compleet in cultuur
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.

€ 35.000,-

Gunstig gelegen, in een zijstraat van de Wanicaweg te 
Kasabaholo, hebben wij nu deze kavel te koop. 50% 
van de straat is reeds bebouwd. Alle nuts voorzienin-
gen zijn aanwezig.De kavel heeft een oppervlakte van 
540m² (23m bij 24m), is geheel omheind en goed 
onderhouden.
Neem gerust contact met ons op als u eventueel 
vragen heeft of een afspraak wilt maken voor een 
bezichtiging.

Kasabaholo J6 (P0330B3 – Genrobinweg)

Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Omrasterd

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 52.500,-

Bent u op zoek naar een kavel in een gesloten project; 
een gated community waar u in alle rust en veiligheid 
kan wonen? Vlakbij Leiding, langs de Soekaredjoweg, 
ligt dit miniproject dat compleet omheind is en waarbij 
de schutting rondom uw kavel al gemaakt is. U be-
treedt het project via de ingang met een automatische 
rolpoort, waarvan alleen de eigenaren een remote 
control hebben. Alle nutsvoorzieningen zijn reeds aan-
wezig. De weg is betegeld, elke kavel is opgehoogd en 
heeft een gesloten riolering.

Leiding H8 (P0328B6 - Soekaredjoweg)

Perceel opp. 874m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp/opgehoogd/alle
 nutsvoorzieningen aanwezig
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Perceel ligt in een gated
 community

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 38.500-

Te Paramaribo Noord, omgeving Clevia, ligt deze 
eigendomskavel van 1200m² uitmakende van Gunny's 
Villa Park, ook wel het Kirpalani project genoemd. Mo-
menteel staat deze straat bekend als de Condorstraat 
en ligt bijna in het verlengde van de Anton dragten-
weg. U vindt de kavel door de straat bijna uit te rijden, 
en dan aan uw rechterhand opgesloten tussen twee 
bebouwde percelen ligt deze kavel. Deze kavel heeft 
een frontbreedte van 30,5m en een diepte van 40m. 
Beide buren hebben al een schutting.

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

Perceel opp. 1200m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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,-

Perceel opp. 3903m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd terrein met
 schutting
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig opgehoogd terrein  
 met schutting en beheerders 
 woning
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466

Noord V1 (P0325B6 – Ajoekoemierstraat)

€ 217.000,-





FLEX PHONES
Centrum: Domineestraat #7-9 Tel.: 8719719 / 8504042

Hoofdkantoor: (achter Coppename Markt) Tel.: 497992 / 8595390 / 8504042
Noord: Tourtonnelaan #238 (naast SOL Pompstation) Tel.: 456209 / 8504042

Zuid: Indira Gandhiweg #563 Tel.: 580466 / 8951457
West: Leysweg Mall, Leysweg  Tel.: 430963 / 8991121 / 8504042

Filiaal: Koosstraat Hk. Johannes Mungrastraat Tel.: 492991 / 8504042

FLEX LUXURIES
Surinamestraat #72 (Flex Mall, achter Coppenamemarkt) 431494 / 8267393

Indira Gandhiweg #563 Tel.: 580466 / 8267393
Koosstraat #37 Tel.: 492991 / 8267393     

PRESTIGE IMPORTS
liaal adres: Lelydorp 10 #879 Tel.: 8888970

Gompertstraat #117 Tel.: 455735 / 7108383

FLEX CARGO
Commewijnestraat #37, Paramaribo - Suriname 
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€ 171.000,-

In een veel gevraagde omgeving te Leiding, hebben 
wij nu deze ruime bouwkavel van 2942m² te koop. U 
kunt deze kavel het beste bereiken via de Commissaris 
Weytinghweg te rijden en bij de Metropoolweg links 
af te slaan. Vervolgens neemt u de eerst zijstraat naar 
rechts en rijdt u door tot aan het Saramacakanaal. Aan 
het einde slaat u rechtsaf en aan uw rechterhand ligt 
de kavel. Het ligt in een privé verkavelingsproject met 
slechts 5 kavels en is omringd door veel natuur en een 
prachtig huis.

Wanica I8 (P0344B6 - Soesilawatieweg)

Perceel opp. 2942m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bijzonder ruim kavel
 dichtbij het Saramaccakanaal

Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol 7163400

€ 28.500,-

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

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

Perceel opp. 585m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei

Bijzonderheden Hoekperceel

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,-

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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Brokopondo (P0343B6 - Phedra)

Perceel opp. 2.6ha
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
 heuvellandschap
Grondsoort Zand/schelp/rots
Bijzonderheden Prachtig perceel met  
 heuvellandschap
 en 100m rivier 
 breedte
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 85.000,-

Dit prachtige terrein is uniek in zijn soort met al zijn vele 
karakteristieke eigenschappen. Het ligt te Phedra langs de Su-
rinamerivier met een waterfront van 100m en een diepte naar 
heuvelachtig achterland van 324m. Langs het terrein loopt een 
zandweg die stopt bij de rivier en direct aansluiting geeft tot 
het terrein zelf. Vanaf het hoogste punt tot het waterniveau is 
een verval van minimaal 40meter. Dit geeft vanaf het hoogste 
punt een prachtig uitzicht over de Surinamerivier. Dit uitzon-
derlijk mooi terrein heeft een gemengde bodemgesteldheid, 
vanaf rotsachtig terrein tot stabiele zandgrond bij het water. 
Bent u op zoek naar een mooi terrein om toeristische activi-
teiten te ontplooien zoals het opzetten van een ressort? Dan 
leent dit zich ideaal. Ook voor de liefhebber van watersport 
of een vast verblijf buiten het hectische leven van Paramaribo 
leent dit terrein zich. U kunt er in alle rust genieten en rustig 
wonen. Phedra staat bekend om zijn heuvelachtig landschap 
langs het water waarbij het water in de Surinamerivier hier 
bijzonder schoon en helder is. 

p ( )

€ 225.000,-

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

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan)

Adres Awaralaan
Perceel opp. 1359m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd terrein met kokers aan de  
 voorzijde en linker- en achter schutting
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt in een semi gesloten   
 project
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466

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

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

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

€ 14.000,-

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,-

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 60 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

Perceel opp. 2157m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder  
 straatniveau
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Drukke weg

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol
 7163400

€ 225.000,-

Ondernemers opgelet! In het zeer dynamische gedeelte van 
de Magentakanaalweg tussen de rotonde en de brug hebben 
wij deze geweldige kavel te koop. Met een frontbreedte van 
27.7 meters en een diepte van gemiddeld 77 meters (totaal 
2157m²) is het uitstekend voor het opzetten van uw bedrijf. 

De grondtitel is eigendom. Aan de overkant van het perceel 
staat er een benzinepompstation. Verder in de straat staan 
er meer commerciële panden. Het is een A1 locatie. Voor een 
prijs van EUR 105 per meter is dit commercieel perceel erg 
interessant.

Wees er snel bij.

g ( g g)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Boxel (P0305B3 - zijstraat Highway)

€ 120.000,-

€ 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. 562m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden De wijk is op dit moment
 in ontwikkeling en wordt  
 bebouwd

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica W15 (P0275B3-Putcherweg)

€ 23.500,-
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€ 78.000,-

Uw droomwoning bouwen langs het water op 
steenworp afstand van de stad, maar toch even het 
districtsgevoel? Dit is mogelijk op deze kavels in het 
semi-gesloten project te Meerzorg Commewijne, net 2 
kilometer verwijderd van de Wijdenbosch brug. Deze 
kavels hebben een frontbreedte langs het water van 
25m en een diepte van 80m. De kavels grenzen pal 
langs de Surinamerivier. De aanwezige beschoeiing 
bestaat uit een opgeworpen dijk van klei die verste-
vigd is met puin.

Commewijne  (P0321B3 – Voorland, Meerzorg serie D 87)

Perceel opp. 2191.25m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Klei

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij   
 Tel.: 493497

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,-€ 300.000,-

Te Meerzorg, op steenworp afstand van de Wijden-
bosch brug, vindt u dit terrein gelegen langs de 
Zaagmolenweg. De Zaagmolenweg is een zijstraat aan 
de linkerkant van de hoofdweg. Langs deze weg liggen 
diverse terreinen van identieke afmetingen die grenzen 
aan de Surinamerivier. Dit gedeelte van de rivier en de 
terreinen lenen zich ideaal voor zakelijke doeleinden 
waarbij waterwegen gebruikt dienen te worden. Ook 
voor privé bewoning is dit terrein zeer geschikt met 
name doordat het perceel met de kop richting het 
noorden ligt.

Commewijne U7 ( P0323B6 - Zaagmolenweg )

Perceel opp. 4585m²
Titel grond Erfpacht beschikking tot 2049
Status Opgehoogd terrein met schutting
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden Ligt langs de rivier en ideaal te   
 gebruiken voor zakelijke
 activiteiten
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466

€ 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 hoog-
bouwwoning. Palmvillage staat bekend als een eigen-
tijds verkavelingsproject, voorzien van alle gemakken. 
Een project waar op regelmatige basis collectief alle 
kavels gemaaid worden en waar pertinente bewaking 
aanwezig is. 

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

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
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 35.000,-

Perceel opp. 1681.65m²
Titel grond Grondhuur
Status Ontbost en schoon
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Pisters
 7164040

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

€ 25.000,-
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KEUKENS
Een nieuwe keuken plaatsen of de 
huidige keuken moderniseren? U hebt 
tal van mogelijkheden wanneer het op 
een keuken aankomt. Afhankelijk van 
uw wensen, de beschikbare ruimte en 
uw budget, zal de uitstraling, het gemak 
en natuurlijk ook de prijs van de keuken 
verschillen. Om te weten te komen wat 
de kosten voor uw droomkeuken zijn, 
moet u eerst weten welke opties er zijn. 
De lifestyle-krant van Surgoed House & 
Home helpt u daarbij.   

Informatie inwinnen 
Het belangrijkste bij het plaatsen van een 
keuken, is goed geïnformeerde keuzes maken. 
“Door zelf informatie op te zoeken, weet je 
wat er te koop is en kan je bepalen waar je 
voor gaat. Je moet niet alleen gaan voor mooi, 
maar je ook afvragen of het praktisch is.” 
Aan het woord is Henna Brielle, eigenaresse 
van ‘Ni-ké meubel & interieur accessoires’. 
Het bedrijf biedt keukenaccessoires en de 
materialen die nodig zijn voor het bouwen en 
inrichten van een volledige keuken. Het bedrijf 
benadrukt dat je een keuken moet plaatsen 
met oog op de toekomst. “Je koopt een 
keuken voor tenminste vijftien jaar. Als je het 
goed doet, dan kan je ervan genieten. Alles 
moet werkelijk op z’n plek zijn. Als je al vroeg 

aangeeft wat je wilt, kan het bedrijf van jouw 
keuze je helpen te bedenken wat de beste 
mogelijkheden zijn.”
Er zijn verschillende bedrijven die keukens 
bouwen, waaronder Interior Design, 
Interdeco Keuken & Interieur, Kunen Keukens 
en Interieurs, Jumbo Timber nv of Sewa 
Furniture. De een is specialist in keukenkasten 
van geperst hout, de ander in het maken van 
keukenkasten van massief hout. 

Keukenkasten:
geperst of massief hout?
Iets langer dan tien jaar geleden werden 
mdf en spaanplaat geïntroduceerd op de 
Surinaamse markt. De verschuiving van 
houten keukenkasten naar dit type keukenkast 
vond plaats omdat het goedkoper is en 
makkelijker om mee te werken. Maar hout 
wordt nog steeds geapprecieerd volgens 
Anushka Sewbalak, directrice van Sewa 
Furniture nv. Het bedrijf fabriceert al jaren 
houten meubels en keukens. “Gezien het 
prijskaartje is de vraag naar kwalitatief 
duurzame houten keukens inderdaad enigszins 
afgenomen”, zegt Sewbalak. “Toch merk je dat 
hout bij andere interieuraankopen wel degelijk 
de boventoon voert, omdat men overtuigd 
is van de kwaliteit van onze Surinaamse 
houtsoorten.” En die goede kwaliteit van 
Surinaams hout is een reden waarom een 

houten keukenkast nog altijd aan te bevelen 
is. Verder is hout een uniek natuurproduct. 
Bij hout is het traject van voorbehandeling wel 
essentieel. “Bij houten kasten moet men erop 
letten dat het materiaal ovengedroogd is.
Dat is een van de basisbeginselen van 
de bewerking van hout”, vertelt de Sewa 
Furniture-directrice. “Anders krijg je dat het 
hout op een natuurlijke manier gaat drogen; 
het gaat dan kromtrekken en splijten.” Ook 
bestaat de kans dat de coating er na een poos 
niet mooi meer uitziet en dat er oneffenheden 
op te merken zijn. Het grote voordeel is dat 
wanneer de voorbehandeling goed geweest is, 
het product heel lang bruikbaar is. Onder de 
voorwaarde dat het goed onderhouden wordt. 

Mdf en spaanplaat 
Mdf en spaanplaat zijn een innovatieve 
houtoplossing. De platen bestaan uit stukjes 
samengeperst hout en zaagsel dat aan elkaar 
wordt verbonden door een bindmiddel.
 “De platen komen uit Europa, waar zij 
vochtwerend of tropenbestendig geproduceerd 
zijn. Dit houdt in dat ze behandeld zijn tegen 
termieten en tegen vocht”, vertelt Brielle. 
De kasten worden gemaakt door een com-
binatie van de twee type platen te gebruiken. 
De spaanplaten kunnen verwerkt worden 
in de meubels en kasten als legplanken, 
terwijl de mdf-platen meestal voor de 
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kastdeuren worden gebruikt, omdat zij met 
een grondlaklaag bespoten werden tijdens de 
productie. Hierdoor is de afwerking met deze 
platen sneller en ef ciënter.
De eenvoudige manier van afwerking zorgt er 
ook voor dat wanneer een kastdeur zijn glans 
niet meer heeft, hij eenvoudigweg opnieuw 
bespoten kan worden. Een ander voordeel van 

de platen is dat het ook mogelijk is om mdf-
platen te bestellen met een houtlaag van 2 
mm, voor de warme uitstraling van hout.

Keukenblad 
Het keukenblad is een van de meest essentiële 
delen van de keuken. Het grote oppervlak 

trekt de aandacht en is dus nadrukkelijk 
aanwezig in de ruimte.
Een keukenblad kan onder andere gemaakt 
worden van kunststof, natuursteen of 
roestvrijstaal (rvs). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
voor- en nadelen van deze drie soorten. 

Type  Uitstraling Details  Prijs  

Spaanplaten of MDF platen Strak of warm mogelijk Eenvoudig om mee te werken Over het algemeen lager in prijs 
dan hout

Grondlaklaag of houtlaag mogelijk Makkelijk in onderhoud

Wel of niet plaatsen van 
handgrepen mogelijk

Hout Altijd warme uitstraling.

Wel of niet plaatsen van 
handgrepen mogelijk. 

Traditioneel materiaal voor 
keukenkasten

Door langere verwerking en 
bewerking duurder in prijs dan 
mdf of spaanplaat

Trendy/ strakke uitstraling ook 
mogelijk

Makkelijk in onderhoud door 
afnemen met oliedoekje.

Blad Uitstraling  Duurzaamheid Onderhoud 

Graniet - Dure uitstraling
- Keuze uit verschillende kleuren. 
- Elke kleur heeft eigen prijs. 

Bijzonder duurzaam - Bestand tegen krassen
- Gemakkelijk te onderhouden

Neolith-keramiek 
die bestaat uit 
klei, porselein en 
andere keramische 
bindmiddelen

Afhankelijk van de kleur een 
warme, natuurlijke of strakke stijl

Gaat jarenlang mee. - Slijtage-, scheur- en krasbestendig
- Bestand tegen hoge temperaturen

Roestvrijstaal Modern, strak en stijlvol - Duurzaam
- Watervast
- Gevoelig voor krassen
- Kan tegen hoge en lage temperaturen

Onderhoudsvriendelijk

Kasten of ladesystemen
Wat de ladesystemen betreft, is het belangrijk 
te weten dat er verschillende mogelijkheden 
zijn. “Vroeger maakte men twee latjes, en 
daar plaatsten zij de lade op. Daardoor waren 
lades vaak heel stroef te openen. Maar sinds 
de geleider geïntroduceerd is, kunnen lades 
op een soepele manier geopend en gesloten 
worden”, zegt Brielle. Er zijn verschillende 
typen ladegeleiders, die in verschillende 
draagvermogens te verkrijgen zijn. Er zijn 
ook methodes om geluidloos de lade te 
sluiten, geleiders met een metalen zijwand, 

en geleiders met een motorisch mechanisme 
waardoor de lade na een tik zelf sluit. 
“Wij zijn voorstander van keukens met 
lades, omdat dit gebruiksvriendelijker is dan 
kastdeuren”, zegt Sewbalak. “Je ziet met 
een lade in één oogopslag wat er allemaal 
in de kast zit. Bij deuren met daarachter een 
legplank zal je oncomfortabele houdingen 
moeten aannemen om te zien wat er achterin 
de kast zit. Kortom: een ergonomische keuken 
houdt rekening met dit soort zaken en daar 
sluit het principe van lades beter op aan.”
Continue innovaties hebben echter ook 

voor de traditionele kast gedifferentieerde 
mogelijkheden gebracht. Hierdoor kan de 
ruimte van de kast beter benut worden. Zo 
zijn er bijvoorbeeld pull out-systemen die je 
in de kasten kunt zetten, of hoekoplossingen 
die naar buiten draaien. “Hoe vaak kom je niet 
de keuken in en deurkasten staan open? Als 
je systemen plaatst waar de deurkasten via 
geleiders weer dichtgaan, dan heb je er geen 
omkijken naar”, vindt Brielle. Hoe meer gemak 
voor de gebruiker, hoe meer toegevoegd 
wordt aan de kast en hoe hoger daarmee de 
prijs van de kast zal liggen. 

Opbergwijze  Details Voordelen   Nadelen  

Lade - Moderne, hippe stijl
- Grotere opbergmogelijkheid
- Betere logistiek

- Binnenwerk aan te passen aan inhoud
- Duurder in prijs

Hoe meer gemak een geleider biedt, hoe hoger 
in prijs

Kast - Traditioneel
- Vaak ‘verloren ruimte’

- Binnenwerk aan te passen aan de inhoud
- Goedkoper in prijs

Hoe meer gemak de kastinhoud biedt, hoe 
hoger de prijs.

Chinees of Europees
Het principe ‘goedkoop is duurkoop’ geldt 
ook voor keukens. De vaak lagere prijs van 
Chinese producten maakt het aantrekkelijk 
om deze aan te schaffen. Europese producten 

zijn meestal hoger geprijsd, maar hebben 
voordelen, waaronder de geboden kwaliteit. 
“En er wordt garantie geboden op het 
product. Mensen kunnen terugkomen en 
de klacht wordt behandeld”, haalt de Ni-ké 

directrice aan. “Er zijn echter ook producten 
van Chinese makelij die een redelijke kwaliteit 
hebben, en vaak is het ook het gebruik van 
het product. Ik heb een boekje van onze 
Europese leveranciers hoe onze producten het 
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best behandeld kunnen worden. Wij mixen 
vaak onze schoonmaakartikelen, en dat is 
helemaal niet goed. Bijtende stoffen gaan 
langzaam zorgen voor roest. Wanneer dingen 
gaan vreten, wordt er gelijk gedacht dat het 
een product van lagere kwaliteit is, maar dat 
is niet altijd het geval.” 
Ook Sewbalak geeft aan dat onderhoud 
essentieel is. Een keer per maand met een 
oliedoekje over de houten kast is een must, 
zegt zij.

Laat je adviseren
Brielle merkt op dat er nog te weinig wordt 
nagedacht over keukeninrichtingen, terwijl 
dat het eerste is wat zou moeten gebeuren. 
“Er is voldoende keus in de assortimenten die 
geboden worden, maar belangrijk is dat de 
klant weet waarvoor hij gaat.”
Als u zich dus niet goed inleest, bestaat de 
kans op een verkeerde aankoop. De eerste 
stap is dus op onderzoek uitgaan. Het is 
mogelijk informatie en offertes op te vragen 

bij de verschillende bedrijven. 
Houdt u er rekening mee dat uw droomkeuken 
misschien niet meteen gerealiseerd zal kunnen 
worden, maar dat u concessies zal moeten. De 
keuze voor bijvoorbeeld een bepaalde kleur 
granieten keukenblad, kan als consequentie 
hebben dat u moet bezuinigen op de 
wasbakken. Doordat de keuken op maat wordt 
gebouwd, heeft u het budget in handen. Met 
een praktische kijk op zaken, goed advies en 
een kalm gemoed komt u er zeker uit!
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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,-

€ 140.000,-

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

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

€ 23.000,-

Het verkavelingsproject Palm Grove ligt in Commewij-
ne, dichtbij Nieuw Amsterdam. Op dit mooi en in ont-
wikkeling zijnde project hebben wij in ons portefeuille 
een hoekkavel van 487m². Het gaat om kavel nummer 
113. De frontbreedte is 17.54m en de diepte is 25m. 
Het project is uitstekend op de wind gelegen; dit is 
merkbaar vanwege de Surinamerivier die op nog geen 
vierhonderd meter afstand ligt. Op Palm Grove zijn de 
percelen tussen de 400 en 1200m². Alle wegen zijn 
betegeld en beplant met Miami palmbomen.

Commewijne (P0334B3 - Bananapalmlaan)

Perceel opp. 497.99m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Hoekkavel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble 7106677
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,-
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€ 43.000,-

In een veel gevraagde omgeving te Paramaribo Noord 
Maretraite staat deze bouwkavel. De woonwijk bestaat 
hoofdzakelijk uit middenklasse woningen in het hoger 
en gemengd segment. In de directe nabijheid zijn 
diverse voorzieningen en winkels te vinden. De kavel 
dient een beetje opgehoogd te worden maar ligt langs 
een geasfalteerde weg waar alle nutsvoorzieningen en 
goede uitvalswegen aanwezig zijn. Aan de linkerzijde 
van de kavel staat een hoogbouwwoning. Dit gedeelte 
van het terrein heeft dus al een belendende schutting.

Noord V2 (P0335B6 – Kalksteenstraat 4071)

Perceel opp. 404.92m²
Titel grond Eigendom
Status Bosschage is nog aanwezig
Grondsoort Gemaaid bouwkavel

Bijzonderheden Perceel ligt langs geasfalteerde   
 weg in een nette woonwijk

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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
 Tel.: 493497

Comm. X7 (P0313B6 – Palm Grove 111)

€ 19.800,-

Perceel opp. 2.1ha
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466

Wanica (P0332B3 – Highway km 27.5)

€ 145.000,-€ 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
 Tel. : 493497
 
Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 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
Perceel opp. 1500m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/hoogland

Bijzonderheden Open riolering

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

Wanica M11  (P0345B6-Hanna’s Lustweg pc.23)

€ 59.000,-
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Noord V1 (P0348B6 – Bluewingstraat hk Powisiestraat)

Perceel opp. 914m²
Titel grond Eigendom
Status Gesloten riolering,  
 opgehoogd
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bijzonder mooi  
 hoekkavel
 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol
 7163400

€ 72.500,-

Slechts 100 meter van de Anton Drachtenweg verwijderd 
hebben wij nu deze prachtige eigendomskavel te koop. Het 
is een riante hoek die de Powisiestraat en de Bluewingstraat 
aan elkaar verbind. De komst van de Amerikaanse Ambassade 
maakt dit stuk land extra aantrekkelijk.

De Powisiestraat is straks 1 van de toegangswegen naar de 
Ambassade. Deze kavel kan gebruikt worden voor het bouwen 
van een villa of een pand met een zakelijk karakter.

Bijzonderheden: Gesloten riolering, de kavel is opgehoogd en 
wordt onderhouden. Neem zelf een kijkje en overtuig u zelf 
van de potentie die deze kavel heeft.

( g )

Perceel opp. 1169.50m²
Titel grond Grondhuur
Status Opgehoogd
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 

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

 Leiding A4 (P0351B3–Pieter Teunissenstraat)

€ 42.500,-

Perceel opp. 10ha
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder
 straatniveau
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Landbouwgrond

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

Saramacca (P0348B3-Gangaram Pandayweg)

€ 72.500,-

€ 119.000,-

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

Wanica Q14  (P0349B6 – Pierpontweg/Ordenweg)

Perceel opp. 7000m²
Titel grond Eigendom
Status Tot 50cm onder straatniveau
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bijzonder mooi kavel

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

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 60 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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Opruimen en 
creatief denken!

Hoewel Suriname een van de dunst 
bevolkte landen ter wereld is, heeft 
het land met 30.000 geregistreerde 
woningzoekenden te kampen met grote 
woningnood. Veel jonge gezinnen wonen 
dan ook in bij (schoon)ouders of andere 
familie. Maar klein behuisd zijn, kan 
ook uitnodigen uit tot het bedenken van 
creatieve oplossingen!
In tijden van economisch zwaar weer is het 
al helemaal een opgave om creatief om te 
gaan met de ‘ruimte’ die je hebt. Maar er 
zijn wel degelijk mogelijkheden. Een van de 
oplossingen is het gebruik van meubels die 
meerdere functies hebben. Het inspireerde 
de designers Knife & Saw onder meer tot 
het maken van ‘the bike shelf’. Een handige 
manier om zowel je ets op te bergen als 
om je boeken neer te zetten. Maar het hoeft 
allemaal niet zo ingewikkeld: een spiegel en 
kledingrek in één is ook uiterst effectief. Vooral 
als je je out t van de vorige dag even wil laten 
‘luchten’, is dit een handige opberger. 
Multifunctionele meubels besparen veel 
ruimte, of je nou een gezin hebt, met zijn 
tweeën bent of alleen; het is de ideale 
oplossing voor een kleine woning. Een 
bedbank, een opbergpoef, een eettafel 
met een uitschuifbaar blad of zelfs een 
opklapbaar bed zijn allemaal voorbeelden 
van multifunctionele meubels. Ze zijn 
tegenwoordig te vinden in diverse soorten en 
maten. 
Geen geld voor de aanschaf van nieuwe 
meubels? Dan is zelf maken misschien een 

optie om toch dat feel good-gevoel terug te 
krijgen in huis. Bekijk op de foto’s eens de 
hergebruikmogelijkheden van pallets: van een 
eettafel-set tot complete outdoor-oplossingen.

Hoogte gebruiken
Volgens cognitief psycholoog Julian Rotter 
staan emoties staan niet los van iemands 
omgeving: er is bijvoorbeeld een correlatie 
tussen kleur en emoties. Maar ook de 
vormgeving en zelfs de kleinste aanpassingen 
hebben een psychologisch effect. Het 
opstappelen van spullen kan bijvoorbeeld 
een benauwend gevoel veroorzaken, terwijl 
het op de juiste manier aanbrengen van 
afscheidingen dat gevoel juist weer tegengaat.
Hoge of schuine muren kun je ook in jouw 
voordeel gebruiken. Kijk niet alleen naar de 
oppervlakte in horizontale meters, maar bekijk 
de kamer ook vanuit de hoogte. Bijvoorbeeld 
door je kastindeling hierop af te stemmen: 
gebruik een opbergwand waarbij je de gehele 
hoogte benut. Afhankelijk van het budget kan 
er een kast op maat worden gemaakt, of je 
kunt gebruikmaken van losse wandplanken. 
Dat creëert een ruimtelijk gevoel en zet de 
toon voor de rest van de ruimte. 
Dat speelse effect kun je vervolgens laten 
doorlopen in de rest van je interieur. Vraag 
jezelf eerst af wat het doel is van de ruimte en 
welk gevoel je wil creëren zodra je de ruimte 
betreedt. Met een ‘interior storyboard’ kun je 
vast gaan brainstormen en je visie vormgeven. 
Ga uit van jouw basis, en vul dit aan met 
nieuwe ideeën.

Optisch effect
Daarnaast kun je ook met optische effecten 
een ruimtelijk gevoel creëren. Begin met het 
gebruik van lichte of natuurlijke tinten. En met 
wat extra tools kun je de ruimtebeleving nog 
verder positief beïnvloeden. Dieptewerking 
heeft vooral te maken met het creëren van 
lagen. Als je een neutrale bank hebt of van 
plan bent er eentje aan te schaffen, kun je 
met kussens met een patroon of bepaald 
design meer lagen en dus meer diepte 
creëren. Dit houdt het speelse effect vast. 
Een andere manier is het gebruik van een 
vloerkleed. In een spierwitte ruimte of een 
vertrek met één hoofdkleur, kun je door 
middel van een speels vloerkleed zowel 
accenten leggen als diepte creëren. Daarnaast 
kun je accenten leggen door kleurgebruik. 
Kies naast de hoofdkleur bijvoorbeeld voor 
een secundaire kleur. Dat kan door een wand 
die secundaire kleur te geven (met verf of 
behang) of met accessoires in die kleur. Bij 
accessoires geldt net als bij sieraden: less is 
more, en positionering is bepalend.
Maar bovenal heeft je huis voor het creëren 
van ruimte, van tijd tot tijd een inke 
opruimbeurt nodig. Begin daarvoor met een 
goede selectie, en gebruik post-its voor de 
driedeling. Groen voor spullen die je wilt 
houden, geel voor opslaan of opbergen (maar 
uit het zicht!) en tot slot rood voor alles dat 
weg moet. Doordat je zo meer zicht krijgt op 
wat je eigenlijk allemaal in huis hebt, krijgt 
een beter idee van de mogelijkheden die 
binnen handbereik zijn. 
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Vitaal en
gezond bouwen

Het huis is helemaal gebouwd volgens 
je wensen en toch ontbreekt er iets. 
Het voelt niet als thuis, je krijgt er een 
ongemakkelijk gevoel. Geen prettige 
constatering wanneer het om je net 
opgeleverde droomhuis gaat. Gelukkig 
zijn er mensen die zich bekwaamd 
hebben in het manifest maken van de 
onderliggende oorzaken. 

Een van die mensen is architect en 
vitaliteitsdeskundige Aniel Ramjanam. “Veel 
mensen kunnen wel voelen dat iets niet 

klopt, maar kunnen het niet benoemen.” Als 
architect, Qi-Mag Feng Shui-consultant en 
senior Tao master combineert hij verschillende 
invalshoeken: feng shui, geomantie en 
bouwbiologie. Zijn belangrijkste doel? “Het 
realiseren van mensvriendelijke feelgood-
gebouwen die je energie geven, waarin 
mensen zich blij en gezond voelen en 
daardoor gelukkiger en succesvoller zijn.”

Nederigheid
Aanvankelijk had hij, als veel andere 
architecten, een ander doel voor ogen. Net 

afgestudeerd van de TU Delft vertrok hij in 
1989 naar Suriname. “Om de beste architect 
ter wereld te worden”, vertelt Ramjanam 
lachend. “Ik dacht: ik ga het in mijn 
geboorteland wel even doen.” Al snel brengt 
de praktijk hem tot meer nederige inzichten. 
Zijn eerste gerealiseerde woonhuis leidt bij 
hem al snel tot de vraag: ‘Waarom gebruiken 
mensen mijn gebouw anders dan ik het heb 
ontworpen?’ In plaats van zijn eigen kennis en 
kunde superieur te stellen, verdiept Ramjanam 
zich vanaf dat moment in het intuïtieve 
gedrag van de gebruikers. Als hij enkele jaren 
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later in Amsterdam een cursus volgt bij feng 
shui-grandmaster prof. dr. Jes Lim, heeft 
Ramjanam zijn roeping gevonden. 

De kracht van wind en water
Feng shui, de oeroude Chinese levens loso e 
die wortelt in de kracht van wind (feng) en 
water (shui) brengt Ramjanam in contact 
met zijn oosterse roots. “Alles is bezield, alles 
in onze omgeving heeft positieve en minder 
positieve eigenschappen. Ons lichaam scant 
continu de omgeving, en de aanwezigheid 
van licht, lucht en water geven een signaal 
naar het onderbewustzijn: is het veilig, 
kan ik overleven? Ons immuniteitssysteem 
reageert hierop; een positieve omgeving 
geeft energie en een negatieve omgeving 
veroorzaakt stress. Waar lucht en water met 
elkaar in balans zijn, is een hoge vitaliteit, 
daar is levenskracht. Zo zie je dat de meeste 
nederzettingen aan rivieren liggen. Het geheim 
is luisteren naar de natuur en afstemmen op 
de overal aanwezige energiestroom.” 

Strategisch
Met zijn bureau Dynamic Spaces laat 
Ramjanam een verfrissende benadering zien 
van architectuur en de inrichting van onze 
leefomgeving. Dynamic spaces regisseert de 
dynamiek van de aanwezige levenskracht, 
Qi genaamd, in ruimte en inrichting in een 
vitaliserend mini-ecosysteem. Ieder mens 
wil ontdekken en verrast worden. Daarom is 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van daglicht 
zo belangrijk. Ramjanam: “De lichtkleur 
verandert gedurende de dag en daardoor ook 
onze beleving van een ruimte. De streling 
van wind brengt ons tot rust, net als een 
uitnodigende entree. Wat ik doe als consultant 
is de onzichtbare grond- of gebouwenergie 
aanwijzen en benutten. De positieve 
eigenschappen versterken en de mindere 
eigenschappen of stressfactoren verzachten.” 
Zo zorgt hij voor zo veel mogelijk licht en lucht 
in een woning. “Verder kun je er in Suriname 
bijvoorbeeld op letten dat een woning is 
georiënteerd op de Noordoostpassaat, voor 
energie en dwarsventilatie. Ook een zwembad 
kan strategisch worden geplaatst, zodat 
de wind over het water van het zwembad 
waait, en zo verkoeling brengt. En zorg voor 
schaduwrijke bomen in de tuin.”

Techniek is een tool
Ramjanam kijkt kritisch naar de trend van 
strak belijnde architectuur: “Veel gebouwen 
zijn bedacht vanuit de techniek, vanuit bouw- 
en uitvoeringssystemen en budgetbeheer. Veel 
architecten hebben alleen oog voor de look en 
niet voor de feel. Dynamiek, gevoelswaarde en 
ruimtebeleving moeten weer centraal staan.”
Maar ook voor ons mensen ligt er een 
belangrijke uitdaging. Ramjanam: “We 
zijn vergeten hoe we naar ons lichaam 
moeten luisteren. Regelmatig gaat er een 
‘dashboardlampje’ branden, maar we hebben 

geen idee welk signaal ons lichaam daarmee 
geeft. Licht, lucht, water, kleuren, materialen 
en geuren zijn allemaal van wezenlijk belang 
om je leven in balans brengen te brengen met 
je omgeving.” Dat hij wars is van techniek, 
zou een verkeerde voorstelling van zaken 
zijn. “Techniek kan ons enorm verder helpen. 
Techniek is een tool, dus gebruik het dienend, 
niet leidend. We moeten terug naar de 
bron: bouwen voor mensen.” Zijn volgende 
belangrijke uitdaging is zelfvoorzienende 
gebouwen te ontwerpen door zonne- en 
windenergie. De mogelijkheden zijn er.

Kwaliteitslabel
Ook vastgoedinvesteerders en 
projectontwikkelaars gebruiken de expertise 
van Dynamic Spaces. Dankzij een speciaal 
ontwikkeld gebouw-rating systeem kan 
Ramjanam een internationaal ‘keurmerk’ 
voor vitale gebouwen afgeven, en 
daarmee advies uitbrengen over locaties of 
functiemogelijkheden bij herbestemming en 
nieuwbouw. “Hoewel technisch veel mogelijk 
is, kan een bepaalde functie in disharmonie 
zijn met een gebouw of locatie. Bij een lage 
score luidt het advies: niet doen!” 
Hierdoor kan Ramjanam een mismatch 
tussen ambitie en potentie van een gebouw 
of locatie vroegtijdig signaleren. Zo kan veel 
( nancieel) leed bespaard blijven, zowel 
voor de investeerder als voor de toekomstige 
gebruiker.
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In zware economische tijden worden 
aankopen of investeringen voor de 
aanleg van een nieuwe tuin vaak 
uitgesteld. Erg jammer, vindt Kenneth 
Veldhuizen (61), fervent tuinliefhebber 
en eigenaar van Tuincentrum Tweede 
Rijweg. “Met planten en bloemen breng 
je leven in de tuin.” 

Veldhuizen wandelt iedere dag met plezier 
door zijn tuin; het geeft hem rust. Ook het 
werken in de tuin vindt hij prettig. Volgens de 
tuinliefhebber hoeft het onderhoud helemaal 
niet veel werk te zijn. “Ik spendeer vroeg in 
de ochtend een uurtje in mijn tuin en doe 
hetzelfde in de late middag, na vijf uur. Op 
die tijdstippen is de temperatuur aangenaam 
en kan ik ontspannen mijn werk doen. 
Belangrijk is het bijhouden van onkruid en 
het controleren van de planten op eventuele 
ziekten. Ook snoei ik wat planten en bomen 
bij en bemest ze. Als je iedere dag iets doet, 
is het werk prima bij te houden.” Een groene 
tuin is wat Veldhuizen betreft een verrijking 
voor de buurt. “Ook de buren en mensen die 
langslopen, kunnen van mijn tuin genieten. 
Dat geeft toch een mooi gevoel?”   

Liever fruit- dan sierbomen
Veldhuizen merkt dat de zware economische 
tijden er ink inhakken bij de consument. “Er 
is weinig geld, dus mensen gaan nu geen dure 
sierpalm kopen. De vraag naar fruitbomen is 
wel weer ink toegenomen. Ik ga gewoon met 
de stroom mee, en ben druk bezig met het 
aanplanten van fruitbomen bij mijn huis op 

Weg naar Zee.” Een tuin kan dus naast alleen 
‘mooi’ zijn ook een functie hebben, en de 
eigenaar bijvoorbeeld voorzien van eigen fruit 
en groente. 

Veldhuizen raadt tuinliefhebbers aan om in 
deze tijd planten te kopen die gegarandeerd 
lang meegaan. “Buitenlandse planten zijn 
mooi, maar hebben een kortere houdbaarheid. 
Lokale planten als de fayalobi en de 
Surinaamse roos gaan jarenlang mee. Ik ken 
Surinaamse rozen die al veertig jaar bloeien.” 
Voor mensen die een nieuwe tuin willen 
inrichten maar niet het budget hebben om 
direct een hele tuin aan te leggen, heeft de 
tuinder ook een oplossing. “Je kunt ervoor 
kiezen meer stenen te leggen in de tuin, en 
grote betonnen potten te vullen met planten. 
Dit is iets wat ik veel zie de laatste tijd en 
het is erg mooi.” Ook kunnen mensen zelf 
gaan experimenteren met het aanplanten van 
stekjes, zodat ze niet steeds nieuwe planten 
hoeven aan te schaffen.

Natuurlijk verkoeling 
Veel groen in de tuin geeft niet alleen een 
rustgevend gevoel en een mooie aankleding 
van het perceel, maar heeft ook duurzame 
voordelen. Want wie volop groen in de tuin 
heeft staan, kan rekenen op een natuurlijke 
afkoeling van de woning. Planten, bomen 
en struiken verdampen namelijk hun vocht 
onder invloed van de zon, en dat vocht zorgt 
voor afkoeling in de tuin. Bomen en struiken 
geven ook schaduw en zorgen ervoor dat het 
huis minder snel opwarmt dan een tuin die 

is aangelegd met steen, tegels of kiezels. “Ik 
heb geen airco nodig op een snikhete middag. 
Ik ga onder mijn schaduwboom zitten en snuif 
de zilte zeewind op. Het is er goed toeven”, 
zegt Veldhuizen. 

Vogels, vlinders en insecten
Het aantrekken van insecten, vogels en 
vlinders is volgens Veldhuizen van cruciaal 
belang om de tuin levendig te houden. 
Vlinders en insecten zijn nodig voor de 
bestuiving van de planten en daarmee het 
natuurlijk bloeien van de tuin. “Fayalobi’s 
groeien bijvoorbeeld heel snel en hebben 
de hulp nodig van vlinders en bijen voor de 
bestuiving. Handmatig zou dit heel veel werk 
zijn”, vertelt de tuinliefhebber. 
En de insecten trekken weer vogels aan. 
Vogels als de grietjebie en boontjedief zijn 
insecteneters, en zullen vaak een bezoek 
brengen aan de tuin wanneer er genoeg te 
eten is. “Maar om ze in je tuin te houden, 
kan je ook elke dag een handje rijst voor 
ze neerzetten. Daar zijn ze gek op”, aldus 
Veldhuizen. 

Ook planten met felle kleuren trekken 
vogels en vlinders aan. De kolibrie is volgens 
Veldhuizen bijvoorbeeld verzot op het 
of cierskwastje. Dit is een plant in een rood of 
roze-paarse kleur, met een bloem die bestaat 
uit dunne sprietjes, waardoor het net een 
kwastje lijkt. “Vogels zorgen naast de nodige 
vrolijke geluiden ook voor het verspreiden van 
zaadjes in de tuin, wat leuke verrassingen kan 
opleveren”, besluit Veldhuizen.

 “Met planten en bloemen
breng je leven in de tuin.”





Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comHUUROBJECTEN

50

P.N.O.T.K.

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- , alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Huurperiode minimaal 3 jaar

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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 A. Amatsari - 7220930

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 A. Amatsari - 7220930

 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,-

$ 4.000,-

Deze prachtige residentie ligt in een exclusieve woon-
wijk langs de Surinamerivier aan de Anton Dragten-
weg. Deze woning is een buitenkans voor expats 
en ambassadeurs die een huis willen huren waar de 
mogelijkheid bestaat recepties te geven in de tweede 
woonkamer zonder dat de woonprivacy in gedrang 
komt. Er is een brede oprit naar de hoofdingang van 
de woning vanwaar u gelijk toegang krijgt tot de 
woonruimte op de begane grond. De begane grond 
beschikt over een keuken, slaapkamers, een woon- en 
leefruimte en een prachtig terras met buitenkeuken.

 Noord V4  (H0188B6 – Advocaatstraat hk Anton dragtenweg)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Wi , alarm en warm water,
 zwembad, kabel
Status Semi gemeubileerd
Bijzonderheden Residentiele woning met 3 keukens
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Casco horeca-units
Status  
Bijzonderheden Horeca-units

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

 Centrum S5 (H0180B6 – Van Roseveltkade)

$ 3.000,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Half
Extra’s Warm water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden extra werkruimte, ruime  
 achtertuin voor parkeren
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar A. Amatsari - 7220930

Centrum P5 (H0181B6-Van Lansbergestraat 13)

$ 700,-
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$ 4.000,-

"The Green Building" het kantoorpand gelegen tegen-
over de brandweerkazerne aan de Verl. Gemenelands-
weg, ingang aan de Neeltje van Ravenswaaijstraat is 
per direct beschikbaar.

Dit 2 verdiepingen tellende kantoorpand beschikt over 
30 tot 40 werkplekken, naar gelang de inrichting.

Centrum P6 ( H0124B9 – Neeltje van Ravenswaaijstraat 12 )

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 8
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s 3-fase stroomaansluiting, internet 
Bijzonderheden Mogelijkheid verdiepingen
 afzonderlijk te huren
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar A. Amatsari - 7220930

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 270m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm,
 zwembad
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497/550466

Charlesburg R1 (H0175B9 – Khadiweg 6)

$ 2.150,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Wi , alarm en warm water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Trefwoorden; Rust, veilig,  
 modern, wonen in stijl
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497
Makelaar A. Amatsari - 7220930

Noord V3  (H0186B9 – Celsiusstraat 3)

€ 2.250,-

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

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

€ 1.500,-

P.N.O.T.K.

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.

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 280m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, alarm, die jzer
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497
Makelaar A. Amatsari - 7220930

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, wi- , alarm
Status  ngemeubileerd
Bijzonderheden 1 kamer als studeerkamer  
 gebruikt kan worden
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497
Makelaar A. Amatsari - 7220930

Noord V2 (H0173B9 - Eusieweg 10)

P.N.O.T.K.

Soort object Hoogbouw loods
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 4
Airco’s  
Extra’s  
Status  
Bijzonderheden Direct te betrekken

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

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

$ 2.500,-
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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,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 80m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Hydrofoor
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica O10  (H0155B3–Alidaweg 19)

€ 350,-

€ 1.500-

Deze prachtige, vrijstaande villawoning staat op een 
ruim hoekperceel van ca. 2000m² in een vrij rustige 
buurt te Geyersvlijt; Kof mamalaan no. 1. Vanuit de 
Anton Dragtenweg gaat u naar links in de Commissaris 
Roblesweg. Na ca. 450m aan de rechterkant bevindt 
zich deze luxe, full option laagbouwwoning. U betreedt 
het geheel omrasterd perceel via een elektrische 
schuifpoort en u kunt uw auto’s parkeren op het eigen 
terrein of in een gesloten garage die ruimte biedt aan 
2 auto’s. Er is een apart wachterhuis aanwezig.

Noord (H0197B6 – Kof mamalaan 1)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, internet
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Villa op een enorm groot perceel   
 met perceel wachtershuis
Contact info Surgoed Makelaardij 
 Tel.: 493497
Makelaar Alice  Amatsari - 7220930

$ 2.500,-

Deze prachtige residentie ligt in een exclusieve woon-
wijk " Peace village" aan de Pramakalaan nummer 
twaalf. De Pramakalaan is een zijstraat van de Tweede 
rijweg. De begane grond beschikt over een wel 
ingerichte keuken, een master room, een woon-  en 
leefruimte en een garage waarin u een auto kunt 
parkeren. Via een houten binnentrap bereikt u de 
2de verdieping waar zich meerdere slaapvertrekken 
bevinden met luxe bad, toilet en walk- in closets. De 
2de verdieping is een open ruimte.

Uitvlugt L5 (H0202B6 – Pramakalaan 12)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/kabel tv
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Gemeubileerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort object Hoogbouwwoning
Bebouwd opp. 400m²
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 2
Airco’s Airco’s
Extra’s Alarm
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Rustig woongebied
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Uitvlugt M7 (H0199B3–Kinderdorpstraat)

$ 600,-

Bebouwd opp. ± 300m²
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 2
Airco’s Almost fully
Extra’s Warm water, internet
Status Volledig
Bijzonderheden Hoogbouwwoning op een  
 ruim perceel van ca. 1028m²
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice  Amatsari
 7220930

 Kwatta H3 (H0196B6–H. Fernandedsweg 43a)

€ 700,-

Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Geen
Extra’s Internet optioneel
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Ventilatoren aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari
 7220930

Centrum P5 (H0149B6–Dr.S.Redmondstraat)

€ 300,-
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 90m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Half
Extra’s Wi /converter voor digitale tv
 Incl. stroom en water
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Volledig gestoffeerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Kwatta H3 (H0195B6 - H. Fernandesweg 12)

€ 350,-€ 1.250,-

Prachtige woning, bouwjaar 2010 te huur op unie-
ke locatie langs groot meer met privé steiger. Deze 
woning is de laatste woning aan de linkerzijde van de 
Helouisestraat. Water en stroom aanwezig, verharde 
bestrating wordt op dit project binnenkort gereali-
seerd. De woning heeft een ruim balkon aan de zijde 
van het meer dat heerlijk op de wind staat. De tuin 
rondom het huis is gedeeltelijk voorzien van sierbe-
strating. Tussen het balkon en de woonkamer zijn er 2 
grote puien van 4 meter lang, helemaal geopend.

Uitvlugt G5 ( H0092B3 – Menckenbergstraat 2D)

Bebouwd opp. 225m2
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 + 2
Airco’s Half 
Extra’s Warm water, 110/220
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Die jzer, hydrofoor, Airco’s in alle  
 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar A. Amatsari - 7220930

dakplaten & bouwmaterialen

Ds. Martin Lutherkingweg 1 (hoek van Highway / Latour) Tel. nrs.: 6805410 / 8566828 / 8960155
all.in.one.nv.2015@gmail.com/n.v.allinone.kiran@gmail.com |      8566828 Whatsapp ons voor meer info!

Bij N.V. ALL IN ONE bent u terecht voor de beste kwaliteit dakbedekking met garantie in verschillende modellen
(trapezium, golf, dakpan, nokplaten, gladdeplaten, kraalplaten, dakgoten), kleuren, diktes en afmetingen.

Daarnaast hebben wij ook cement, triplex, cementboard, betonplex, poortrollers, ijzerwaren, schuiframen en -deuren,
verfwaren, kwasten, rollers, roldeuren, spijkers en schroeven in verschillende afmetingen en nog veel meer.

€ 750,-

In een centrale ligging in Paramaribo Noord waar veel 
bedrijvigheid is, staat deze laagbouwwoning.  Deze 
staat op een terrein van 375m² dat is omrasterd met 
een stenen schutting en aan de voorzijde met sier-
hekwerk. Via een kleine poort heeft u toegang tot het 
perceel. Het is deels betegeld en deels opgevuld met 
steenslag. De woning is voorzien van die jzers, alarm-
installatie, koud en warm water, 110/220V, airco’s en 
telefoon-/internetaansluiting.

Noord U3 (H0200B3 Brahmstraat no. 7)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Internet, alarm en warm water
Status Deels gemeubileerd
Bijzonderheden Ruime woonkamer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar A. Amatsari - 7220930

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 240m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Alarm/warm water/internet/ 
 kabel tv
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

 Blauwgrond (H0201B6–J. S. Greenstraat 202)

$ 850,-.
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Surgoed-directeur Thijs Mouchart:

‘Overheid heeft 
dikke vinger in pap 

vastgoedmarkt’
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Niet de bemiddelaars of de 
eigenaren, maar de overheid is de 
grootste factor die maakt dat de 
vastgoedmarkt niet stabiel is. Een 
goed en integraal beleid zou meer 
rust brengen op deze markt en een 
aanzienlijk deel van de speculaties 
kunnen voorkomen. Dat zegt Thijs 
Mouchart, directeur van Surgoed. 
“Als wij de vastgoedmarkt willen 
stabiliseren, heeft de overheid 
daarbij een grote vinger in de pap.”

Het begint volgens Mouchart al bij het 
vaststellen van de klapperwaarde van 
terreinen. “Deze bedragen zijn per 1 februari 
vastgesteld in euro’s. In principe zou je 
kunnen zeggen dat daar niets mis mee is, 
als de overheid meer geld wil verdienen. 
Maar het is kortzichtig, want hierdoor worden 
de kosten bij de notaris onbetaalbaar.” De 
overdrachtskosten bij de notaris zijn ongeveer 
twaalf procent. Mouchart geeft aan dat 
mensen hierdoor ‘op papier’ altijd transacties 
plegen tegen de bodemwaarde van het pand. 
De rest wordt buiten het kantoor van de 
notaris om ‘geregeld’. Maar dit brengt veel 
gevaren met zich mee. 
Mouchart: “Er ligt tijd tussen de transactie en 
het inschrijven van de overschrijving in het 
kadaster. Iemand kan dus op één dag een 
terrein dubbel verkopen. Als de benadeelde 
daar een zaak van maakt, kan hij slechts 
het geld terugkrijgen dat bij de notaris is 
opgetekend.” Het geld dat ‘buiten’ is betaald, 
is voor altijd verloren. Want van die illegale 
transactie is geen bewijs. Mouchart pleit 
ervoor dat de overdrachtskosten omlaag 
worden gebracht, waardoor mensen minder 
geneigd zullen zijn om buiten de notaris om 
zaken te regelen. 
“Het gevolg zal zijn dat mensen weer massaal 
alle geldzaken via de notaris regelen. Die 

maakt dan meer omzet, en ook de overheid 
krijgt meer geld binnen uit de transacties.” 
Overigens vindt Mouchart dat het verhogen 
van de klapperwaarde ook de verkoopwaarde 
verhoogt. Daarmee is hij een andere mening 
toegedaan dan Silvano Tjong-Ahin, directeur 
van het GLIS. Tjong-Ahin vindt dat percelen 
toch al duurder werden verkocht dan de oude 
klapper aangaf, waardoor verhoging van de 
klapperwaarde niet hoeft te betekenen dat 
daarmee ook de verkoopprijzen omhooggaan. 
Mouchart struikelt ook over een ander aspect 
van de nieuwe klapperwaarde. “Als je de 
waarden vaststelt in vreemde valuta en niet 
in SRD, waar is dan het zo gepropageerde 
vertrouwen dat wij moeten hebben in de eigen 
munt?” vraagt hij. Ook speelt dat de overheid 
anderen verbiedt om goederen aan te prijzen 
in een vreemde munt, maar zich er zelf wel 
schuldig aan maakt. 

De Surgoed-directeur geeft aan dat 
mensen alle ruimte krijgen om met grond 
te speculeren, onder andere door de wijze 
waarop grondhuurpercelen overdraagbaar 
zijn. “Aan de rand van de stad en verder 
daarbuiten, liggen enorme arealen die 
onbenut zijn, maar allemaal zijn uitgegeven. 
Veel ervan staan te koop, wat doet vermoeden 
dat mensen speculeren met grond die zij 
gratis hebben gekregen, want er is helemaal 
niets gedaan met de grond.” Mouchart meent 
dat wanneer de overheid de huur voor deze 
percelen drastisch verhoogt, dit speculeren 
signi cant zal afnemen. “Dan zal men niet 
meer enorme lappen grond aanvragen waar 
niets mee gedaan wordt. De huurkosten 
worden te hoog voor een areaal dat niet 
productief wordt ingezet.” 

Als oplossing voor degenen die de terreinen 
wél gebruiken, stelt Mouchart voor dat zodra 
kan worden aangetoond dat het terrein 
inderdaad productief wordt ingezet, de 

huurkosten omlaaggaan. Ook pleit hij ervoor 
dat daadwerkelijk wordt voldaan aan de 
cultuurplicht, de plicht de grond te gebruiken 
waarvoor deze bestemd is, voordat een terrein 
wordt overgedragen. En als niet binnen de 
vastgestelde periode aan de cultuurplicht is 
voldaan en daar niet voldoende argumenten 
voor zijn, moet de grond simpelweg worden 
ingetrokken. “Dan zal je zien dat plotseling 
anders wordt omgegaan met grond die 
mensen gratis krijgen. De speculatie stopt en 
de overheid ontvangt meer huurpenningen.” 
Pratend over speculatie maakt Mouchart ook 
een eind aan de mythe dat buitenlanders de 
prijzen van vastgoed omhoogstuwen. In de 
gemeenschap doet het verhaal de ronde dat 
buitenlanders over meer kapitaal beschikken 
en er daarom de oorzaak van zijn dat meer 
gevraagd wordt voor vastgoed. “Dat is niet 
waar. Ongeveer 85 procent van de transacties 
is lokaal. Hoe kan 15 procent de prijs omhoog 
drukken? Het zijn de verkopers zelf die de 
prijzen opschroeven.” Puttend uit zijn ervaring 
als makelaar geeft de Surgoed-directeur een 
aantal voorbeelden van terreinen waar de 
verkopers zelf de hoge prijzen vaststellen. 
“Het zijn ook niet de makelaars. Erkende 
makelaars doen dit niet”, weet hij. 

Mouchart erkent dat een aantal taxateurs wel 
meewerkt om hoge taxaties vast te stellen, 
maar dat zijn volgens hem taxateurs die 
niet in de verkoop zitten. “Anders zouden zij 
weten dat zij een prijs hebben vastgesteld 
die het vastgoed totaal onverkoopbaar 
maakt.” Hij meent dat al dit soort praktijken 
voorkomen kunnen worden wanneer 
maatregelen getroffen worden om transacties 
transparant en volledig via de notaris te laten 
plaatsvinden. “Dan weten wij wat alles gekost 
heeft. Dan wordt de markt transparant. Ik 
denk dat de ministeries van Financiën, RGB 
en de notarissen de koppen bij elkaar moeten 
steken om dit doel te bereiken.”

Surgoed Bouw & Infra bouwt uw zwembad!

Auguststraat 30 T (+597) 493497
Groenhartstraat 28 (werkloods) T (+597) 405174

bouw@surgoed.com | www.surgoed.com
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Bouwen aan een 
eigentijds historisch 

Paramaribo
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Spraakmakende nieuwe gebouwen zijn overal ter wereld dé 
visitekaartjes voor een stad. Vaak een mooie uitdaging, maar het 
herwaarderen van bestaande bouw met eigentijdse vormgeving 
kan minstens zo verrijkend zijn. Want ook bestaande gebouwen en 
pleinen kunnen laten zien dat ze karakterbepalend zijn en nieuwe 
toekomstperspectieven bieden. 

Paramaribo kent veel bijzondere architectonische gebouwen. Aan 
de historische binnenstad is een hoge waarde toegekend met de 
erkenning als werelderfgoed. Veelal wordt ernaar gekeken met een 
historische bril, terwijl juist de toekomst, het Suriname van nu, er een 
belangrijke plek zou kunnen krijgen. Het verleden heeft onherroepelijk 
vele erfenissen nagelaten, ook in het overgeleverde gebouwd erfgoed. 
Hoe we met die erfenissen omgaan, is een eigentijdse keuze en laat 
zien welke waarden de hedendaagse maatschappij omarmt. 
De toenemende kosten voor water- en energieverbruik dwingen 
bijvoorbeeld tot anders nadenken over de huidige manier van leven en 
bouwen. Hoe houden we de kosten beperkt zonder te veel in te boeten 
op gebruiksgemak? Ook klimatologische veranderingen stellen steeds 
hogere eisen aan bouwconstructies, en de crisistijd dwingt om extra 
goed te kijken naar de risico’s en de noodzaak van investeringen. 
Daarom is het juist nu in Suriname zo interessant om te onderzoeken 
welke antwoorden architecten en vastgoedontwikkelaars in nancieel 
minder rooskleurige tijden kunnen geven op deze en andere 
maatschappelijke kwesties van dit moment. Er is een getalenteerde, 
internationaal georiënteerde jonge generatie Surinamers met hoge 
ambities, die zich niet laat ontmoedigen door de crisis. Integendeel. 

Transformatie
Iets dergelijks gebeurde eerder in Nederland. Toen daar in 2008 de 
economische crisis hard toesloeg in de vastgoedsector, ontstond er 
in Rotterdam een concept voor vastgoedontwikkeling dat later een 
voorbeeld zou worden voor veel andere steden, zowel nationaal als 
internationaal. In plaats van de crisis lijdzaam te ondergaan, besloten 
de jonge vastgoedontwikkelaar CODUM en ontwerpbureau ZUS nieuwe 
mogelijkheden te verkennen voor een gebouw dat al ‘sloopklaar’ was 
verklaard. Het grote kantoorpand zou worden gebruikt als inspirerende 
omgeving voor diverse ondernemers en kleine bedrijfjes. Nu, ruim vijf 
jaar later, is de tijdelijke herbestemming van het Schieblock, zoals dit 
gebouw heet, niet meer weg te denken uit de stad Rotterdam. Niet 
sloop en nieuwbouw, maar transformatie bleek de sleutel tot succes.  
Voor Paramaribo is misschien wel het meest kansrijke en uitdagende 
herbestemmingsobject voor stadsontwikkeling: het karakteristieke, 
modernistische, als hoofdpostkantoor van Surpost vormgegeven 
gebouw aan het Kerkplein. Het monumentwaardige gebouw is 
ontworpen door de architect Nagel en opgeleverd op 15 januari 1960. 
Hoewel recentelijk nog in gebruik als postkantoor, staat het erbij alsof 
het al is opgegeven. Zo’n geweldig gebouw op een toplocatie in het 
centrum in Paramaribo! Met het Schieblock op het netvlies, lijken hier 
de kansen voor het oprapen te liggen. 

Gebiedsontwikkeling
Architect Gunnar Gullit van Aurora Architects, hun bureau ligt op 
steenworp afstand van dit pand, ziet de waardevolle kansen die hier 
liggen. “Het voormalige postkantoor is een van de gebouwen aan 
het Kerkplein die onlosmakelijk verbonden zijn aan de historische 
beleving van die plek. De transformatie tot een multifunctioneel 
gebouw met bijvoorbeeld horeca, appartementen, kantoren en ateliers 
voor kunstenaars zal niet alleen het gebouw enorm verbeteren, maar 
ook de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van het Kerkplein 
versterken - zowel overdag als ’s avonds. Pleinen en parken zijn 
ontmoetingsplaatsen waar het dagelijkse leven wordt geleid. Deze 
openbare ruimten laten zien hoe het met de gezondheidstoestand van 

een stad is gesteld.”
Herbestemming kan hier de impuls zijn voor gebiedsontwikkeling, 
waardoor dit gebied in de toekomst weer een rol van betekenis kan 
hebben in het stedelijk weefsel van Paramaribo, denkt Gullit. En 
daarmee raakt hij de kern van de kracht van herbestemming. De plek 
en het gebouw zijn vertrouwd. Met een nieuwe functie en bestemming 
en eigentijdse aanpassingen wordt er een nieuwe verhaallijn 
toegevoegd: de geschiedenis van de toekomst. 

Uniek
Met een dergelijk plan kan Suriname meer dan ooit haar eigenheid 
laten zien. Paramaribo, een moderne en tegelijkertijd historisch 
gelaagde Caribische stad met een aantrekkelijke rijkdom aan 
afwisselende gebouwen en bouwstijlen. Verleden en heden zijn tot 
elkaar veroordeeld. Ook als het verleden helemaal uitgewist zou 
worden, bestaat er een heden met een voorgeschiedenis. Iedere 
generatie kent aan het bestaande een nieuwe betekenis toe, op basis 
van nieuwe gebruiken en veranderende maatschappelijke behoeftes. In 
die zin is herbestemming een eeuwenoud fenomeen. 
Maar hoe ziet herbestemming eruit in het 21e-eeuwse Suriname? 
Lukt het om de huidige dynamiek in de Surinaamse samenleving 
te vertalen naar internationaal spraakmakende architectonische en 
stedenbouwkundige herbestemmingsvoorbeelden? Als dat lukt, kan 
Paramaribo aan de rest van de wereld laten zien dat het niet per se 
nieuwbouw nodig heeft om als stad van de toekomst tot grote hoogtes 
te komen, door juist gebruik te maken van haar unieke historische 
binnenstad.

Een crisistijd dwingt altijd om extra scherp te kijken naar risico’s en de noodzaak van 
investeringen. Hoe gaan architecten en vastgoedontwikkelaars om met nancieel minder 

rooskleurige tijden? Herbestemming van bestaande panden lijkt hier het toverwoord.
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Gum Air N.V. | Doekhieweg 03, Zorg en Hoop Airport | Paramaribo / Suriname 
E: info@gumair.com | P: (597) 49 87 60 or (597) 43 20 57 | F: (597) 49 17 40 

For reservations to Guyana: (597) 43 38 30
Of ce hours: Monday - Friday: 07.30 - 16.00 | Saturday: 07.30 - 12.00 | Sunday: closed

Fly to Guyana with Gum Air
We operate daily ights between

Paramaribo and Georgetown – Guyana
in partnership with Trans Guyana Airways
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Perceel opp. 690,42m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

opp. 424.19m²

ond Eigendom

Bouwrijp

oort Zand/klei

derheden Elekrticiteit en water

aanwezig

ct info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497

aar 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. 8356m²

Titel grond Grondhuur

Status Wied/bos

Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig

gelegen te Groningen

nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497

ar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 35.000,-

Perceel opp. 1681.65m²

Titel grond Grondhuur

Status Ontbost en schoon

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497

Makelaar John Pisters
7164040

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

€ 25.000,-

Perceel opp. 750m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden De wijk is op dit moment in

ontwikkeling en wordt be

bouwd

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497

 Wanica W15 (P0259B6–Putcherwegkavel 73

€ 23.000,-

€ 245.000,-

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goud-

kust van Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk. 

Surgoed heeft 6 terreinen te koop in deze prachtige 

omgeving. De USP (unique selling proposition) zijn 

onder andere het feit dat deze terreinen compleet 

bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden 

en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds ge-

maakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoei-

ing. de terreinen liggen rond de 70m.

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

n 
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel. : 493497/457183

550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, die jzer, alarm,  

full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewilde omgeving te Uitvlugt, 

staat deze prachtige laagbouw woning. Deze woning, 

gebouwd in 2007, is voorzien van alle gemakken 

en voldoet aan alle moderne eisen; zoals warm- en 

koud water, 3 fase stroomaansluiting 110 en 220 volt, 

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige villa voorzien van alle

gemakken op een zeer gewilde   

locatie

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/457183/550466

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.: 493497/457183

550466

€ 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. 
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

Kwatta Q4 (W0346B9–Paradijslaan 11)

€ 425.000,-
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€ 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. 

w

€ 179.000,-

Ruime open le

slaapkamers, 

in een rustige

de nieuwe Am

centra, recrea

Paramaribo. 

stenen laagb
centraal gest

uitstraling. D
w.o. golfplat
de vervaard

Noord T2   (W0397B6 – Gipssteen- /hk 

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

Contact info
Makelaar

ort woningSoo Laagbouw

uw opp.Bou 140 m²

rceel opp.Per 406 m²

tel grondTite Eigendom

aapkamerSla
2

ad en toiletBa 2

jzonderhedenBij 110/220, warm water,

die jzer

Contact infoCo Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/550466

MakelaarM
Joel Terzol - 7163400

ca D2 (W0200B3-Nataschastraat 26)

Wanic

€ 67.000,-

Gneisstraat 9)Gneisstraat 9)

jn

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol

7163400

€ 126.500,-

onwijk gelegen acht

neisstraat. De Gneis

elijk alleen bestemm

n 400 meter vindt u 

erschillende eetgeleg

van de woning staa

Deze maken de won

us onder het genot 

genieten op het voo

omheind met een stenen m

geheel verhard. Aan de voo

het balkon dat geheel beve

ge, welke ruimte biedt aan

de woning. Wat gelijk opva

is het prachtig plafond van

de gehele woning terug ko

ruime woonkamer met op

Soort woning

Bouw opp. 184 m²

Perceel opp. 1005 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Perceel heeft een

frontbreedte van 30m 

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/457183

550466

€ 119.000,-

NINGEN

www.surgoed.com

(W0382B3 – Kanaalweg 14)
Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

WONINGEN

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  
ed Makelaardij

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

www.surgoed.com

Nr. 2 | april - mei  2015
GRATIS

De Botralie:
historie aan

rand villawijk

Licht,

belangrijker
dan u denkt

Vraag het aan
de notaris

Ik voel me één

met de natuur

ACTUEEL VASTGOED AANBOD

Badkamerdromen

lifestyle krant

Nr. 7 | februari 2016 - maart 2016

ACTUEEL

COLUMN: Von Zeggen

Gedollariseerd

BOUWEN MET EEN ARCHITECT 
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HUIS EN ZIJN VERHAAL

Onstuimig verleden in de Nassylaan

Wonen in een container

Taartenmaker Ike Bohe
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Wilt u een perceel of woonhuis 

aanschaffen, bouwen of renoveren?

Voordelen:

Dr. Sophie Redmondstraat 59-61  T.: 472266 

customercare@fi nabanknv.com | www.fi nabanknv.com

Mr. J. Lachmonstraat 49  T.: 430300

A.K. Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.:230027
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Voor de Rubriek Cribs gaat de redactie van 

Surgoed op zoek naar bekende Surinamers die 

willen laten zien waar en hoe ze wonen en hoe 

hun Cribje is ingericht. Dit keer hebben we een 

bezoek gebracht aan mevrouw Hema Mahabir-

Punwasi (71). Zij is bij menig Surinamer 

bekend vanwege haar docentschap op het Natin 

beken
haar rol als grondlegger van het Algemeen 

en ha
ddelbaar Technisch Onderwijs (AMTO). 

Midd
oud procureur-generaal Subhas Punwasi is 

De o
ar broer. haar

nuit de stad rijden we over de Commissaris 

Van
eytingweg het district Wanica binnen. 

We
angekomen op het erf glijdt de drukte van 

Aan
e stad direct van ons af. Na de kennismaking 

de
et de vrouw des huizes weten we waar deze 

me

rust vandaan komt. Boven alles is mevrouw 

Mahabir-Punwasi een echt natuurmens. Ze 

leeft zoveel mogelijk van en met de natuur 

om zich heen. Dit komt onder andere tot 

uiting in haar spiritualiteit en de manier 

waarop ze zich over haar erf ontfermt. ,,Ik 

heb iedere plant of boom hier zelf neergezet. 

Iemand die aan mijn planten komt, komt 

aan mij.” De bittere neem die we veelvuldig 

tegenkomen wordt gebruikt om het erf op 

een natuurlijke manier te onderhouden. 

,,Chemische bestrijdingsmiddelen komen 

mijn terrein niet op.” Elke boom heeft een 

verhaal en draagt persoonlijke herinneringen 

met zich mee. Ook het aantal orchideeën 

valt op. Ze hangen ieder in een eigen potje 

onder een grote neemboom. ,,Ik heb er zo’n 

zeventig. Er zitten nnu nieuwe knoppen in en 

ik kijk uit naar de daag dat ze allemaal tegelijk 

open gaan.” Sameen met haar man heeft 

mevrouw Mahabirr-Punwasie het perceel 

in de jaren zestig vvoor een prikkie kunnen 

kopen. ,,Het heettee dat het spookte op dit 

terrein. Het verhaaal is dat er een moord is 

gepleegd waarbij dde slachtoffers in stukken 

zijn gehakt.” De gliinstering in de ogen van 

mevrouw Mahabir-PPunwasi verraadt dat ze 

dit zelf niet echt gelelooft. Aan de uiteindelijke 

bouw van het huis hhebben de eigenaren lang 

gewerkt. Als onderwwijzers konden ze slechts 

beetje bij beetje spaaren. Om extra inkomsten 

te krijgen plantte mmevrouw Mahabir-Punwasi 

onder andere cassaave en zoete patat. Langs 

het water groeide mamaïs die ook werd verkocht. 

Hema Mahabir-Punwasi:

Ik voel me één 

met de natuur’

m

w surgoed.com
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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.: 493497/550466

€ 79.500,-

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.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

€ 185.000,-

Soort woning Laa

Bouw opp. 15

Perceel opp. 51

Titel grond Ei

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden S

Contact info S
T

Makelaar J

Wanica P11 ( W033

€ 115.000,-

Soort woning Hoogbouw

Bouw opp. 

Perceel opp. 1.034ha

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Bruynzeel
woning 15 jaar

geleden gebouwd

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/457183

550466

Makelaar Joel Terzol -   

7163400

N.O.T.K.

Gelegen in het district Saramacca, aan de 

Grankreek, ten noorden van de Rijweg Gr

ligt deze prachtige woning aan de Sarama

Wanneer je de oprijlaan komt binnen rijde

kleine bruine beheerderswoning vooraan 

is beplant met prachtige tropische plante

geheel in cultuur is gebracht. Het percee

van Saramacca, 1 hectare langs de rivier

heeft als titel grondhuur. Het is een bruy

jaar geleden is gebouwd en nog steeds 

den. Het onderste gedeelte is van steen

deeld in 2 woonlagen. De begane grond

en heeft 3 slaapkamers, een ruim terra

keuken. De eerste verdieping heeft een

vloer en heeft 2 slaapkamers en een ei

dit ruim perceel bevindt zich ook een m

buitenkeuken en buitendouche. 

€ 119.000,-

Ongeveer 6 km van het centrum van Paramaribo aan 

de Kwattaweg ligt dit prachtig huis in een goed ver-

zorgd Project (rashiv verkaveling). De Rhododendron-

straat is een zijstraat van de vierde rijweg en de wo-

ning is ongeveer 250m in de straat. De aard van het 

project en de sociale controle biedt rust en veiligheid 

aan de bewoners. In de omgeving zijn er scholen, 

winkels, cambio’s, restaurants, en diverse faciliteiten 

aanwezig. Dit project is tot heel laat in de avond 

bereikbaar per bus. Het terrein en de oprit is geheel 

verhoogd en betegeld. De woning is goed beveiligd.

Wanica P5 ( W0339B6–Rhododendronstraat 12)

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 167m²

Perceel opp. 405.50m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden 110/220V, alarm, hydrofoor,

elektrische schuifpoort 

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

w surgoed.comm
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Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 650 m²

Perceel opp. 999.34 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Fully airco, gated community,  

warm en koud water 

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/457183/550466

Makelaar B. Chin - 7163700

Kwatta Q4 (W0346B9

€ 425.000,-

geving te Uitvlugt, 

woning. Deze woning, 

n alle gemakken 

sen; zoals warm- en 

uiting 110 en 220 volt, 

aragedeur en schuif-

bouwd oppervlakte van 

m² het achterterras is 

rras ligt lekker op de 

voorzien van alle

een zeer gewilde   

aardij
457183/550466

Surgoed Hou

Bijzo warm en k

Contact info Surgoed M
Tel.: 4934

Makelaar B. Chin - 

€ 425.0

en voldoe
koud water, 3 fase stroomaansluiting 110

airconditioning, automatische garagedeur en schuif-

poort. Het huis beslaat een bebouwd oppervlakte van 

ongeveer 278m², waarvan 42m² het achterterras is 

en 36m² het voorterras, dit terras ligt lekker op de 

w surgoed.com
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Perceel o

Titel gro

Status

Grondso

Bijzond

Contac

Makela

m

www.surgoed.com

lt u een perceel of woonhuis 

nschaffen, bouwen of renoveren?

elen:

ophie Redmondstraat 59-61  T.: 472266 

tomercare@fi nabanknv.com

ww.fi nabanknv.com

Mr. J. Lachmonstraat 49  T.: 430300

A.K. Doerga Sawhstraat 72, Nw. Nickerie T.:230027

Hk Jozef Israelstraat en Kristalstraat (opening in November)

ACTUEEL VASTGOED AANBOD

bare meubels

winden

el gevraagd Column: Von Zeggen

iratie uit de wereld

ut of steen?

ober - november 2015
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House, Home & Lifestyle

L
n

WONINGEN

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 200m²

Perceel opp. 829m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 2

Bad en toilet 2

Bijzonderheden  

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel. : 493497/457183

550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

 Leiding (W0382B3 – Kanaalweg 14)

€ 112.500,-

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 384 m²

Perceel opp. 866.56 m²

Titel grond Grondhuur

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Warm water, die jzer, alarm,  

full airconditioned

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel. : 493497

Makelaar Jerson Zorgvol - 7106677

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 135.000,-

€ 210.000,-

Gelegen in een zeer gewil

staat deze prachtige laagb

gebouwd in 2007, is voor

en voldoet aan alle mode

koud water, 3 fase stroom

airconditioning, automat

poort. Het huis beslaat e

ongeveer 278m², waarv

en 36m² het voorterras

windrichting.

Uitvlugt (W0365B9 - Julius E. Mullerstraat 5

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 278m²

Perceel opp. 570m²

Titel grond Erfpacht

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Prachtige
gemakke
locatie

Contact info Surgoed
Tel.: 49

Tout Lui F

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 250m²

Perceel opp. 1052m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 3

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Woonhu
onder S
architec
steiger 
langs h

Contact info Surgoe
Tel.: 4
55046

House, Home & Lifestyle

Vastgoedkrant plus TV

WONINGEN

Soort woning Laagbouw

Bouw opp. 90 m²

Perceel opp. 270 m²

Titel grond Eigendom

Slaapkamer 4

Bad en toilet 2

Bijzonderheden Gesloten riolering, verharde 

weg, uitstekend omrasterd 

Contact info Surgoed Makelaardij

Tel.: 493497/550466

Makelaar Joel Terzol - 7163400

Kwatta A3 (W0304B6-Maisuruweg 133)

€ 57.500,-

Noord V2   (W0(WW0W0030303030303838383838388989898989B6 – 033383889W000333838033838033388030 8383 G
Noord V2 9B6  3338388888898999W000030333(W G
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Bad en toilet 2

Bijzonderheden Leuke omgeving, 

jne woning 

In een woo

zich de Gn
voorname
straal van
markt, ve
de berm v
bomen. D
U kunt du
heerlijk g
omheindSoort woningnggg L gaagLaderne Laagderne LaagModerne LaagModerne LaagModerne LaModerne LaagModerne Laagderne LaModerne LaagModerne LaagModerne LaagModeModerMoMod b wbouw vilbouw vilbouw villouw villaouw villabouw villabouw villabouw, villabouw, villaouw, villaouw, villabouw, villabouw, villaouwouw, villabouw, villabouw, villauw, villabouw, villbouw, villaavivi

84 m²

Commewijne W7(W0301B9–Palmvillage 108)

W

agbouw
50m²
17m²
igendom

2
Stroom en water aanwezig 

Surgoed Makelaardij

Tel. : 493497/457183/550466  

Joel Terzol
7163400
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Uw object of advertentie laten plaatsen?
Dat kan! Maak vandaag nog contact met één

van onze makelaars of ons acquisitieteam
op het telefoonnummer 493497

of stuur ons een mail naar info@surgoed.com
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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

65.000,-

 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



L M N O P Q R S T U V

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

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP



Een volmacht of machtiging is een schriftelijke verklaring 
waarmee iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens 
diegene bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.  Degene 
die de volmacht geeft, is de volmachtgever en de persoon die 
de volmacht krijgt, is de gevolmachtigde. 

Met een volmacht geeft de volmachtgever de gevolmachtigde de 
mogelijkheid om namens hem/haar bepaalde (rechts)handelingen te 
verrichten. Handelt de gevolmachtigde namens de volmachtgever, 
dan wordt deze handeling aan de volmachtgever toegerekend. De 
gevolmachtigde dient natuurlijk wel te handelen binnen de grenzen 
van de bevoegdheid die de volmachtgever heeft gegeven. Door het 
geven van de volmacht, verliest de volmachtgever overigens zelf niet 
het recht om de handeling(en) te verrichten waarvoor hij of zij een 
volmacht heeft gegeven. Een volmacht kan meestal worden herroepen 
of worden gewijzigd.

De volmacht opgenomen in artikel 1811 e.v. van het Burgerlijk 
Wetboek de nieert de volmacht als ‘de bevoegdheid die een 
volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in 
zijn naam rechtshandelingen te verrichten’. Er zijn afhankelijk van de 
situatie vele vormen van volmachten, te weten:

Algehele volmacht:
Hierin wordt in algemene bewoordingen bepaald welke 
rechtshandelingen gepleegd mogen worden. In dit document is een 
breed scala aan bevoegdheden gegeven.

Beheersvolmacht:
Ingevolge artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek (zie kader) is iedere 
eigenaar van een perceel in Suriname die het land verlaat, verplicht 
bij notariële akte een gemachtigde te benoemen ten einde het 
vastgoed te beheren. Met betrekking tot het recht van grondhuur 
gelden er stringentere regels. Niet naleven kan tot gevolg hebben dat 
kennisgeving van ingebrekestellingen en aankondiging van intrekking 
worden aangeplakt op het domeinkantoor, zonder dat de grondhuurder 
hiervan op de hoogte is.  
Ingevolge artikel 4 van het Decreet Uitgifte Domeingrond dient 
de Surinamer aan wie domeingrond is toegewezen en die buiten 
Suriname woonachtig is, in Suriname bij voortduring op de wijze 
zoals omschreven is in artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek, 
vertegenwoordigd zijn. Bij gebreke van voldoening aan het bepaalde in 
het voorgaande, wordt hij tijdens de duur van het verzuim geacht zijn 
woonplaats te hebben gekozen ten Domeinkantore, zonder dat daaruit 
enige aansprakelijkheid voor de Staat voortvloeit.

Verkoopvolmacht:
Indien u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn bij de verkoop of 
overdracht van onroerend goed, kunt u een ander de bevoegdheid 
geven deze transactie door middel van de verkoopvolmacht te doen. 
Deze volmacht dient door een notaris te zijn gelegaliseerd dan wel in 
een akte te zijn vastgelegd.

Hypothecaire volmacht en hypothecair mandaat:
Het kan voorkomen dat iemand niet bij de ondertekening van de 
hypotheekakte aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld omdat hij/zij voor werk 
naar het buitenland is. In dat geval kunt u een volmacht geven aan een 
familielid of aan de medewerkers van de notaris om de hypotheekakte 
(mede) namens u te ondertekenen. 
Veelal om de kosten van de hypotheekvestiging te drukken, kan de 

bankinstelling genoegen nemen met een kleinere zekerheid, onder de 
vorm van de hypothecaire volmacht. Het vestigen van een hypothecaire 
volmacht gebeurt bij notariële akte.
Bij een hypothecaire volmacht geeft de kredietnemer de bevoegdheid 
aan de kredietgever om een hypothecaire inschrijving te nemen zodra 
laatstgenoemde dat nodig vindt. Het verschil met de hypotheek zit 
hierin dat de kredietnemer wel de toelating geeft om een hypotheek 
te nemen, maar de kredietgever deze nog niet neemt en wellicht ook 
nooit zal nemen.

Om te voorkomen dat de gemachtigde misbruik maakt van zijn 
bevoegdheden, kunt u een aantal bepalingen in de volmacht opnemen. 
U kunt in plaats van aan één persoon, twee of meer personen samen 
een volmacht geven. Zij kunnen dan alleen gezamenlijk van de 
volmacht gebruikmaken; dit verkleint het risico op onregelmatigheden. 
U kunt de volmacht beperken tot bepaalde handelingen.

Mr. R. A. Soerdjbalie
Notaris

Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comVRAAG HET AAN DE NOTARIS
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Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander  Prins Hendrikstraat 32, 422676/424151
Babb   Slangenhoutstraat 55, 403017
Badal   Heerenstraat 7, 420071
Blom   Julianastraat 36a, 521100
Chitoe   Watermolenstraat 28, 424324
Dollart - Derby  Koninginnestraat 10, 422160
Gangaram Panday Julianastraat 21, 473892
Jadnanansing  Mahonylaan 22, 476579
Kalisingh  Frederik Derbystraat 26, 422702
Kemp   Lim A Po straat 15, 520148
Manna   Grote Hofstraat 7, 410143
Mannes   Julianastraat 51, 473238
Nannan Panday  Prins Hendrikstraat 52, 521160
Olff   Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
Pancham  Julianastraat 10, 521433
Ramautar G.M.R. Heerenstraat 6, 472313
Ramautar G.S.  Heerenstraat 6, 472313
Sanrochman  Heerenstraat 7, 420071
Soerdjbalie  Lim A Po straat 17, 426700
Vishnudatt  Van Roseveltkade 24, 470840

Artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het 
volgende:
Die uit Suriname afwezig of daarbuiten woonachtig zijn, maar 
bij authentieke akte een gemachtigde benoemd hebben om in 
Suriname gelegen onroerende goederen te beheren, worden 
geacht algemene keuze van woonplaats te hebben gedaan bij die 
gemachtigde, voor alle zaken die het onderwerp van de volmacht 
uitmaken; zullende de lasthebber, teneinde daarvan blijkt, verplicht 
zijn de procuratie, op de wijze bij besluit van de President te 
bepalen, door een daarbij aan te wijze openbare ambtenaar, te 
doen boeken in een daartoe bestemd register, waarvan een ieder 
zal bevoegd zijn inzage te nemen, en te zijnen koste afschriften of 
uittreksels te vorderen.

Volmacht
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