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GedeGen

Beste lezer,

Om te beginnen wens ik u namens het gehele team van Surgoed een 
gezegend en voorspoedig 2020 toe! Wat ook uw plannen zijn voor het 
nieuwe jaar; pakt u ze vooral gedegen en duurzaam aan. Zoals eindelijk 
na decennia het geval is met de rehabilitatie van de verkeersslagader 
Zwartehovenbrugstraat, zowel bovendeks als ondergronds. Dit rehabilitatie- 
en asfalteringsproject begon in november 2017 en wordt mei dit jaar 
afgerond. Dan moet er sprake zijn van een vlotte afwatering en een 
betere verkeersdoorstroom.

Het project is in ‘vier secties’ aangepakt, maar dat kon niet de nodige overlast 
en ongemakken voorkomen voor weggebruikers en vooral ondernemers en 
omwonenden. Maar het zal ‘de moeite waard’ zijn, wordt ons beloofd. Het 
doet deugt dat wij in Suriname wel degelijk gedegen te werk kunnen gaan bij 
het aanpakken van de stadsinfrastructuur. Zoals de Zwartenhovenbrugstraat 
er nu weer goeddeels erbij goed bij ligt, geeft aan Paramaribo als toeristische 
stad vol historische bezienswaardigheden meer glans.

Vijftien jaar geleden kreeg het waterleidingnet van de SWM een flinke 
opknapbeurt waarin tenminste 15 miljoen euro werd gestoken. Suriname 
heeft nu qua buizen en leidingen een gedegen waterleidingnet. Ook zijn er 
inmiddels tienduizenden nieuwe aansluitingen gerealiseerd. Dat is allemaal 
goed nieuws. Maar als het om waterdruk gaat, zijn er nog de nodige 
uitdagingen. Hier blijft een hydrofoor voorlopig geen overbodige luxe.

We rekenen dus wel op een aanzienlijke verbetering van de afwatering met 
het compleet vernieuwde rioleringssysteem onder de Zwartehovenbrugstraat. 
Maar of dat ook zal gelden voor de verkeersstroom wordt afwachten. Dat blijft 
spannend. U leest er alles over in deze editie. Nogmaals, een gedegen 2020!

Thijs Mouchart
Directeur - Surgoed Makelaardij NV
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BRANDVEIlIG EN VERzEkERD WONEN

Paramaribo wordt geregeld opgeschrikt door 
woningbranden, niet zelden met dodelijke afloop. 
Meestal blijkt het pand ‘niet verzekerd’ tegen brand. 

De ellende eindigt dus niet met blussen van het vuur. Een 
menselijk leven is met geen geld te herstellen. Materieel 
verlies daarentegen wel. Vanwege het kostenplaatje zijn veel 
huishoudens niet verzekerd tegen brand. “Het schort ook 
aan bewustwording.”

“Alles waarvoor mijn ouders hadden gewerkt, wat we hadden 
opgebouwd was vergaan in het vuur binnen enkele minuten. Jaren 
hard werk binnen een mum van tijd gewoon weg”, rakelt fotojournalist 
Stefano Tull de rampspoed weer op. Voor hem was het in juni 2010 
raak, toen zijn ouderlijk huis in brand vloog als gevolg van kortsluiting. 
Het huis was niet verzekerd tegen brand en begon voor zijn familie nog 
meer ellende.

“Het was niet gemakkelijk om letterlijk van de grond af aan weer te 
beginnen. Gelukkig hadden wij een netwerk van vrienden en collega’s 
om op terug te vallen. Bij mij aan het werk was er een inzamelingsactie 
gehouden zodat wij stenen konden kopen. Andere vrienden doneerden 
kleding, kleine dingen waaraan we niet hoefden uit te geven”, blikt Tull 
dankbaar terug.

‘HOOG PRIJSKAARTJE’
We staan er nauwelijks of nooit bij stil maar het kan een ieder 
overkomen. Alles waarvoor je hard hebt gewerkt kan door een 
nietsontziende brand in de as worden gelegd in een mum van tijd. Het 
zou daarom meer dan logisch zijn dat elk huishouden zich verzekert 
tegen brand. Maar dat is voor André Soeperman van Soeperman 
Assurantiekantoor helaas niet de realiteit en dat ligt volgens hem 

vooral aan het voor velen ‘hoge prijskaartje’ dat hiermee gepaard gaat.
“Het is zeker een grote kostenpost. Vooral in deze economische situatie 
is het voor veel Surinamers niet haalbaar om ook nog elk jaar een 
enorm bedrag neer te tellen om hun have en goed te verzekeren. 
Maar als de rampspoed je overkomt, kunnen de gevolgen daarvan een 
grotere impact maken”, benadrukt Soeperman.

LEVENSSTIJL
Maar nog altijd is voorkomen beter dan genezen. Voor Ulrich Coats, 
hoofd public relations van het Korps Brandweer Suriname (KBS), is 
het bieden van brandvoorlichting daarbij een van de belangrijkste 
taken. “Brandveilig leven is eigenlijk een levensstijl, want je bent actief 
bezig te beschermen alles wat je dierbaar is. Het betekent regelmatig 
controle uitoefenen of vluchtroutes uitstippelen met je familie”, 
vertelt Coats.

Het geven van de nodige voorlichting is voor de brandweer nog steeds 
een grote uitdaging. Los van de weinige financiële middelen moet 
ook de samenleving openstaan voor bewustwording. “Als brandweer 
kunnen wij zo goed en zoveel als mogelijk voorlichting geven. Maar als 
de samenleving zit met andere vraagstukken en problemen, waardoor 
zij weinig gehoor hieraan geeft, dan kunnen wij er eigenlijk niet veel 
aan doen”, geeft Coats de algemene situatie aan. Van 2014 tot en met 
2018 heeft de brandweer ongeveer 57 dodelijke slachtoffers als gevolg 
van woningbranden geregistreerd. Ongeveer de helft van hen waren 
kinderen jonger dan twaalf jaar. 

ALLEDAAGSE DINGEN
“Vaak genoeg staan we niet bij stil hoe brandonveilig we leven. Het 
ligt vooral in de alledaagse dingen die we over het hoofd zien”, beaamt 
Soeperman. Kortsluiting is volgens de assurantieagent de voornaamste 
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‘Jaren hard werk was in een 
mum van tijd weg’

oorzaak van woning- en kantoorbranden. Overbelasten van 
stopcontacten komt veelvuldig voor en stekkers die niet goed zitten in 
het stopcontact zorgen eveneens voor gevaar. “Als het contact slap is, 
dan is er geen optimale stroomtoevoer naar het apparaat en wordt de 
stroom onstabiel. Het is niet goed voor je apparaat, maar zeker ook 
niet voor je veiligheid”, benadrukt Soeperman. Het op tijd onderhouden 
en vervangen van nodige elektra of aansluitingen is belangrijk om het 
risico van branduitbraak te verkleinen.

Een menselijk leven is met alle geld van wereld niet te herstellen. 
Materieel verlies daarentegen wel. Dat veel huishouden geen 
brandverzekering hebben, heeft volgens Soeperman niet alleen 
een financiële reden. Het schort ook aan bewustwording over de 
nog grotere financiële risico’s als je niet verzekerd bent. Er bestaan 
uiteenlopende niveaus van risicodekking. “Je kunt het zodanig 
aanpassen naar je behoefte of omgeving”, zegt Soeperman. “Woon je 
naast een restaurant dat grote gasbommen gebruikt, dan is dat een 
extra risico bij je brandverzekering.  Je kunt je dus ook beschermen 
tegen schade die mogelijk veroorzaakt kan worden door je buurman.”
Mede op basis van de risico’s wordt de premie van een 
brandverzekering bepaald. Soeperman: “Een houten huis of pand 
bijvoorbeeld zal wat duurder uitvallen, want hout kan sneller in brand 
vliegen. Woon je kilometers verder van een brandweerstation, is 

de kans ook groot dat je brandverzekeringaanvraag misschien zelfs 
afgewezen zal worden. Ook als je huis tien tot vijftien meter 
rondom zwaar bebost is, kan bepalend zijn of je verzekeringspremie 
omhoog gaat.”

HARde leS
Het afsluiten van een hypotheek om opnieuw te bouwen, was voor 
fotojournalist Tull een volgende noodzakelijke stap, die voorkomen had 
kunnen worden. “Het enige waaraan je denkt is zo snel mogelijk een 
onderdak voor je ouders regelen.” Het ouderlijk huis staat intussen 
weer herbouwd erbij en verzekerd tegen brand. Voor Tull en zijn 
familie was het zeker een harde les. “Bij het afsluiten van de hypotheek 
moesten we van de bank verplicht ons huis tegen brand verzekeren en 
een levensverzekering afsluiten.” Dat was ter zekerheid van bank. Maar 
nu zij weer jaren verder zijn en hun hypotheek inmiddels helemaal 
is afgelost, is het huis nog steeds brandverzekerd. “Want hoe je nou 
draait of keert het geeft toch wel een veilig en zeker gevoel”, 
vertelt Tull.

En dat is de bewustwording over de mogelijke gevolgen waarop 
assurantieagent Soeperman doelt: “Je weet nooit of het je overkomt. 
Ook al is het financieel moeilijk haalbaar voor veel huishouden, is het 
toch zeker aan te raden een brandverzekering af te sluiten.”
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Het BOVENNATUURlIJkE bestaat!

De een houdt van comedy, de ander van een goed drama. Ik heb het 
genre horror in mijn hart gesloten. Ik kan me zelfs de eerste keer, heel 
wat lentes terug, herinneren toen ik voor het eerst een horrorfilm zag. 
Het was thuis bij mijn tante, we waren er met de hele familie naartoe 
omdat zij de eerste in de familie was met een kleurentelevisie. Die 
stond in een bepaalde hoek parmantig opgesteld, en goed zichtbaar 
voor de buren ook.

En terwijl ik, met een kussen in de hand klaar om mij daarachter te 
verschuilen als het te veel werd, geboeid zat door te kijken, stonden 
de andere familieleden een voor een op. Maar de film over mensen van 
wie de ogen in hun oogkassen omkeerden wanneer ze in een bepaalde 
kamer kwamen van een spookhuis bleef mij intrigeren. Ik heb daarna 
een week naast mijn moeder geslapen van angst, maar zodra ik bij me 
tante zat wilde ik weer zo een film kijken op haar intussen gloednieuwe 
betamax-videospeler.

Fast forward een stuk of negen jaar. Eenentwintig lentes jong en een 
afstandsrelatie voor wie ik vaker een huis moest huren voor onze 
tijd samen. Het was de tweede keer dat mijn lief naar Suriname zou 
komen. Ik was superblij want voor weinig Nederlandse gulden toen 
had ik een tophuis kunnen vinden, daar zouden we een feest houden 
want we zouden ons verloven.

Van buiten zag het huis er super uit, en van binnen ook, behalve dan 
dat het nogal donker was en een kamer dicht moest blijven. Ik vroeg 
nog of ik tenminste kon zien wat er in de kamer was en de huisbaas zei 
met een glimlach: “Het is niet goed om alles te willen weten.” Ik vond 
het raadselachtig, maar goed; ik zou me verloven, what else 
matters toch?

Toen mijn pettem aankwam had ik het huis helemaal schoongemaakt 
en heerlijk gekookt, althans ik vond het lekker. Na een paar dagen 
kregen we meer belangstelling voor de dingen buiten de slaapkamer 
en het viel ons op dat het huis altijd een bepaald donker karakter had. 
Ik deed ‘s morgens ook alle ramen open, maar als ik in de buurt kwam 

van die ene dichte kamer had ik het altijd koud en kreeg ik kippenvel.

Door de eerste scheurtjes in het jonge verbond was ik soms dagen en 
nachten alleen thuis. En op een avond, drie weken na de eerste keer 
daar slapen, hoorde ik een geluid alsof er iemand in die kamer was. 
Alsof iemand een kastdeur open en dicht deed en dan steeds weer, 
steeds weer. Ik trok me terug in onze slaapkamer deed alles potdicht 
en de radio aan. Zo lag ik te beven totdat vriendlief thuis kwam en 
ik hem het verhaal vertelde. “Niets aan de hand, je moet niet zoveel 
horrors kijken”, werd mij voor de voeten geslingerd.

Maar zodra ik alleen thuis was begon het geluid weer. Een keer hield ik 
het niet meer en vroeg de benedenbuurvouw die vrijwel altijd ladderzat 
was, of ze wist waarom die kamer dicht was. Ik nodigde mezelf uit 
voor een borrel en ze vertelde me het verhaal. Zij dronk vaker om 
het geluid niet te horen. Ze huurde het huis vanwege de schappelijke 
prijs, maar ’s avonds leek het soms,  alsof er mensen voetbal speelden 
boven, in die kamer. Ze belde dan de huisbaas en dan bleef het korte 
tijd rustig. Alsof iets zich dan koest hield in de kamer.

Ik belde de volgende dag de huisbaas en gaf hem door dat ik alles 
kort en klein zou slaan in het huis en hij mijn NF 100 borg maar mocht 
hebben, mits hij nu gelijk de deur zou komen opendoen van die ene 
kamer. Hij vroeg me beleefd even weg te gaan toen hij er 
eenmaal was.

Bij terugkeer was er iets op de deur geschreven en hij beloofde me dat 
ik niets meer zou horen. We hebben de laatste dagen tot de verloving 
bibberend de nacht doorgebracht, maar het geluid kwam niet meer. 
Toen de huisbaas op de laatste dag de sleutel kwam halen, vroeg ik 
toch wat er in de kamer was gebeurd. Hij zei: “Zodra de kamer en het 
huis lang dicht zijn komen deze klachten. Het duistere wint het dan van 
het licht. Let er dus op als je je eigen huis hebt dat er veel lucht, licht 
en leven is”, zei hij. Advies dat ik tot de dag van vandaag nooit ben 
vergeten. Het blijft mijn reality-check wanneer ik weer eens kijk naar 
de volgende horror in een spookhuis.-.

SANI DE

Freepik
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 161 m²
Perceel opp. 393 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2 om 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439

Munder (W0680B6 - Stolkweg-West 11)

€ 69.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 165 m²
Perceel opp. 712 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2 om 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Geyersvlijt (W0679B6 - Aboenawroko-hk Kromanti kodjostraat 18)

€ 90.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 248 m²
Perceel opp. 1.092 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Kwatta (W0678B6 – Soepgroentenweg 46)

€ 90.000,-

€ 295.000,-

Degelijke hoogbouwwoning op zeer ruime kavel. De 
goed en degelijk onderhouden woning is centraal 
gebouwd op het perceel. De woonoppervlakte beslaat 
300m² verdeeld over 2 lagen, waardoor er rondom 
de woning nog een royale 1316 m²(!) aan mooi 
onderhouden groenstrook overblijft, met verschillende 
fruitbomen. De woning is zowel te betreden via de 
voor- als achterzijde middels een solide trap. Onder de 
woning zijn 2 ruime overdekte parkeerplekken en de 
volledig betegelde inrit biedt voldoende mogelijkheid 
voor meerdere voertuigen.

Kwatta (W0684B6 – Tweede Rijweg 37)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300 m²
Perceel opp. 1466 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

€ 140.000,-

Drie kamer woning met een ruim achterterras. Wat 
gelijk opvalt aan deze woning is dat men van het 
balkon een verlengstuk heeft gemaakt van de woning 
met slechts één raam aan de voorzijde en een ge-
sloten houten voordeur. Het in- en uitgaan van deze 
woning geschiedt via de garage of men loopt om via 
de achterkant, waar een overdekt terras je opwacht 
met een mooi uitzicht op de achtertuin. De woning is 
aan de buitenkant pas geschilderd met een roodbruine 
kleur. De entree op het erf vindt plaats via de elektri-
sche rolpoort die je via de betegelde inrit brengt in de 
garage met plek voor één auto.

Kwatta (W0681B6 - Nagesar Narsinghweg 26)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150 m²
Perceel opp. 750 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

€ 199.000,-

Deze hoogbouwwoning gelegen aan de van Roos-
malenstraat staat op een prachtige hoekkavel. De 
woning heeft een oppervlakte van 252 m² en heeft 
een boven- en benedenverdieping. De benedenver-
dieping is als volgt ingedeeld: 1 kamer appartement 
met woonkamer, keuken, bad & toilet, aparte berging 
en een open garage. De bovenverdieping: woonka-
mer, keuken, bad & toilet, 4 slaapkamer en balkon. 
De woning is niet helemaal meer up to date met de 
hedendaagse moderne woonwensen, echter zijn er 
wel moderne renovatie mogelijkheden. 

Noord (W0682B6 – van Roosmalenstraat 15)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 252 m²
Perceel opp. 1007 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439
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€ 290.000,-

De woning bestaat uit 2 delen namelijk de hoogbouw 
en een ruime aanbouw in U-vorm aan de achterzijde. 
De woonruimte in de hoogbouw beslaat al bijna 400 
m². De aanbouw aan de achterzijde van de woning 
heeft een grootte van 189m². De indeling van de 
woning bestaat geheel uit ruime vertrekken met alle 
voorzieningen. Verder zijn er in totaal 3 keukens 
waarvan 2 in de woning en 1 in de aanbouw als 
buitenkeuken. Centraal in de woning bevinden zich de 
badkamers met toilet. Aan de voorzijde van de woning 
bevinden zich zowel op de boven- als de benedenver-
dieping een ruim en beveiligd terras.

Kwatta (W0673B9 – Salikweg 12)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 587 m²
Perceel opp. 790 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

€ 235.000,-

Deze bijzondere woning bestaat uit twee woonlagen.
Alles in en aan dit woonhuis is ruim: de woonkamer, 
de keuken, de slaapkamers, de badkamers, het balkon 
én niet te vergeten de prachtige goedverzorgde tuin. 
Deze goed onderhouden woning heeft een master 
bedroom met een grote closet. De closet zou eventu-
eel als vierde slaapkamer in de bovenwoning gebruikt 
kunnen worden. Aansluitend aan de masterroom is er 
een badkamer met douche, ligbad, wasbak en toilet. 
De lichte en ruime woonkamer heeft een prachtige 
houtenvloer en de ramen in dit huis zijn shutter ra-
men. Aan twee zijden van de kamers is er een gang.

Zorg en Hoop (W0672B9 – Kanastraat hoek Tulpstraat)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300 m²
Perceel opp. 900 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2 om 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 135 m²
Perceel opp. 35000 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1 om 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Welgelegen (W0671B9 – Garnizoenpad 200)

€ 130.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 168 m²
Perceel opp. 2500 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176725

Para (W0670B9 – Verlengde Rijsdijkweg 88)

€ 77.000,-

€ 325.000,-

De verdeling van de woning ziet er als volgt uit: 
de benedenverdieping bestaat uit een woonkamer, 
keukenruimte en een master bedroom. Verder is er 
nog een slaap-/werkkamer, bad en toilet, achterter-
ras, waskamer en berging en niet te vergeten een 
gesloten garage. De entree is in de vorm van een 
moderne uitbouw die het karakter van het woonhuis 
aanzienlijk verbetert. De mogelijkheid bestaat om met 
de auto vanaf de ene straat onder de entree door de 
andere straat te bereiken over een volledig betegelde 
oprijlaan.

Morgenstond (W0669B9 - Hk Bluewing & lepelaarstraat)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 415 m²
Perceel opp. 864 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 69 m²
Perceel opp. 325 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439

Wanica (W0666B3 - essiahoutweg 12)

€ 45.000,-



€ 490.000,-

Met 650 m² aan woonoppervlakte is royaal wonen een 
understatement voor deze woning, gelegen in een 
wijk die vrij populair is als woonomgeving. Al bij het 
betreden van het perceel treft u een indrukwekkende 
ruimte vóór en onder de woning. Een ruimte die kan 
fungeren als parkeerplek voor zeker 6 auto’s. Dezelfde 
ruimte is ook uitermate geschikt voor speciale gele-
genheden waarbij een groot aantal gasten ontvangen 
kunnen worden. Aan de zij- en achterkant van de 
woning is een heel sfeervol aangelegde tropische 
tuin met een diversiteit aan planten in verschillende 
perkjes.

Mon Plaisir (W0667B9 - James Wattstraat 10)

Soort woning Eigendom
Bouw opp. 650 m²
Perceel opp. 1518 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 4
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684
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€ 140.000,-

Prachtig woonhuis gelegen in een leuke wijk aan de 
Mathilda H Malenbergstraat, iets achter Hesdy BBQ, 
omgeving Ringweg Noord. Deze woning is in prin-
cipe drie jaren terug gebouwd en heeft nooit echt 
een bewoner gehad. Het is gebouwd met kwalitatief 
bouwmateriaal en de woon oppervlakte is 200 m². De 
indeling is als volgt; een garage en wasruimte, een 
modern ingerichte keuken met woon- en leefruimte, 
gelijk hierna volgen twee slaapkamers en een algeme-
ne douche en toilet. Tot slot is er een masterroom met 
een grote inloopkast, douche en toilet.

Paramaribo (W0664B3 - Mathilda H Malenbergstraat 25)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200 m²
Perceel opp. 374,89 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200 m²
Perceel opp. 21000 m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Saramacca (W0660B3 - Tawajarieploderweg 20)

€ 110.000,-

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 58 m²
Perceel opp. 489 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 1
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Commewijne (W0655B6 - Reuzenrietweg)

€ 69.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 118m²
Perceel opp. 831m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Commewijne (W0662B3 - Reebergweg perc 66)

€ 42.500, -

€ 390.000,-

In de binnenstad van Paramaribo, zeer centraal 
gelegen aan de Mauriciusstraat staat dit terrein van 
5565 m² aan grond met een geweldige frontbreedte 
en diverse opstallen. Dit terrein bestaat uit meerdere 
percelen die bij elkaar die een geheel vormen, ook zijn 
er meerdere opstallen op het terrein. Het geheel kan 
voor meerdere doeleinden uitstekend gebruikt worden. 
Op het terrein staan meerdere woningen die allemaal 
de tijds des geest redelijk hebben weerstaan. Hoe dan 
ook elke opstal is toe aan een renovatie beurt.

Paramaribo (W0668B6 - Mauriciusstraat 14)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 350 m²
Perceel opp. 5565 m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart
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BA R  -  R E S TAU R A N T

De Dijck

Prijsrange 65 - 180 SRD

IEDERE DAG OPEN 

11.00 TOT 02.00 uur

Van Sommelsdijckstraat 8

+597 473 147 

BAR
LUNCH
DINER

SNACKS
KIDSMENU

LOADED FRIES 
PASTA’S 

GRILL 
BURGERS

Oso Josich Appartementen
gelegen aan de

Van Roosmalenstraat 5 te Paramaribo.

Voor Informatie en reserveringen:
www.osojosich.com

osojosich@gmail.com
+597 7797321 of +31 653801003

OSO JOSICH

Appartement A

Appartement B

Uw vakantiehuis
in Suriname!

www.surgoed.comAdvertenties

SPECIAL OFFER
GPS-TRACKER

$150,-
SUBSCRIPTION $15,-  P/MONTH

T:530312 | E: info@go4sol id.com 

Suriname 
Landscaping 
& Cleaning
Saramaccaweg 230
Paramaribo, Suriname 
(597) 8641061 / 8641661

Potgrond
Red Mulch

Kippenmest

Suriname Landscaping & Cleaning

Kwaliteitsproducten

Grasmatten

SurinameLandscapingsurilandscaping.com
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€ 250.000,-

Dit pand is in 2017 gebouwd en bestaat uit twee 
woonlagen. Zowel de boven als de beneden verdie-
ping bestaat uit vijf slaapkamers met allen een eigen 
bad en toilet, keuken en terras. In het Centrum van 
Paramaribo waaronder ook de Prinsessestraat is er in 
de afgelopen jaren veel vraag naar studenten en stage 
woningen. Het centrum is voor hen de juiste plek om 
er te verblijven en vrij te bewegen; denk maar aan, 
winkelen, uitgaan enz. In de Prinsessestraat heb je 
behalve meerdere stage woningen ook supermarkten, 
eethuizen, sportscholen en apotheken in de omgeving.

Centrum (W0657B6 - Princessestraat 104)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 350m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 10
Bad en toilet 10
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

€ 415.000,-

De gebouwen zitten allemaal achter elkaar op de lin-
kerhelft van het terrein. Het eerste gebouw grenst aan 
de Cocobiacoweg, het is een laagbouw van 127 m². 
Het werd gebruikt als een kleine supermarkt en is zo 
ingedeeld. Het tweede tot en met het vijfde gebouw 
zijn laagbouw woningen met een bebouwde opper-
vlakte van 60 m² elk, ze hebben als indeling twee 
slaapkamers, een douche en toilet en een eenvoudige 
keukenruimte met houten kasten. Het zesde gebouw 
is een hoogbouw woning van 230 m² en het heeft een 
veranda van bijna 40 m².

uitvlucht (W0656B9 - Cocobiacoweg 74)

Soort woning Laagbouw – hoogbouw
Bouw opp. 600 m²
Perceel opp. 3.087 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 16
Bad en toilet 7
Bijzonderheden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 575m²
Perceel opp. 395m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 7
Bijzonderheden Zakenpand
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Uitvlugt, M6 (W0454B6 – L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

P.N.o.T.K.

€ 127.500,-

Dit object bestaat uit een woonhuis en een appar-
tement. Het woonhuis bestaat uit drie slaapkamers 
en ligt aan de Kawmakapalmstraat, een zijstraat van 
de Batbatiweg. De drie slaapkamers en de voorzaal 
zijn voorzien van airconditioning. De woning is goed 
beveiligd en in een rustige straat. In de omgeving zijn 
er voldoende supermarkten. Een van de drie kamers is 
de masterbedroom met eigen bad en toilet. Het terrein 
is bijna geheel voorzien van bestrating. Buiten staat 
er nog een buiten keuken, gastentoilet, berging en 
parkeerplek. Tegen een redelijke prijs kan de inboedel 
overgenomen worden.

Kasabaholo (W0659B9 - Kawmakapalmstraat 23)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 250 m²
Perceel opp. 592 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 90m²
Perceel opp. 540m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Noord (W0653B6 - Napoleonstraat 17+18)

€ 74.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 192 m²
Perceel opp. 1005 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 1
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Commewijne (W0665B3 - Coyolpalmlaan 71)

€ 115.000,-
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SNEl, MAkkElIJk en toch 
DUURzAAM bouwen

Het begint allemaal met kwaliteitsvolle grondstoffen 
als basis voor duurzame panelen van polyvinylchloride 
– ofwel pvc-panelen of pvc-panels – vervaardigd in 

Suriname. “Klanten reageren verrast als ze horen dat we 
hier zelf pvc-panelen produceren”, zegt Annastacia Recappé, 
onderdirecteur van PVC Panel International. Begonnen in 
2008 opereert het bedrijf sinds oktober onder deze nieuwe 
naam. De kwaliteit blijft onveranderd gegarandeerd.

Onder de vorige eigenaren stond het bedrijf bekend als ‘Suripe NV’. 
“Maar eigenlijk wist niemand dat het iets te maken had met pvc-
panelen”, motiveert Recappé de naamsverandering. Toen was de 
export voornamelijk gericht op de Europese markt. Sinds de overname 
en onder de nieuwe naam PVC Panel International worden de hoge-
kwaliteitspanelen ook naar tenminste tien landen binnen de regio 
geëxporteerd. Een groot gedeelte van de productie is bestemd voor 
de export.

VEELZIJDIGE TOEPASSING
Pvc-panelen worden als materiaal het meest toegepast binnen de bouw 
in het Caraïbische gebied. PVC Panel International heeft zowel grote als 
kleine afnemers in onder meer Jamaica, Haïti, Dominica en Aruba. “In 
gebieden die onderhevig zijn aan orkanen, zoals Sint Maarten, zijn de 
pvc-panelen goed te gebruiken voor de snelle heropbouw van huizen”, 
vertelt Recappé over de veelzijdige toepassing. Ze kunnen worden 
aangebracht als plafonds en binnenwanden.

“Je kunt al heel snel iets construeren met de panelen die in 
verschillende breedten komen en er is keuze uit een assortiment 
van verschillende modellen en kleuren.” Indrukwekkend is het zeker 
te noemen als je langs de meters lange panelen loopt in de fabriek. 
Jaarlijks produceert PVC Panel International 1 miljoen vierkante meter 
aan pvc-panelen. “Dat zijn 138 gevulde containers vol met de pvc-
platen om maar een beeld te hebben van de hoeveelheid”, rekent 
Recappé voor.

GEGARANDEERDE KWALITEIT
Dat PVC Panel International staat voor zijn duurzame kwaliteit blijkt uit 
de garantie van 10 jaren voor zijn producten. “Wij geven de garantie 
dat onze producten niet verkleuren, afbrokkelen of uitdrogen omdat wij 
weten dat we kwaliteitsvolle grondstoffen gebruiken volgens Europese 
en Amerikaanse standaarden”, zegt Recappé over het onderscheid met 
concurrenten. De grondstoffen worden zelf in het fabriek gemengd 
door eigen experts die de juiste formule weten te hanteren. 

“Het is natuurlijk geheim hoeveel procent we van wat mengen, 
maar met onze formule worden stevige panelen vervaardigd die de 
kwaliteitstesten doorstaan”, zegt de onderdirecteur zelfverzekerd. 
Er wordt getest op flexibiliteit, buigzaamheid en hoe makkelijk de 
panelen in elkaar geschoven kunnen worden. “Het is net als een puzzel 
alleen mag je de inschuifnaden nauwelijks zien”, luidt een van de 
kwaliteitseisen. De panelen worden ook getest op brandbestendigheid. 
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“We sturen onze samples op naar Frankrijk en hebben kunnen 
constateren dat onze panelen brandvertragend werken. Dit zit hem 
allemaal in de grondstoffen die wij gebruiken.”

NIeuWe PRoduCTeN
PVC Panel International streeft voor volgend jaar twee nieuwe soorten 
pvc-producten aan te bieden op de markt. “Voor nu hebben wij alleen 
maar panelen voor binnenwanden, maar we willen binnenkort ook 
komen met panelen voor buitenwanden. Deze kunnen gebruikt worden 
voor het snel opzetten van kleine ruimten, zoals wachtershuisjes of 
een schuur die goedkoper zullen zijn maar toch bestendig tegen 
de natuurelementen.”

Ook wordt ernaar gestreefd een tussenafmeting aan te bieden 
die vooral veel gevraagd is op de Caraïbische markt. “Voor nu 
hebben wij afmetingen van 10, 20 en 30 cm breedte. We willen een 
tussenafmeting van 25 cm breedte aanbieden, want dat blijkt voor de 
meesten net de juiste afmeting te zijn om in de bouw te gebruiken. 
Je bent sneller klaar met het plaatsen van je plafond en je hebt niet 
zoveel ervan nodig.”

Het vervaardigen van de producten gaat ook gepaard met de nodige 
‘waste’, maar die wordt op een verantwoorde manier verwerkt. Panelen 
die zijn afgekeurd omdat ze schade hebben, worden versnipperd. Het 
afvalmateriaal wordt verpakt in grote zakken waarin de grondstoffen 
zaten en opgekocht door een bedrijf dat daarmee pvc-buizen 
vervaardigd. “We letten dus niet alleen op het woongenot van onze 
klanten, maar ook op ons milieu.”
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 225m²
Perceel opp. 568m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Kwatta (W0649B6 – Krisnapersad Oeditstraat 85)

€ 68.500,-

€ 245.000,-

De woning, uit bakstenen opgetrokken, heeft niet 
alleen een zeer Europese uitstraling, maar is ook 
voorzien van alle gemakken voor comfortabel en luxe 
wonen. De woning bestaat uit 3 woonlagen met een 
serre uitbouw aan de voorzijde van de woning vanaf 
de begane grond tot aan de eerste verdieping. Aan 
de linkerzijde van de woning is eveneens een serre uit-
bouw waardoor de ruimte van de woonkamer een stuk 
vergroot kan worden. Zowel de bouw van de woning 
als de extra voorzieningen, zowel binnen als buiten 
bevestigen dat er vakkundig en met gebruik van kwali-
teitsmaterialen gewerkt is aan de woning.

Kwatta (W0648B6 – Shantaweg 28, de Schuilplaats)

Soort woning Herenhuis
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 154m²
Perceel opp. 305.59m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Munder (W0647B6 – Kashmirstraat 70)

€ 67.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 145m²
Perceel opp. 310m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

uitvlugt (W0644B6 – Chitoestraat 6)

€ 86.500,-

P.N.o.T.K.

Zeer complete hoogbouwwoning gelegen op een 
mooie locatie te Paramaribo–Noord, voorzien van alle 
gemakken. Deze woning is een must see, voor de ge-
vorderde bewoner, de ambassadeur of zakenman die 
zich meer dan een standaard woning kan veroorloven. 
Dit is een moderne klassieke stijl woning die compleet 
tot in de puntjes in detail is uitgewerkt en is afge-
stemd op alle bouwkundige en esthetische elementen. 
Compleet en modern is deze gezinswoning tot in alle 
aspecten, vanaf de straat gezien maakt de keurig 
verzorgde voortuin met statig hekwerk al duidelijk dat 
het niet om een alledaagse woning gaat.

Noord (W0654B9 – Nachtegaalstraat 971)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 500m²
Perceel opp. 1204m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart

€ 260.000,-

Onder architectuur gebouwde Villa in een exclusieve 
woonwijk ter hoogte van de Tweede Rijweg. De wijk 
staat bekend om zijn veiligheid en directie woningen. 
De wijk is zeker kindvriendelijk. De woning is eind 
vorige eeuw opgetrokken uit duurzame materialen. 
Het is uitstekend op de wind en zon gebouwd, waarbij 
door de raampartijen voornamelijk het natuurlijk licht 
uitstekend wordt benut. Met zijn indeling verdeeld 
over verschillende niveaus en hoge plafonnering is er 
een perfecte harmonie bewerkstelligd tussen stijlvol, 
strak, open en landelijk gelegen tropenwoning.

Kwatta (W0642B6 – Aukestraat hk. Peterstraat)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 360m²
Perceel opp. 661m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 330m²
Perceel opp. 516m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 5
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie   
 8916684

Wanica (W0641B6 – Mon Plaisirweg 30)

€ 75.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 234m²
Perceel opp. 307m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Charlesburg (W0629B6 – Kartaramstraat 6A)

€ 109.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 100m²
Perceel opp. 1300m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Sar’ca (W0640B6 – Chandiesawweg 331a)

€ 57.500,-

P.N.o.T.K.

Sfeervolle woning met zwembad. Een gerenoveerde 
woning in een rustige, prettige woonomgeving en zeer 
gunstig gelegen ten opzichte van 2 belangrijke en 
drukke uitvalswegen, waardoor de dagelijkse verkeers-
drukte op de piekmomenten moeiteloos vermeden 
kunnen worden. Vanaf de straatzijde is de eerste 
indruk een keurig aangelegde en goed onderhouden 
berm met hoge palmen die de woning flankeren. 
De woning is in een L- vorm gebouwd waardoor de 
binnenhoek en de achterzijde van de woning volledig 
op de wind staan.

Welgelegen (W0637B6 – Germastraat 8)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 400m²
Perceel opp. 870m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

€ 267.500,-

Deze moderne hoogbouwwoning is een type woning 
die je niet snel tegenkomt in de tropen, meestal van-
wege de traditionele stijl van bouwen en het gebruik 
van materialen; te warm en niet geschikt. Maar let op! 
Dit huis heeft enkele unieke eigenschappen en ken-
merken waarbij optimaal woongenot, duurzaamheid in 
energieverbruik en veiligheid in een pakket wordt aan-
geboden als een absolute woontopper voor een leuk 
gezin. Deze 4 slaapkamer woning staat op een ruim 
terrein van 640m² groot. De woning staat centraal op 
het terrein en heeft rondom bestrating met klinkers en 
een inrit vanaf de straat naar de garage.

Noord (W0634B6 – Bergamotstraat 12)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 210m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 287.500,-

Deze 3 slaapkamer woning staat op een ruim terrein 
van 640m² groot. De woning staat centraal op het 
terrein en heeft rondom bestrating met klinkers en een 
inrit vanaf de straat naar de garage met een auto-
matische garagedeur. Vanuit zowel de garage als het 
voorbalkon kunt u toegang krijgen tot de woonkamer 
met een apart keuken gedeelte. Via de schuifdeur 
krijgt u toegang tot het achterterras. De indeling op 
de begane grond is speels en uniek, een woonkamer 
die los staat van de keuken, maar door de praktische 
indeling toch een open karakter heeft.

Noord (W0633B6 – Bergamotstraat 10)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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€ 339.000,-

Deze moderne hoogbouwwoning is een type woning 
die je niet snel tegenkomt in de tropen, meestal van-
wege de traditionele stijl van bouwen en het gebruik 
van de materialen; te warm en niet geschikt. Maar let 
op! Dit huis heeft enkele unieke eigenschappen en 
kenmerken waarbij optimaal woongenot, duurzaam-
heid in energieverbruik en veiligheid in een pakket 
wordt aangeboden als een absolute woontopper voor 
een leuk gezin. Deze 6 slaapkamer woning staat op 
een ruim terrein van 640m² groot. De woning staat 
centraal op het terrein en heeft rondom bestrating met 
klinkers en een inrit vanaf de straat naar de garage.

Noord (W0632B6 – Bergamotstraat 8)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 320m²
Perceel opp. 640m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 6
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 260.000,-

Luxe villa in bijzondere wooncommunity, gelegen in 
het goed ontwikkelde project Tourtonne Garden. De 
woning is één van de 7 woningen in een beveiligde 
community binnen een gated project. De communi-
ty heeft enigszins een Amerikaanse uitstraling. Een 
perfecte en goed beschermde leefomgeving voor o.a. 
gezinnen met kinderen. Er is sprake van bestemmings-
verkeer en in tegenstelling tot een groot deel van Pa-
ramaribo kunnen de kinderen zich nog veilig en onder 
toezicht binnen deze fraaie omgeving bewegen.

Tourtonne (W0631B6 – Manukastraat 151)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 900m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie - 8916684

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 213m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Noord (W0628B6 – Kristalstraat 87)

€ 127.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 150
Perceel opp. 350m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Wanica (W0626B6 – Henkie Spalburgweg 62)

€ 60.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 388m²
Perceel opp. 655.22m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 
Makelaar John Noble
 7106677

Noord (W0608B6–Heliumstr. hk. osmiumstr.)

€ 135.000,-€ 135.000,-

Zeer goed onderhouden woning aan de hoofdweg van 
Kasabaholo. De zeer goed onderhouden woning heeft 
alle voorzieningen voor comfortabel en veilig wonen 
in een omgeving met goede sociale controle. Er is 
een diversiteit aan winkels in de omgeving en alles is 
op loopafstand. De goed verzorgde tuin rondom de 
woning is onderhoudsvriendelijk aangelegd met veel 
potplanten. De toegang naar de woning is via een 
ruim en breed terras. Een comfortabele plek op de 
wind, van waaruit goed zicht is op de bedrijvigheid in 
de omgeving.

Kasabaholo (W0627B6 – Kasabaholoweg 199)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 500m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684
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Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 215m²
Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Uitvlugt (W0619B6 – L' Hermitageweg 135)

€ 125.000,- € 399.000,-

Riante en degelijk gebouwde woning in zeer goede 
staat van onderhoud. De woning is ruim van opzet en 
bijna volledig omsloten door een mooi aangelegde tuin 
met verschillende fruitbomen. Het perceel is aan de 
straatzijden omheind met solide materialen, waarlangs 
functionele beplanting aangelegd is om niet alleen 
de privacy te waarborgen, maar ook de aangename 
rustgevende sfeer van een groene omgeving te bena-
drukken. De indeling van de ruimten in de woning is 
eveneens weldoordacht, aangezien alle slaapkamers 
grenzen aan de tuinzijde.

uitvlugt (W0625B6 – Ramalaan 28)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 450m²
Perceel opp. 1400m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

€ 325.000,-

Een woning als deze kom je niet vaak tegen. De 
woning is gebouwd zoals er vroeger gebouwd werd, 
waar er geen plafond is aangebracht maar tegen de 
dakplaten is afgewerkt. De houten accenten tegen 
het plafond maken het geheel helemaal af en met het 
gigantisch voordeel; geen vleermuizen en een koele 
woning. Een zeer warme uitstraling heeft de houten 
vloer op het geheel; in de woonkamer heb je een 
fijn uitzicht op de rivier dat wordt versterkt door de 
houten schuifdeuren. Als beide deuren open zijn heb 
je een open ruimte van wel 3 meter in de breedte.

Houttuin (W0622B6 – Sir Winston Churchillweg 481b)

Soort woning Villa
Bouw opp. 219m²
Perceel opp. 1899m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 3/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

€ 165.000,-

Twee woningen op één perceel. Gerenoveerde hoog-
bouw en moderne nieuwe laagbouw. De hoofdwoning 
is verdeeld in 3 woonlagen, waarbij de onderste 
woonlaag alle voorzieningen heeft om eventueel kan-
toor aan huis te houden. Grenzend aan het kantoor of 
de multifunctionele ruimte bevindt zich de moderne 
inbouwkeuken met apparatuur. De moderne laagbouw 
groot 95 m², die achter op het terrein ligt is volledig 
op de windrichting gebouwd en is goed afgeschermd 
waardoor de privacy is gewaarborgd. Naast de ingang 
is er een ruime berging waar ook de hydrofoor en 
boiler geïnstalleerd zijn.

Blauwgrond (W0621B6 – J.B.S. Rebostraat 1)

Soort woning Hoogbouw: Split level / Laag  
 bouw
Bouw opp. 177m²/95m²
Perceel opp. 800m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 3/2
Bad en toilet 2/1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 120m²
Perceel opp. 1886m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Leuke laagbouwwoning,  
 landelijk gelegen met aparte  
 overloop naar vrijstaande  
 keuken. 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sara'ca A7 (W0604B6–Hein Djojopawirostraat) 

€ 64.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 250m²
Perceel opp. 476m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Ruim woonhuis robuust  
 gebouwd, landelijk gelegen  
 tegen een scherpe prijs.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Tout lui Faut R14 (W0603B6-Roggestraat 7)

€ 87.500,-



Voor meer informatie:deze prachtige extra gated high 
end woonwijk ligt te Paramaribo-
Noord in het project Tourtonne 
exclusive!

Tourtonne Exclusive is een gesloten pro-
ject met beveiliging en een ondergronds 
stroomnetwerk.  De wegen zijn betegeld en 
stroom, water en een gesloten riolering zijn 
aanwezig.

In dit project liggen privé kavels variërende 
tussen de 915 - 2.610m² langs het water 
met een prachtig uitzicht!

80% van de kavels grenzen aan het meer 
en zijn € 85,- per m². 20% van de kavels 
grenzen aan twee straten en zijn € 75,-
per m². De hoekkavels aan het water zijn
€ 100,- per m². Dit zijn vaste prijzen en er 
zijn geen overdrachtskosten aan verbonden!

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname

info@surgoed.com | +597 493497
www.surgoed.com

exclusieve kavels te koop

in Paramaribo - noord!
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€ 127.500,-

Deze stijlvolle woning is in september 2006 opgeleverd 
en is sedertdien heel goed onderhouden. Het is een 
woning met een goede flow vanuit de garage door 
het geheel huis. Wat gelijk opvalt, is de garage voor 
twee auto’s en de moderne en simplistische keuken in 
het huis. De woonruimte en open keuken zijn sfeervol 
ingericht en zorgen voor een heel aangename wooner-
varing. De drie ruime en goed ingerichte slaapkamers 
zijn naast de keuken gesitueerd. Elke slaapkamer 
heeft een airco speciaal voor de hete dagen. Als u 
door het huis loopt ziet u dat er gebruik is gemaakt 
van A1-kwaliteit materiaal.

Morgenstond (W0616B6 – Krakoenstraat)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 220m²
Perceel opp. 481m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

P.N.o.T.K.

Deze unieke woning is een echt statig landhuis, 
gelegen op een riant landgoed langs een fraaie kreek. 
Het is gebouwd met liefde en gebruikmakende van 
architectuur en duurzaam materiaal. Dit object zal 
direct opvallen vanwege de vele accenten die gebruikt 
zijn bij de bouw en ontwikkeling van het huis evenals 
de tuin. Het zal u gelijk opvallen dat de hoofdentree van 
de woning in de woonkamer uitkomt, middels een ruim 
voorbalkon kunt u rechtstreeks de woonkamer betreden 
door de robuuste hoge voordeuren. Het zeer hoge pla-
fond geeft een ruimtelijke indruk en laat de warme lucht 
opstijgen waardoor de woonkamer opvallend koel blijft.

leiding, Wanica (W0613B6 – Marga Werkhovenweg 72, Noord Polderdam)

Soort woning Landhuis
Bouw opp. 375m²
Perceel opp. 3000m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Leiding, Noord polderdam
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 1.100.000,-

Dit massief gebouw met een bouwoppervlakte van 
1400 m² staat op een terrein van 1600 m² aan de In-
dira Gandhiweg, vijf minuten verwijderd van Lelydorp. 
De Indira Gandhiweg is een belangrijke geasfalteerde 
hoofdweg, die leidt naar de Internationale Johan Adolf 
Pengel Luchthaven. Lelydorp, voornamelijk de Indira 
Gandhiweg is de laatste jaren enorm tot ontwikkeling 
gekomen. Er is veel bedrijvigheid op deze lange weg 
en er wordt flink geïnvesteerd in zakenpanden. Dit 
pand is geschikt als bedrijfspand en woonruimte. 

Para (W0610B9 – Indira Gandhiweg 644)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 1400m²
Perceel opp. 1600m²
Titel grond Erfpacht
Slaapkamer 7
Bad en toilet 8 om 8
Bijzonderheden Bedrijfspand annexwoning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
 Alicia Chin A Foeng - 7176125

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 185m²
Perceel opp. 1005m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1/1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Commewijne (W0543B9 - Suikerpalmlaan 25)

€ 99.000,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 344m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoogbouwwoning
 met 2 woonruimten 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

Noord u4 (W0539B6 - dr. Axwijkstraat 38)

€ 145.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 150m²
Perceel opp. 6.689m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Landbouwgrond plus woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Saramacca (W0592B3-Catharina Sophia 130)

€ 45.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 95m²
Perceel opp. 285m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Houten starterswoning
 4km afstand van het centrum  
 Paramaribo
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Schimmelpennick Q4 (W0586B6-Jacobstraat 4)

€ 44.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 65m²
Perceel opp. 1.4 ha
Titel grond Grondhuur 
Slaapkamer 2
Bad en toilet 1
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Saramacca (W0582B3 - Baliweg 169)

€ 39.500,-

€ 125.000,-

Vaak kom je een woning tegen met een verhaal, een 
verhaal door de inspiratie van de architect of maker 
ervan. Deze in eerste ogenblik schijnbaar eenvoudige 
houten woning, verbergt bijzondere huiselijke accen-
ten voor optimaal leef- en woongenot. Dit terrein is 
gelegen aan de geasfalteerde weg naar Domburg; ter 
hoogte van Boxel ligt deze leuke eigentijdse woning. 
De woning staat op een terrein van 30m straatbreedte 
en 35m tuindiepte. Wat gelijk op-valt, is de met liefde 
verzorgde tuin waarbij diverse bomen en sierheesters 
met beplanting gekweekt zijn; alles is in harmonie met 
elkaar en geeft een heerlijk landelijk ‘groen’ gevoel.

Boxel S14 (W0606B6 - Sir Winston Churchillweg 691)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 1104m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Een woning met liefde gerenoveerd  
 met tal van bijzondere accenten.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 175.000,-

Deze vijf slaapkamerwoning staat aan de Callisto-
straat, een zijstraat van de Aquariusstraat (omgeving 
Kwatta). De woning staat op een terrein van 1343 m².
De indeling van de woning ziet er alsvolgt uit: De 
benedenwoning bestaat uit twee slaapkamers, een 
keuken, voorzaal en een bad en toilet. De slaapkamers 
en de voorzaal van de benedenwoning zijn voorzien 
van airco’s. Vanuit zowel een binnen- als een buiten-
trap komt u op de bovenste verdieping. De bovenwo-
ning bestaat uit drie slaapkamers, nog een keuken, 
voorzaal en bad en toilet. Beneden is er een gesloten 
garage voor 2 auto’s, een berging en een grote tuin.

Kwatta (W0598B9 - Callistostraat 9)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 294m²
Perceel opp. 1243m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 5 slaapkamers
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

€ 285.000,-

De woning is zo’n paar jaar geleden gebouwd onder 
architectuur en begeleiding van architect Dijkland. Het 
gebruikte hout voor deze woning is kopi en groenhart 
(hout wat nu zelfs lastig te vinden is in A kwaliteit). 
De prachtige houten vloeren in de woning zijn ook 
gemaakt van groenhart. De woning is gelegen langs 
de Commewijne rivier op de voormalige plantage Le-
liendaal (inmiddels verkaveld) en biedt weids uitzicht 
over de rivier naar Plantage Frederiksdorp. De woning 
is dusdanig gebouwd dat het balkon in principe de 
blikvanger is, vandaar kijkt u uit op de rivier maar 
heeft u ook direct toegang tot deze prachtige woning.

Commewijne, V1  (W0494B9 - Zuster Jensenweg 1a)

Soort woning Koloniale hoogbouw
Bouw opp. 222m²
Perceel opp. 1153m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Koloniale stijl gebouwde woning op  
 een schitterende locatie langs 
 het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 320m²
Perceel opp. 1000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 3 toilet/ 2 bad
Bijzonderheden De woning staat op twee  
 percelen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Clevia U1 (W0575B6 - Mandarijnstraat 33)

€ 170.000,-
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€ 625.000,-

Dit prestigieuze object ligt in een villawijk te Com-
mewijne op het verkaveling project Palm Village. Het 
object ligt vooraan op het project aan een betegelde 
weg. Het project is 24 uur bewaakt en betreft een 
semi-gated community met een VVE die toeziet op de 
faciliteiten en het bestuur en de handhaving. De straat 
heeft gesloten riolering en straatverlichting en alle 
andere nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De uitvalswe-
gen zijn goed begaanbaar en zeer gemakkelijk bereik-
baar, openbaar busvervoer is op loopafstand aanwezig. 
Alle nutsvoorziening zijn aanwezig in de omgeving.

Commewijne, Palm Village  (W0579B9 - Palm Village pc 8)

Soort woning Luxe villa complex    
 met zwembad en appartementen
Bouw opp. 658m²
Perceel opp. 1236m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 7
Bad en toilet 5
Bijzonderheden Een miljonairsvilla met alles erop  
 en eraan 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 315.000,-

Bij de bouw van de woning is nagedacht over de 
veiligheid; het valt op dat zowel het dievenijzer 
gecombineerd met moderne shutterramen en 
muggengaas voorzien is van shocksensoren, het 
gehele terrein is ommuurd met sierhekwerk en 
razorblades. Aan de schutting zijn diverse lampen 
gemonteerd en op het erf zijn er op drie strategische 
plekken lantaarnpalen geïnstalleerd die zowel 
handmatig als via fotocel bediend kunnen worden. 

Noord V1  (W0576B6 - Pelikaanstraat 11)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 380m²
Perceel opp. 1113m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5 
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Hoekterrein met slide hoogbouw   
 en zwembad
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

$ 300.000,-

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

Commewijne (W0521B9 – Palm Village)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 460m²
Perceel opp. 949.12 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 bad/ 3 toilet
Bijzonderheden Langs het water
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 273m²
Perceel opp. 344m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Ruime woning met veel opties
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Kwatta (W0555B9 – Mahinderstraat 1)

€ 105.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 155m²
Perceel opp. 2925.25m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden Ruim perceel met voldoende  
 uitbreidingsmogelijkheden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

 Leiding A12 (W0544B6-Koewarasan Serie A no.64)

€ 68.500,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 176m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 3
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Paramaribo (W0542B3 - Tonkastraat 11)

€ 62.500,-
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€ 135.000,-

Deze moderne laagbouwwoning is voorzien van alle 
gemakken. De woning is gebouwd in 2017 waarbij ge-
dacht is aan alle details voor optimaal woongenot. De 
woning staat op een terrein van 331m² en is dusdanig 
gebouwd erop dat er rondom de woning toch ruimte 
is voor terrassen en zit gelegenheid in de aangelegde 
tuin. De tuin bestaat uit nette bestrating met grind 
en sierplanten. Aan de voorzijde van de woning heeft 
u een pergola met daaronder dubbele parkeerplaats. 
Vanwege privacy is de woning zodanig geplaatst en 
ingericht dat u geen inkijk vanuit de straat heeft.

Beni’s Park o2 (W0560B6 - Columbiastraat 16)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 155m²
Perceel opp. 331m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden Laagbouwwoning gebouwd onder  
 architectuur, moder en cosy.
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 

€ 1.150.000,-

Dit huis is zeer indrukwekkend om te zien; behalve een 
zeer massieve bouw van 3 fraaie woonlagen beschikt 
dit huis over alles wat u wilt wensen. Het ruime eigen-
domsterrein van 3000m² is gelegen te Morgenstond 
en biedt vanaf de bovenste etage zicht op de Surina-
merivier. Op het terrein bevindt zich een zwembad met 
buitenkeuken en een lounge area, diverse opstallen 
en een basketbal-/mini voetbalveld. Het gehele terrein 
is in cultuur gebracht en omheind met een massieve 
schutting.

Noord, Morgenstond (W0547B9 - Frans Madamstraat)

Soort woning Hoogbouw 3 woonlagen
Bouw opp. 1100m²
Perceel opp. 3000m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 6
Bad en toilet 5
Bijzonderheden Prachtige villa met zwembad en   
 basketbal course op 3000m²   
 eigendomsgrond
Contact info Surgoed Makelaardij Tel.: 493497

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 205m²
Perceel opp. 260m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 9
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Woning met een uitstraling  
 van een monumentaal gebouw
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

 Centrum S5 (W0505B6-Costerstraat 29)

€ 147.500,-

€ 135.000,-

In het district Wanica, op 3 minuten rijden van de 
nieuwe Highway, maar ook op korte rij afstand van 
Domburg hebben wij een pracht van een villa, voor-
zien van alle gerieven en bovenal gesitueerd in rust 
en de tropisch natuur. Het object is volledig in beton 
opgetrokken met duurzame materialen. Over de hele 
bebouwde oppervlakte is er een vloer gelegd van 
kwalitatieve tegels. De plafonnering is van hardhouten 
schroten, en de ruimtelijke woonkamer en keuken zijn 
dusdanig ingericht dat u makkelijk de gastheer kunt 
zijn. De keukenkasten zijn gemaakt van massief hout 
met daarin een dubbele rvs-spoelbak.

Wanica (W0677B6 - Para villeweg 10)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 288 m²
Perceel opp. 1367 m²
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. 120 m²
Perceel opp. 1180 m²
Titel grond Grondhuu
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2 om 2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176725

Wanica (W0676B6 – Khakipruimstraat 268a)

€ 70.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160 m²
Perceel opp. 881 m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 2 om 2
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176725

Wanica (W0675B6 – Vijfde Zijstraat 56, Highway)

€ 70.000,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 160m²
Perceel opp. 4210m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Grondhuur uitgegeven
 in 1998
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Sar'ca A4 (W0474B9–damboentong 24)

€ 73.500,-

€ 325.000,-

Dit mooie kantoorpand met een bouwoppervlakte 
van 300 m2 staat aan de Prins Hendrikstraat 6. Het 
goed beveiligde pand is voorzien van airco’s, alle 
nutsvoorzieningen, een alarmsysteem en meerdere 
telefoon aansluitingen.  Het pand is onderverdeel in 
een beneden- en bovenverdieping. De benedenverdie-
ping bestaat uit 5 ruime kantoren, 2 toiletten en een 
kitchenette. De bovenverdieping bestaat uit 4 ruime 
kantoren, een balkon, en 2 toiletten.

Centrum (Z0621B6- Prins Hendrikstraat 6)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 300m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 
Bad en toilet 4
Bijzonderheden 9 kantoorruimtes met optie tot   
 uitbreiding naar 12
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439

€ 1000.000,-

Prachtig en mooi zakenobject met vele mogelijkheden 
voor de zakelijk ingestelde persoon. Dit is een goedlo-
pende uitdeuk- en spuitinrichting die gespecialiseerd 
is in het opknappen van auto’s met schade en/of her-
stellen van schade, met de offerte die is aangevraagd 
door de verzekering. Dit bedrijf staat goed bekend bij 
alle gerenommeerde verzekeringsbedrijven. U stapt 
hier in een rijdende trein, een bedrijf die zijn sporen al 
langer dan tien jaren in Suriname heeft verdiend met 
een goede naamsbekendheid. 

latour (Z0620B6 – livornoweg 93)

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 2650m²
Perceel opp. 6500m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 
Bad en toilet 2/2
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards – 8510812

Soort woning Winkel, appartementen
Bouw opp. 725m²
Perceel opp. 2007m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 9
Bad en toilet 10
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Para (Z0619B6 – damstraat 25)

€ 85.000,-

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

Beekhuizen P8 (Z0034B6 - Groenhartstraat)

€ 127.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 112m²
Perceel opp. 1950m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Belwaarde, Commewijne
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Commewijne (Z0618B6 – Pronkweg)

€ 142.500,-

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 190m²
Perceel opp. 540m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 4
Bad en toilet 1 om 2
Bijzonderheden Klassieke woning in een zeer  
 gewilde wijk
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439

Kwatta (W0667B3 – Belladonnastraat 31)

€ 145.000,-
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Thuis is waar mensen veelal tot rust komen. Een 
smaakvol ingerichte tuin kan daaraan zeker bijdragen, 
want die maakt immers deel uit van het woongenot. 

“Met onze kennis willen wij voor elk budget de perfecte 
droomtuin creëren”, zegt Simeon Carbière van Suriname 
Landscaping & Cleaning. 

In 2004 besloot Carbière zijn vaste baan op te zeggen en zijn vroegere 
passie voor tuinieren en landscaping weer op te pakken en daar 
bedrijfsmatig in te investeren. Hij kocht de nodige machines en begon 
weer met onderhouden van tuinen. “Gaande weg ga je je als bedrijf 
verdiepen in andere aspecten van hovenieren en landscaping”, vertelt 
Carbière. Het aanleggen en inrichten van tuinen en landscaping 
behoren nu tot de hoofddienstverlening.

DIVERS PORTFOLIO
De vraag naar landscapingdiensten is aanzienlijk gegroeid sinds 
Carbière van start ging. “Aangezien de tuin de uitstraling van je huis 
meebepaalt, besteden mensen het steeds vaker professioneel uit”, 
verklaart de hovenier. Suriname Landscaping & Cleaning voorziet 
inmiddels in een divers portfolio. Bij ‘green landscaping’ gaat het 
om grasmatten, planten en bomen. ‘Hard landscaping’ behelst 
sierbestrating, stepping stones (tegelpaden), edge curbing (stenen 

of betonnen omranding), pergola’s en cabana’s en met ‘water 
landscaping’ wordt voorzien in vijvers, fonteinen, zwembaden (met of 
zonder jacuzzi) en watervallen. 

Naast tuinen aanleggen, met pergola’s, fonteinen en alles waarmee 
particulieren hun tuin willen opsieren, behoort ook inrichten van 
omgevingen voor grote bedrijven tot de expertise van Carbière en 
zijn team. Hun meest memorabele opdracht was het inrichten van de 
omgeving van de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. “Dat 
was echt een project op groot formaat en we hebben daar zeker ook 
veel uit geleerd. Het doet elke keer goed wanneer je daar rijdt en met 
trots ziet wat we hebben kunnen neerzetten.”

EIGEN TUINPRODUCTEN
Ook het vervaardigen van eigen tuinproducten behoort tot de diensten 
van Suriname Landscaping & Cleaning. Dat houdt in potgrond, zwarte 
aarde en mulch. Dat laatste is een bovenste bodemlaag van organisch 
materiaal in verschillende kleuren. Een groot voordeel van mulchen 
is dat onkruid geen kans krijgt. Suriname Landscaping & Cleaning 
vervaardigt overwegend rode mulch omdat die het meest gevraagd 
is om daarmee bakken of planten ‘aan te kleden’. “De mulch dient 
niet alleen als decoratie voor de planten maar ook als bescherming 
voor de bodem”, legt Carbière uit. “Het voorkomt uitdroging van 
de bodem, want het houdt alle vocht vast waardoor de planten alle 
voedingswaarden benutten.”

CONSISTENTE KWALITEIT
Met het vervaardigen van eigen tuinproducten streeft Suriname 
Landscaping & Cleaning naar consistente kwaliteit. “Om meer controle 
te hebben over de kwaliteit hebben we ervoor gekozen om bepaalde 
producten zelf te vervaardigen. Zo kunnen wij onze klanten garanderen 
dat zij topkwaliteit van ons krijgen.” Uiteraard behoort onderhoud ook 
tot het dienstpakket van Suriname Landscaping & Cleaning. “Want ons 
motto zegt het eigenlijk al: ‘Laat uw hovenierswerk geheel over 
aan ons’.”

SURINAME lANDSCAPING & ClEANING
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‘laat UW PERfECTE DROOMTUIN aan ons over’

Saramaccaweg 230
Paramaribo - Suriname
(597) 8641061 / 8641661
  SurinameLandscaping

surilandscaping.com

Before After
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Vijftien jaar geleden kreeg het waterleidingnet van de 
Surinaamse Water Maatschappij (SWM) een flinke 
opknapbeurt en werd het aanzienlijk uitgebreid. Toch 

blijkt (te) lage waterdruk nog altijd niet tot het verleden te 
behoren. Een hydrofoor is daarom nog lang geen 
overbodige luxe.

Glenn Belfor beheert een huis aan de rand van het centrum. De 
huurders kampten ineens regelmatig met een lege durotank. Iets wat 
al die jaren niet eerder was voorgekomen. Hun waterverbruik was altijd 
hetzelfde. Eerst werd gedacht aan een ondergrondse lekkage. “Maar 
het water lag voorbij de meter maar het radertje draaide niet”, vertelt 
Belfor. Afgesloten zijn kon ook niet want er stond geen waterrekening 
open. Navraag bij de SWM bevestigde dat. 

HEEL SPAARZAAM
Anup Bishoen woont met zijn gezin in Zorg en Hoop. Hun hydrofoor 
begon steeds vaker aan te slaan zonder weer af te slaan, terwijl er 
geen kraan openstond. Dit gebeurde om de zoveel tijd; teken dat de 
pompmotor schoongemaakt moest worden. Als een durotank leeg is, 
dan zuigt de hydrofoor na het aanslaan valse lucht en slaat die niet 
meer automatisch af, omdat geen druk wordt opgebouwd. Ook dat wist 
Bishoen. Maar dat kon het niet zijn, was hij ervan overtuigd. “Want wij 

gaan heel spaarzaam met water om.” De onderhoudsmonteur kwam 
langs en eerste wat hij deed was de durotank openen. Die bleek wel 
degelijk leeg. “Ik was helemaal verbaasd”, zegt Bishoen. “Het was 
ons al die jaren nooit overkomen. Het was altijd de pompmotor die 
schoongemaakt moest worden en nooit een lege durotank. Dus had 
ik maar de stekker eruit getrokken.” Er bleek bijna onwaarneembaar 
water de durotank in te sijpelen. Pas na uren was in de durotank weer 
een redelijke laag water. Daarmee moest het gezin echt spaarzaam 
mee omgaan. “Want hoe zachtjes je de kraan ook open deed”, er 
stroomde veel meer water uit dan in bepaald tijdbestek in de 
hydrofoor sijpelde.

‘DEGELIJK LEIDINGWATERNET’ 
Vijftien jaar geleden kreeg het waterleidingnet van de SWM een flinke 
opknapbeurt met 16 miljoen euro Nederlandse ontwikkelingssteun. De 
meeste leidingen bleken minstens zeventig jaar oud. Op veel plaatsen 
werd gekampt met enorme ‘lekverliezen’. De eerste drinkwaterleidingen 
waren aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw.

SWM wilde op termijn het “hele noordelijke, dichtbevolkte gebied van 
Suriname voorzien van een degelijk leidingwaternet. Daarvan is nu 
geen sprake”, staat in een reportage uit 2005. Ook werd het PARWA-
project (Paramaribo Water) gelanceerd. Onderdeel daarvan was een 

HyDROfOOR nog lang 
NIET OVERBODIG
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nieuwe productiestation aan de Van Hattemweg nabij Lelydorp, dat 
goed is voor 1.100 kubieke water per uur. Het klonk als betere tijden 
en de vernieuwingswerkzaamheden aan het waterleidingnet zagen er 
allemaal veel belovend uit. Toch blijkt te lage waterdruk nog altijd niet 
tot het verleden te behoren. Een hydrofoor is daarom nog lang geen 
overbodige luxe. Inmiddels is het SWM-waterleidingnet qua buizen 
en leidingen flink opgeknapt. Wat dat betreft is inmiddels inderdaad 
sprake van een degelijk leidingnet. Even leek dat ook te gaan gelden 
voor de waterdruk.

HoGe VeRWACHTINGeN
Belfor had hoge verwachtingen van het PARWA-project. Met hem 
de gehele gemeenschap. Sindsdien zijn tienduizenden nieuwe 
aansluitingen gerealiseerd. “Veel gedeelde druk is nauwelijks druk”, 
zegt Belfor een illusie armer. Als het om waterdruk gaat, is nog altijd 
geen sprake van ‘degelijk’. Die zakt steeds vaker van oudsher naar 
een tergend dieptepunt. Zelfs uit zogenoemde ‘voetenkranen’ in 
laagbouwwoningen zonder hydrofoor, komt dan nauwelijks iets dat op 
waterdruk lijkt. Laat staan uit aanrechtkranen, douches en kranen op 
bovenverdiepingen. Maar ook durotanks vullen zich amper weer aan. 
“Waar we gewend waren elke dag wel een wasje te doen, bleek het 
verstandiger dat om de drie dagen te doen. En flink korter douchen.”
 
BeST TRoTS
Toch mag Suriname best tevreden zijn waterleidingnet en vooral ook 

op de kwaliteit van het drinkwater. Het is een goede ontwikkeling dat 
steeds meer huishoudens op het waterleidingnet worden aangesloten. 
Schoon, binnen handbereik aftapbare drinkwater is immers een 
basisrecht. Maar wie vijftien jaar geleden verwacht had het water 
uit de kranen zou komen spuiten, komt nu bedrogen uitgekomen. 
“Vooral hoe wij zo dichtbij het hoofdstation Poelepantje wonen, had ik 
verwacht geen hydrofoor meer nodig te hebben”, zegt Bishoen. Toch 
wil hij niet mopperen over de situatie. “We zijn een land in ontwikkeling 
en hebben niet zoveel geld als het buitenland. Bovendien moeten ze 
wel met al die hoogbouw een enorme druk hebben.”

Ook beheerder Belfor vindt hij het Surinaams waterleiding in dat licht 
niet zo slecht. “De SMW zorgt dat het water bij de mensen in hun 
durotank sijpelt en iedereen zorgt met zijn eigen hydrofoor voor zijn 
eigen waterdruk. Dat is nog altijd beter dan heleboel andere landen 
waar mensen lange afstanden moeten afleggen om water te sjouwen.”

Er is altijd wel reden waarom waterdruk naar een minpunt daalt. 
Regelmatig is er sprake van werkzaamheden aan leidingen of 
onderhoudswerkzaamheden in een productiestation. “Wat dat betreft 
is een hydrofoor nog lang geen overbodige luxe in Suriname”, zegt 
Glenn. Hij bekijkt het van de zonnige kant. “Ik was allang blij dat het 
geen lekkage was, anders moesten we leidingen gaan opgraven. Waar 
ik vooral voor vreesde was een hoge waterrekening omdat ik dacht dat 
honderden liters water zomaar in de grond was weggelekt.”

‘Veel gedeelde druk is nauwelijks druk’
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. dat betekent ook dat het risico op malversaties groot is. 
daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden. om kopers en verkopers alert 
te maken, besteedt de Surgoed House, Home & lifestyle krant aandacht aan uiteenlopende misstanden.

Eindelijk waren ze eruit. Sharita, Kavita en 
Ashwin hadden jarenlang gekibbeld over wat ze 
gingen doen met de grond die ze van hun vader 
hadden geërfd. Ashwin wilde er een bedrijf op 
zetten, waarvan ze alle drie aandeelhouder 
zouden zijn. Sharita zag eerder een klein 
verkavelingsprojectje voor zich en Kavita wilde 
de grond in drieën delen, zodat ieder er een 
eigen huis of bedrijf kon opzetten. Dat laatste 
werd het. ,,Laten we geen ruzie maken over 
iets dat onze vader juist had gedaan om ons 
dichter bij elkaar te brengen”, had Ashwin 
gezegd, en daarmee waren de anderen het 
roerend eens geweest. 
Ze hadden afgesproken dat Ashwin het verdelen 
van de grond zou laten regelen. Hij deed dat bij 
notaris Ramdien, een goede vriend van hem. 
Ashwin nam dan ook vrolijk de telefoon aan, 
toen Ramdien hem belde: ,,Vriend, is het nu al 
geregeld?” Maar Ramdien klonk minder vrolijk. 
,,Kom even bij me langs vanmiddag, ik moet 
iets met je bespreken”, zei hij ernstig. Meer 
wilde hij er, ondanks Ashwins aandringen, niet 
over kwijt.

Die middag stapte Ashwin met een lichte knoop 
in zijn maag bij Ramdien binnen. Die keek hem  
zorgelijk aan. ,,Ga zitten en blijf rustig. Maar die 
grond van je vader blijkt te zijn verkocht aan 
een ondernemer.” Ashwin schoot direct in de 
lach. ,,Dat is onmogelijk, bhai! Mijn vader heeft 
het aan ons nagelaten, dat was zijn grootste 
wens. En het is uitgesloten dat mijn zusters het 
achter mijn rug om hebben verkocht. Dat kan 
juridisch gezien niet, en ze zouden niet eens 
weten hoe dat moet.”
Ramdien schudde meewarig zijn hoofd. ,,Ik 
heb de overeenkomst gezien. Het is gebaseerd 
op een vervalste stamboom, waarin staat dat 
je vader jullie drieën helemaal nooit heeft 
gehad. Je weet, je vader had een broer toch, 

Radj? Hij heeft de grond met behulp van die 
valse stamboom verkocht. Want omdat in die 
stamboom staat dat jullie ouders geen kinderen 
hadden, werd Radj na het overlijden van jullie 
moeder de enige erfgenaam van je vader. Ze 
hadden geen testament gemaakt.”
Ashwin was sprakeloos. Hoe durfde ‘oom Radj’, 
zoals hij hem altijd noemde, te beweren dat 
zij niet bestonden? Hoe kon er via het CBB 
een namaak stamboom tevoorschijn komen? 
Hoe moest hij dit aan zijn zusters vertellen? En 
vooral: hoe konden ze dit weer terugdraaien? 
,,Je moet aangifte doen tegen je oom, Ashwin”, 
zei Ramdien na een lange stilte. “Dit is een 
misdrijf.” De volgende dagen waren Ashwin 
en Ramdien de hele dag bezig te achterhalen 
wat er precies was gebeurd. Dat was lastig, 
behalve dat ze vermoedden dat iemand bij het 
CBB er iets mee te maken had. Maar of dat 
opzettelijk was gebeurd of per ongeluk, moest 
het politieonderzoek uitwijzen. Het was in 
theorie natuurlijk mogelijk dat iemand gewoon 
een fout had gemaakt. Ook kwamen ze er niet 
achter of de koper van de grond medeplichtig 
was, want die was in geen velden of wegen 
meer te bekennen. Er zat voorlopig niets 
anders op dan te wachten op de uitkomst van 
het politieonderzoek.

Situaties waarbij grond wordt verkocht met 
behulp van vervalste stamboomgegevens, 
komen vaker voor. Het is lastig, bijna onmogelijk 
zelfs, je hiertegen in te dekken. Ook een notaris 
kan niet altijd zien of een stamboom klopt of 
niet, tenzij hij de familie goed kent. Het zou 
dus beter zijn als het CBB de officiële stukken 
rechtstreeks naar de notaris zou sturen. De 
huidige CBB-stambomen worden overigens 
voorzien van echtheidkenmerken, zodat deze 
na afgifte niet meer eenvoudig vervalst kunnen 
worden. 
Maar ook een foutje is in bepaalde gevallen 
snel gemaakt. Vaak zijn boedelzaken zo groot 
geworden, dat alleen al het maken van een 
stamboom maanden in beslag neemt. Hoe 
groter een boedel, hoe groter de kans op 
fouten is. In die zin hebben de erfgenamen 
zelf ook een verantwoordelijkheid om dit soort 
situaties te voorkomen.
Heeft de verkoop op basis van de vervalste 
papieren eenmaal plaatsgevonden, dan zijn 
er weinig mogelijkheden om de zaak terug te 
draaien. Als de akte al is overgeschreven bij 
het Glis, dan kan alleen de rechter die akte nog 
nietig verklaren. Dat gaat veel tijd kosten. Vaak 
zullen de belanghebbenden bovendien beslag 
op de grond moeten laten leggen. Alleen zo 
kunnen ze voorkomen dat de koper de grond 
ondertussen probeert door te verkopen of met 
een hypotheek zal bezwaren, en zodoende de 
registers nog verder frustreert.

Natuurlijk kan de akte ook vrijwillig 
teruggedraaid worden, als de koper mee wil 
werken. Dat zal echter niet snel gebeuren 
omdat de koper dan waarschijnlijk zijn 
aankoopsom niet meer terugziet. Soms kunnen 
de benadeelden en de nieuwe koper hierover 
onderhandelen, maar meestal komen beide 
partijen hier niet uit.

Het boedelperceel en de 
vervalste stamboom

,,Je moet aangifte doen 
tegen je oom, Ashwin”, 

zei Ramdien na een 
lange stilte. “dit is een 

misdrijf.”
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Op vakantie naar Suriname?
Bekijk onze 

vakantiewoningen!

Kernkampweg 13
info@surgoed.com
www.surgoed.com

+597 493 497

Villa Uitvlugt

Villa Morgenstond

Villa Commewijne

Villa Belwaarde



Kernkampweg 13
bouw@surgoed.com
www.surgoed.com

+597 493 497

U heeft al een eigen pool van 6 bij 3 meter 
met een dek van 40m² vanaf $16.500,- 

Wordt opgeleverd met pomp, skimmer, lampen en 
een kleine cabana. Ready to swim!

B&I - ZWEMBAD B&I - CABANA

Een zwEmbad in uw EIGEN tuin!
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Juan Pigot

Wonen in een van de oudste buurten in de stad heeft 
zo zijn charme. Aan de Gongrijpstraat staat een pand 
dat sinds 1921 is gebouwd en biedt al meer dan 

tien jaar onderdak aan de familie Pigot. “We hebben in 2006 
het pand overgekocht van mijn vaders zuster, dus eigenlijk 
wonen we er al veel langer”, vertelt Juan Pigot. Van de houten 
hoogbouw van twee verdiepingen – inclusief zolder – waarin 
een kleine appartement zit, is nog veel over van de 
historische architectuur.

“Het pand leeft want het is natuurlijk van hout gemaakt. Als er 
een truck langsrijdt dan voel je alles trillen. Het huis heeft naast 
geschiedenis ook karakter. Je hebt in elk geval het gevoel dat je niet 
alleen bent”, zegt Pigot lachend. Hij woont er zelf niet meer voltijds in, 
maar blijft er nog regelmatig ‘logeren’. “Ik ben sinds kort verhuisd naar 
het huis van mijn grootouders, maar ik heb hierin bijna zeven jaren 
heerlijk gewoond. Mooie herinneringen en ervaringen heb ik zeker 
ervan en eigenlijk nog steeds, want er is altijd iets gaande in huize 
Pigot aan de Gongrijpstraat.”

Op de begane grond, die bewoond werd door voorgaande families is nu 
omgebouwd tot een restaurant. In een smalle gang, de houten trap op 
naar de eerste verdieping, word je begeleid door oude donkere flessen, 
die zijn gevonden tijdens de renovatie van het huis, en schilderijen die 

een eclectische sfeer neer zetten. De leefruimte waarin Pigot voorheen 
woonde, is nu omgetoverd tot kantoorruimte. De historische panden 
die vooral kenmerkend door hun witte en donkergroene verfkleuren, 
van zowel de inrichting als het exterieur, worden omarmd door fel 
geschilderde accenten van kleuren op de houten wanden. 

MoNuMeNTAle STATuS
Het huis, dat ooit door architect Bruining was gebouwd volgens 
Pigot zijn bronnen, heeft de status van monumentaal pand. “Van de 
voorgevel moest ik zoveel mogelijk in de originele staat behouden en 
dat hebben we ook gedaan tijdens de grote renovatie.” De renovatie, 
die ongeveer zeven maanden duurde, was hoog nodig maar verliep 
niet zo stressvol zoals het normaal eraan toegaat bij oude panden. 
“We hebben slechts rotte planken vervangen en natuurlijk een frisse 
schilderbeurt gegeven. Grote aanpassingen waren eigenlijk meer het 
‘moderniseren’ van de inrichting. Er zijn twee toiletten en badkamers 
in gebouwd.”

Dit is heel bewust voor gekozen. “Ondanks ik hier zelf woonde, wist 
ik wel dat ik niet voor altijd hier zo blijven maar iets anders zou willen 
doen met het pand. In eerste instantie hebben we het gekocht om 
kantoor erin te houden, maar naderhand besloot ik toch dat ik er zou 
wonen voor een tijdje.” De felle kleuren, zoals rood of neongroen, op 
de wanden in de verschillende kamers gaan verrassend genoeg heel 
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goed samen met de historische uitstraling van het huis. Ondanks de 
moderne likjes, zoals een betegelde wand in de kleine keuken, komt 
het historische karakter toch nog tot uiting. “Het zou zonde zijn om het 
allemaal te moderniseren. Het huis heeft zoveel geschiedenis, waarom 
zou je dat willen wegwissen, dat maakt het juist mooi”, stelt Pigot. 

PRACHT eN PRAAl
Maar om het historisch karakter te behouden en het huis te 
onderhouden, kost het nogal wat. “Voordat we het huis kochten 
zeiden mensen aan mijn vader: ‘Weet je wel waaraan je begint?’. Het 
vergt niet alleen dat je tijdig onderhoudt, maar ook geld en arbeid 
om de pracht en praal te behouden.” Pigot en andere eigenaren van 
historische panden zijn benaderd door de UNESCO, die het cultureel 
en historisch erfgoed van Suriname helpt conserveren. “We zitten 
samen te kijken naar mogelijke incentives die eigenaren kunnen krijgen 
als zij voor kiezen om zo een monumentaal pand te restaureren en 
te behouden. Het kost echt veel geld en als mensen daarin worden 
gestimuleerd zijn ze eerder geneigd om zo een stukje geschiedenis te 
helpen bewaken”, luidt de overtuiging van Pigot.

Familie Pigot is niet de eerste eigenaar van het huis geweest. Zeker 
vier of vijf andere generaties van andere families zijn voor geweest. 
Dat kan soms zorgen voor onverwachte bezoekers voor de deur, maar 
gelukkig brengen die leuke woonherinneringen met zich mee. “De 
moeder van een goede vriend belde me een keer op en zei dat zij 
met een achternicht voor mijn deur stond. Die wilde graag kijken in 
het huis omdat zij zich kon herinneren dat hier vakanties te hebben 

doorgebracht”, vertelt Pigot. “Het bleek dus dat die moeder hier was 
opgegroeid. Ze toonde me familiefoto’s waarop ze voor de deur van 
het pand zitten en een foto van haar opa die binnen is gemaakt. 
Opmerkelijk is dat de plankenpatroon exact hetzelfde is als op de foto 
van iemand die honderd jaar geleden hier heeft gewoond.”

‘HeT KlM-HuIS’
Ook Pigot heeft veel mooie herinneringen aan het huis van toen hij er 
voltijds resideerde. “Toen ik nog voor een vliegmaatschappij werkte, 
stond het bekend als het Partyhuis of ‘KLM-Huis’. We kregen namelijk 
veel personeel, zoals stewardessen en stewards, over de vloer en het 
was gewoon altijd feest”, blikt Pigot weer genietend terug. “Soms 
waren we echt bijna met veertig man in het huis of op de veranda. Ik 
vraag me af hoe het niet is ingestort met al het feesten dat we hier 
hebben gehad.”

Aan de straatkant van het pand bevindt zich een bovenveranda die een 
breed uitzicht biedt. “Je kijkt echt helemaal uit naar de Gravenstraat 
en dan zie je alle rare foefjes die mensen in het verkeer uithalen. Ik 
kan echt lekker ‘sma tori’s’ van hieruit bekijken”, vertelt Pigot. Het is 
overduidelijk te merken dat het bovenveranda een van zijn favoriete 
plekken is van het huis. “Ik ben elke dag hier en de veranda is nog 
steeds dé plek waar ik tot rust kan komen van de dag. En als ik 
gewoon geen zin heb om helemaal naar het ander huis te fietsen of ik 
heb misschien lekker gedronken of gefeest voor de avond, dan blijf ik 
lekker in het appartement op zolder. Het is en blijft nog steeds 
mijn huis.”



Perceel opp. 336m²

Titel grond Eigendom

Status Bouwrijp

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Perceel gelegen te Beni’s Park

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Beni’s Park, O2 (P0422B3 - Limastraat perc. 206)

€ 33.500,-
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Perceel opp. 737 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Is reeds omrasterd en 
 opgehoogd
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard 
 8901439

Beni’s Park (P0546B6 – londonstraat 158)

€ 89.000,-

Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Commewijne (P0545B3 – Garnalenweg 14)

€ 23.000,-

Perceel opp. 705m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Commewijne (P0544B3 – Garnalenweg 16)

€ 42.500,-

Perceel opp. 17.515 m2
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard 
 8901439

Wanica (P0547B6 – Helena Christinaweg 3)

€ 52.500,-

Perceel opp. 300 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Wanica (P0548B3 - Sewdienweg 34)

€ 15.000,-

Perceel opp. 2208 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard 
 8901439

Uitkijk (P0549B3 – Eurekaweg perceel nr. 320 & 321)

€ 32.500,-

Perceel opp. 1840 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard 
 8901439

Uitkijk (P0550B3 – Atreusweg perceel nr. 323, 324 & 325)

€ 30.000,-

Perceel opp. 867 m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Mix
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Noord (P0551B6 - Hoek Katoen-fowroestraat - Bagabagastraat perc. 1682)

€ 40.000,-
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Perceel opp. 820m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Mix
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Huittuin (P0536B6 - Watermuntweg perc. 35)

€ 27.500,-

Perceel opp. 800m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Tawajariepolder (P0535B9 – Dhankorieweg 20,21,22,23,24,62)

€ 24.000,-

Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Kwatta (P0527B3 - Bredelaan)

€ 65.000,- 

Perceel opp. 1394 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard
 8901439

Uitkijk (P0534B9 – Sir Winston Churchillweg perceel 12)

€ 76.670,-

Perceel opp. 722m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Ringweg (P0543B3 – Gravestraat)

€ 42.500,-

Perceel opp. 3.809m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0542B3 - Reebergweg 50)

€ 30.000,-

Perceel opp. 47.606 m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0541B3 – Tje Tjeweg, perceel 11)

€ 30.000,-

Perceel opp. 3495,75 m2
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard   
 8901439

Kwatta (P0538B6 – Sahtoeweg perc 70)

€ 192.225,-

Perceel opp. 1ha
Titel grond Grondhuur
Status 
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Uniek stuk terrein dat grenst  
 aan de Atlantische oceaan
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard
 8901439

Weg naar Zee, Kwatta (P0537B6 - Brantimakkaweg 49)

€ 32.500,-
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Perceel opp. 12700m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0531B6 - Verlengde Van Hattemweg 119)

€ 34.000,-

€ 24.000,-

Centraal en mooi gelegen aan de Wolframstraat ligt 
het project Greenview Lake fase 2. Een prachtig nieuw 
project dat voldoet aan de hedendaagse eis van de 
doorsnee gezinnen. Een project met 24/7 bemande 
security en bouwkavels te koop vanaf 400 m² groot. 
Het project Greenview Lake staat bekend vanwege 
zijn centrale ligging in hartje Noord. Koopt u een kavel 
hier dan woont u op steenworp afstand van de Jozef 
Israelstraat en de Ringweg. Perfecte uitvalswegen 
naar het zuiden, maar ook naar het centrum van 
Paramaribo.

 Paramaribo (P0530B9 – Greenview lake fase 2)

Perceel opp. 400m²

Titel grond Grondhuur

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

€ 35,- p/m²

Aan de Noordpolderdam hebben wij binnen onze por-
tefeuille een nieuw verkavelingsplan. Deze 12 kavels 
liggen allemaal aan een betegelde weg waarvan er al 
25% verkocht is. De kavels hebben een gemiddelde 
oppervlakte van 400m². In de omgeving van dit plan 
ligt er een luxe villawijk welke voor 85% bebouwd is. 
In de directe omgeving staat de Koninklijkzaal van 
Jehovah's getuigen. De Noordpolderdam is een 
snellere manier om van Wanica naar Saramacca te 
rijden. Het verbindt verder de omgeving Leiding en het 
Garnizoenspad.

Wanica (P0526B9 - Zijstraat Richard Van Geenenweg)

Perceel opp. ±400m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

€ 189.500,-

507 ha grondhuur terrein bestemd voor landbouw en 
veeteelt. Dit terrein met een enorme grootte van 507 
ha. heeft een frontbreedte van liefst 1 km en loopt 
5 km diep naar achteren. Het terrein is niet aan de 
hoofdweg van de Wayamboweg, maar staat achter 
een ander terrein van ongeveer 1 km diep, dat ook 
nog niet tot ontwikkeling gebracht is. Het terrein van 
507 ha bestaat uit maagdelijk bos. Met deze enorme 
grootte kan de investeerder vele kanten op.

Wanica (P0519B6 – la Recontre 1e straat nr. 1)

Perceel opp. 1468m²
Titel grond Erfpacht
Status  
Grondsoort Mix 
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Perceel opp. 555 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Sophia’s lust (P0533B6 – Big Jonesstraat 8)

€ 20.000,-

Perceel opp. 562 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Paramaribo (P0532B6 - Sisie Slijngardstraat 589)

€ 32.500,-
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GEDEGEN AANPAk 
zWARTENHOVENBRUGSTRAAT na decennia

Sinds zijn aanleg en na decennia van deplorabele 
staat wordt de belangrijke verkeersader 
Zwartenhovenbrugstraat gedegen aangepakt, 

zowel boven- als ondergronds. Wel wordt het geduld van 
weggebruikers, omwonenden maar vooral van winkeliers 
danig op de proef gesteld. De werkzaamheden zijn al ruim 
twee jaar aan de gang. “Maar ze zullen blij zijn met dit project 
na afloop.”

Vrachtwagens, grote en kleine graafmachines, 
grondstabilisatiemachines en arbeiders in roodgroene werkkleding, 
met veiligheidsschoenen aan en helmen op. Borden die aanduiden 
dat werkzaamheden in uitvoering zijn en dat weggebruikers moeten 
omrijden. Dit is het dynamische beeld van de strekking van de 
Zwartenhovenbrugstraat tussen de Gemenelandsweg en het Molenpad.

Deze strekking is ‘sectie IV’ van het ‘Riolerings- en 
Herasfalteringsproject Zwartenhovenbrugstraat’ dat medio november 
2017 van start ging. De Zwartenhovenbrugstraat, 1,8 kilometer lang 
en negen meter breed, verkeerde decennialang in deplorabele staat. 
Vooral vanaf de dr. Sophie Redmondstraat tot aan het Molenpad. 
Voor het eerst sinds zijn aanleg ondergaat deze drukke verkeersader, 
die dwars het centrum van Paramaribo loopt en het zuiden met het 
noorden verbindt, een dergelijke gedegen aanpak en van 
deze omvang.

VIER FASEN
Grote afwateringselementen worden ondergronds geplaatst voor de 
hoofdafvoer. Evenwijdig hieraan, aan weerszijden, zijn kleinere buizen 
waarop de panden rechtstreeks worden aangesloten. Inspectieputten 

maken het mogelijk om in de toekomst onderhoudswerkzaamheden uit 
te voeren aan de riolering. Als eenmaal het ondergrondse werk erop 
zit, wordt de weg voorzien een robuuste nieuwe asfaltlaag. Eveneens 
de bermen en voetpaden worden onder handen genomen. Voor zo’n 
gedegen aanpak en herinrichting moest de Zwartenhovenbrugstraat 
worden afgesloten voor het verkeer. Om te veel overlast in één keer 
te voorkomen worden de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd 
en de weg opgedeeld in vier secties. Sectie I is tussen de Nassylaan 
en Keizerstraat, Sectie II tussen de Keizerstraat en Dokter Sophie 
Redmondstraat en Sectie III tot de Gemenelandsweg.

MOEITE WAARD
Weggebruikers hebben gefaseerd met wegomleggingen te maken 
(gehad), die voor enorme verkeersopstoppingen hebben gezorgd in het 
al danig verstopte wegennet van Paramaribo. Maar zij die het meest 
overlast en ongemak moeten ondergaan, zijn de ondernemers in deze 
toch wel belangrijke economische winkelstraat. “Ik vraag alle begrip 
van de samenleving, houden jullie vol, het zal de moeite waard zijn”, 
verzekert Angelito Del Castilho, projectleider van aannemingsbedrijf 
Baitali NV dat de werkzaamheden uitvoert en gegund heeft gekregen 
via een openbare aanbesteding van het ministerie van Openbare 
Werken Transport en Communicatie (OWT&C).

De directievoering is in handen van ACE Consultancy die Myrtle 
Graanoogst heeft aangesteld als projectengineer. Graanoogst beschikt 
over een klein team van opzichters dat dagelijks toezicht houdt op 
alle activiteiten en ook rapporteert aan Zenobia Wongsodikromo, 
projectcoördinator namens OWT&C. Wongsodikromo is zeer ingenomen 
ermee dat de Zwartenhovenbrugstraat eindelijk grondig wordt 
aangepakt. “Het zal zorgen voor een vlotte doorstroom omdat het 
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asfalt niet meer hobbelig zal zijn en in de regentijd het water sneller 
afgevoerd wordt.” Nu al kunnen weggebruikers genieten op bepaalde 
delen en smooth rijden over de nieuwe, rimpelloze asfaltlaag.

De reden waarom het wegdek van Zwartenhovenbrugstraat al die 
decennia verwaarloosd erbij is blijven liggen, had te maken met het 
verouderde rioleringssysteem. Elke nieuwe asfaltlaag zou binnen 
de kortste keren weer inzakken en scheuren. En geld voor een 
gedegen aanpak was er niet eerder. Ruim twee jaren geleden was 
het dan eindelijk zover. “Het rioleringssysteem is compleet vernieuwd 
met kokers van aanzienlijk grotere diameter dan voorheen”, zegt 
Wongsodikromo enthousiast. “Het is een enorme uitdaging maar het 
is ons werk, dus doen we doen alles wat we kunnen om het volgens 
planning op te leveren. Ik weet zeker dat mensen blij zullen zijn met 
de nieuwe weg.”

Veel STAGNATIeS
Er waren veel stagnaties vanwege allerlei zaken die de uitvoerders 
ondergronds tegenkwamen. “Bij het begin zijn we menselijke resten 
tegengekomen waardoor we genoodzaakt waren te stoppen zodat 
de politie haar onderzoek kon doen”, vertelt Del Castilho. “Ook 
oude funderingen en stoepen van particulieren die op openbaar 
terrein waren, moesten we verwijderen.” Wat eveneens voor de 
nodige stagnaties zorgde waren nutsleidingen die niet precies 
volgens de tekeningen liepen. “Daardoor stuit je ineens op een 
hoogspanningskabel of een waterleidingbuis waarmee geen rekening 
was gehouden.” Maar ook historische voorwerpen en bouwsels werden 
blootgelegd tijdens graafwerkzaamheden. “Zoals een complete weg 
van bakstenen, sluizen en nog veel meer waarvan we bij twijfelgevallen 
de hulp van deskundigen inriepen waardoor we het werk weer 
moesten staken.” Daarom is de oplevering dan ook met twee maanden 
verschoven tot mei 2020. 

Het mag voor velen te lang duren, maar Del Castilho wijst erop dat de 
werkers soms dag en nacht en in zon en regen doorwerken. “Het is 
een enorme uitdaging maar we zitten al lang in het vak dus weten hoe 
we ermee omgaan.” Hij wil zich vooral focussen op het eindresultaat 
met verschillende voordelen voor de samenleving. “Dan ligt er een 
mooie weg met nieuwe verkeersborden en ander wegmeubilair. Maar 
het grote werk zit onder de grond”, benadrukt Del Castilho. 

FIleS VeRMINdeReN
Met twee rijstroken richting het noorden en één richting het zuiden, 
wordt beoogt de files te verminderen. De vernieuwde riolering met 
zijn grote capaciteit moet bij grote regens het water ervoor zorgen 
dat het overtollige water verder en sneller wordt afgevoerd. “Het is 
even volhouden voor de buurtbewoners en de winkeliers. Maar ze 
zullen blij zijn met dit project na afloop”, verzekert ook Graanoogst 
van directievoerder ACE. Voor een goede verstandhouding organiseert 
zij samen met OWT&C infosessies voor buurtbewoners over de 
gang van zaken van het rehabiliteringsproject. “De verkeerssituatie 
zou te grimmig worden als de hele weg in een keer aangepakt 
zou worden, gezien de belangrijke doorstroomfunctie van de 
Zwartenhovenbrugstraat.”

Wongsodikromo van OWT&C spreekt van een megaproject waarvan 
de samenleving decennia lang zal genieten omdat er kwaliteitswerk 
geleverd wordt. “De weg was verouderd en tientallen jaren werden 
slechts brandjes geblust. Dus daarom geen lapwerkzaamheden en 
kleine aanpak meer, maar een complete rehabilitatie van zowel de 
riolering als het wegdek. Dat zal zorgen voor een vlotte waterafvoer 
en verkeersdoorstroom van deze belangrijke weg waarvan dagelijks 
duizenden mensen gebruik zullen maken.”

‘Het zal de moeite waard zijn’
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Perceel opp. 563.60 m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix schelp 
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0521B3 – Bananapalmlaan 68)

€ 23.000,-

Perceel opp. 1120m²

Titel grond Grondhuur

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart 

Noord (P0517B6 - eusieweg 4)

€ 89.500,-

Perceel opp. 544m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0515B3 - Masoemanweg)

€ 13.750,-

Perceel opp. 1130m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

Commewijne (P0514B3 - Palm Village 16)

€ 42.500,-

Perceel opp. 406/429m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Mix
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Kwatta (P0512B6 - Devikastraat Oost/Tieneweg perc. 238 en 237)

€ 34.000,-

Perceel opp. 1753m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Commewijne (P0511B6 – Palm Island 162)

€ 79.000,-

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

Perceel opp. 489m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

latour (P0510B6 – Nieuw Saronweg 215)

€ 19.500,-

Perceel opp. 883.26m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix zand
Intro tekst Prachtig hoekterrein met  
 schutting gelegen te 
 Surivillage2. 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart

Noord (P0528B6 – Surivillage 658)

€ 46.500,- 

Perceel opp. 1183 m²

Titel grond Grondhuur

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Wanica (P0524B6 - Verlengde Welgedacht A weg, hk Bomaweg)

€ 75.000,-



Perceel opp. 1116m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Klei mix zand

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV 

 Tel.: 493497

Makelaar Thijs Mouchart

Noord (P0509B6 – Surivillage 2, 641)

€ 59.000,-
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Perceel opp. 400m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Piquero Ong-A-Swie
 8916684

Charlesburg (P0507B3 – St. Barthelemystraat perc 320)

€ 25.000,-

Perceel opp. 500m²

Titel grond Eigendom

Status Opgehoogd

Grondsoort Zand

Bijzonderheden Goede zakenlocatie

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Centrum, Q5 (P0475B6 - Mr. Eduard J. Brumastraat 211B)

€ 55.000 € 225.000,-

Aan de drukke Kwattaweg en in het bijzonder dit 
gedeelte met veel verkeer en bedrijvigheid, staat 
dit eigendomsterrein met een mooie grootte van 
1280m² te koop. Met een mooie frontbreedte van 
21m en een diepte van 60m is het zeer geschikt voor 
het opzetten van een bedrijf/ zaak. Het terrein is 
goed onderhouden en bouwrijp. Vanwege deze ideale 
ligging is het terrein uitermate geschikt voor zakelijke 
doeleinden. Kortom, u bent midden in een bruisende 
woon- en leefomgeving.

Kwatta (P0492B6 – Kwattaweg)

Perceel opp. 1280m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

€ 112.500,-

In de wijk Rainville en wel aan de Johannes Kingstraat 
hebben wij in onze portefeuille een goed onderhouden 
en opgehoogd perceel. Dit perceel is aan alle zijden 
behalve de straat omrasterd met een stenen schutting 
en ligt tegenover de populaire club De Dolfijn. Het per-
ceel is 800 m² groot. Goed opgehoogd en regelmatig 
onderhouden (brush cutter). De riolering is gesloten 
en de drainage optimaal. Gezien zijn uitstekende 
ligging heeft dit object een uitstekende economische 
waarde voor de ondernemer.

Noord (P0505B3 – Johannes Kingstraat)

Perceel opp. 800m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Klei mix
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

€ 350.000,-

507 ha grondhuur terrein bestemd voor landbouw en 
veeteelt. Dit terrein met een enorme grootte van 507 
ha. heeft een frontbreedte van liefst 1 km en loopt 
5 km diep naar achteren. Het terrein is niet aan de 
hoofdweg van de Wayamboweg, maar staat achter 
een ander terrein van ongeveer 1 km diep, dat ook 
nog niet tot ontwikkeling gebracht is. Het terrein van 
507 ha bestaat uit maagdelijk bos. Met deze enorme 
grootte kan de investeerder vele kanten op.

Saramacca (P0508B3 - Wayamboweg 126-135 - Zesde Rijweg)

Perceel opp. 507 ha
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125



Perceel opp. 1000m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng 
 7176125

Garnizoenspad (P0494B3 – Eureka 79)

€ 20.000,-

Perceel opp. 750m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Commewijne (P0502B3 - Palm Village perc. 324 - Fishtailstraat)

€ 32.500,-
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Perceel opp. 639m²

Titel grond Eigendom

Status  

Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Corantijnpolder

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Nickerie, (P0491B6 – Awad Hoesseinweg 47)

€ 18.000,-

Perceel opp. 294.52m²
Titel grond Eigendom
Status  
Grondsoort klei mix zand
Bijzonderheden Terrein is helemaal omrasterd
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Wanica, Dijkveld (P0490B6 – Kanhaiweg perc 85)

€ 17.500,-

Perceel opp. 1962.50m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden De weg is een zandweg
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Saramacca, Calcutta(P0489B3–Nishaanweg 372)

€ 22.500,-

Perceel opp. 5631m²

Titel grond Eigendom

Status Opgehoogd en bouwrijp

Grondsoort  

Bijzonderheden Prachtig gelegen

 met woonhuis erop

Contact info Surgoed Makelaardij NV

 Tel.: 493497

Noord (P0435B9-Anton dragtenweg 236)

P.N.o.T.K.

Perceel opp. 600m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Langs het water 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Saramacca (P0417B6 - Misgunstweg 112)

€ 25.000,-

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

Perceel opp. 358m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Hoekperceel Kwattaweg

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

Kwatta (P0470B3-Soekhanstraat 114)

€ 45.000,-

Perceel opp. 3240m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Hooggelegen
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Sara'ca (P0425B3–dammalangprojekt)

€ 27.500,-
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Perceel opp. 4000m²
Titel grond Grondhuur
Status Open terrein met stal
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein op  
 een helling met hoge zand 
 grond

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Lelydorp (P0466B6 - Zwampweg, Djojoastroweg)

€ 37.500,- € 285.000,-

Het westen van Suriname is in ontwikkeling; tal van 
activiteiten vinden plaats. Bosbouw, landbouw en vee-
teelt zijn diverse vormen van agricultuur en industrie, 
en niet te vergeten het toerisme is erg in trek. Dit 
groot terrein ligt langs de Afobakaweg ter hoogte van 
Mast 55 op het kruispunt met de weg naar Phedra en 
Carolina. Een prachtig punt met hooggelegen grond 
en een groot terrein van maar liefst 41ha. Dit terrein is 
geschikt voor diverse doeleinden en doet momenteel 
dienst als opslag voor hout.

Para Q14  (P0479B6 - Afobakaweg 56)

Perceel opp. 41 ha
Titel grond Grondhuur
Status In gebruik incl infra
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Terrein geschikt voor 
 industrie, opslag en landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

ZAKelIJK / INduSTRIe

€ 97.000,-

Dit perceel is  strategisch gelegen aan de Sir Winston 

Churchillweg tussen de Mahadjan Adhinweg en Boxel-

paraweg, tegen over onze Militair Marinebasis.

Het perceel wordt elk jaar schoon gemaakt. Het is iets 

lager dan het straatniveau maar toch hoger dan an-

dere percelen in de omgeving. Met een front breedte 

van 42 meter en een diepte van 195 meter is het goed 

voor verschillende zakelijke doeleinden.

domburg T15 ( P0478B3  -  Sir Winston Churchillweg )

Perceel opp. 8.189m²
Titel grond Eigendom
Status Ontbost terrein
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Goed gelegen
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Perceel opp. 644m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Alle nutsvoorzieningen
 aanwezig
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica (P0465B3 – Amirengstraat 39)

€ 22.000,-
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Perceel opp. 851m²
Titel grond Eigendom
Status Hooggelegen
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Mooi hooggelegen
 eigendomsterrein aan
 een doodlopende weg te  
 Houttuin

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Wanica (P0447B6 - Agstantilaan, Houttuin)

€ 17.500,-

Perceel opp. 1189,89m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp 
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Het perceel heeft een mooie  
 diepte naar achter. 
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

 Noord S1 (P0444B3- Tiberiusstraat 33)

€ 55.000,-€ 90.000,-

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

Saramacca (P0426B6 – Zesde Rijweg)

Perceel opp. 2.1 ha (21000m²)
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Bedden. afwatering

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

€ 318.000,-

Bent u op zoek naar een zeer ruime eigendomskavel 
te Uitvlugt? De meeste weten dat er in hartje Uitvlugt 
geen terreinen te vinden zijn met een behoorlijke 
afmeting. Dit terrein is maar liefst 2360 m² groot met 
een ideale afmeting zodat u een geweldige woning 
kunt neerzetten. Het terrein ligt aan de Hendrykus 
Loorweg en het betreft een doodlopende weg vanaf 
de Gemenelandsweg waar het terrein aan het einde 
van de weg rechts ligt. Kortom, geen pottenkijkers.

uitvlugt l6  (P0469B6 -  Hendrykus loorweg 3)

Perceel opp. 2360m²
Titel grond Eigendom
Status bewoning, investering, 
 ontwikkeling
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Prachtig gelegen terrein aan een  
 doodlopende weg te Uitvlugt.
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

€ 72.600,-

Deze prachtige extra gated high end woonwijk ligt te 
Paramaribo-Noord in het project Tourtonne Exclusive!
Tourtonne Exclusive is een gesloten project met bevei-
liging en een ondergronds stroomnetwerk. De wegen 
zijn betegeld en stroom, water en een gesloten riole-
ring zijn aanwezig. In dit project liggen privé kavels 
variërende tussen de 915 - 2.610m² langs het water 
met een prachtig uitzicht. Bent u op zoek naar rust en 
exclusiviteit voor wat betreft uw woonwijk? Dan is een 
kavel in dit project iets voor u!

Noord, (P0448B9 - Tourtonne exclusive)

Perceel opp. 936.31m²
Titel grond Grondhuur
Status Bouwrijp 
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Ondergronds stroomnetwerk,   
 beveiliging, wonen aan het water

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

Perceel opp. 411m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden Langs de Para rivier

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Para M14 (P0457B3 - Adhinweg 15B)

€ 29.500,-

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS



 | WWW.ECO-REALESTATE.COM | (+597) 531350 | (+597) 8521233 |                  
*€1000 AANBETALING

 

€180,00
            

VANAF

€180,00
           PER MAAND

www.surgoed.com

Surgoed House, Home & Lifestyle

PERCElEN

47

Perceel opp. 324m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp/bebost
Grondsoort  
Bijzonderheden Leuk perceel rustig
 gelegen langs een klein  
 kanaal

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Wanica (P0441B6 - Genesisweg)

€ 24.000,-

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

Perceel opp. 517.43m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Mix
Bijzonderheden Hoek perceel te Morgenstond
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7107766

Noord, W1 ( P0438B3-Hk Morgenstondstr./Krakoenstraat)

€ 40.000,-

Perceel opp. 752 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Perceel ligt in een zijstraat  
 van de Winston Churchillweg
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Wanica Q10, (P0411B6 - Waterbies Putcherweg perc. 197)

€ 23.500,-

Perceel opp. 510m²
Titel grond Eigendom
Status opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Het terrein is opgehoogd en  
 geheel omrasterd met een  
 kwalitatieve schutting

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart

Noord, U1 (P0437B6 - Jozef Chehinstrtaat 6837)

€ 52.500,-

Perceel opp. 34250m²
Titel grond Grondhuur
Status Bebost
Grondsoort Zand

Bijzonderheden Mooi hooggelegen terrein
 voor tuin- en/of landbouw

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497
Makelaar Thijs Mouchart

Para (P0436B6 – Rijsdijkweg 73)

€ 32.500,-

Perceel opp. 899m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Alicia Chin A Foeng
 7176125

Para (P0427B3 - Ainoel Alibaksweg)

€ 23.000,-
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‘Een huis van 
CUlTUUR en 
GESCHIEDENIS’

Het Elisabeth Samson Huis moet het verhaal gaan 
vertellen van de eerste zwarte rijke vrouw van geheel 
Amerika. Cynthia McLeod, schrijfster van historische 

romans en episoden, heeft een stichting opgezet en kocht 
dankzij een gulle donateur het pand op. Om het te maken tot 
het ‘Elisabeth Samsonmuseum’ is echter meer geld nodig. “Ik 
wil onze jongeren iets meegeven.”

Dat het Elisabeth Samson huis aan de Wagenwegstraat nummer 22 
toe is aan enige renovatie is duidelijk te merken. Maar ondanks al zijn 
scheve planken en afgebladderde verf staat het in zijn volle glorie in 
hartje Paramaribo. Als een van de eerste vrije en rijke zwarte vrouwen, 
die haar rijkdom zelfstandig heeft vergaard, heeft Elisabeth Samson 
wereldwijde faam kunnen vergaren. Schrijfster Cynthia McLeod, van 
wie in 1996 het boek ‘Elisabeth Samson, een vrije zwarte vrouw in de 
achttiende-eeuwse Suriname’ uitkwam, heeft heeft ervoor gezorgd dat 
het verhaal en leven van Elisabeth in kaart is gebracht.

“Behalve het conserveren van onze geschiedenis en cultuur, wil ik onze 
jongeren iets meegeven. Dat zij naar iemand kunnen op kijken die 
ondanks zulke grote tegenslagen voor zwarten, een succesvolle rijke 

zwarte vrouw was in de achttiende eeuw”, motiveert McLeod. In mei 
2019 ging zij officieel van start met haar Stichting Elisabeth Samson 
Huis en kocht met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij in 
Nederland het huis op voor een half miljoen euro. 

“Door mijn onderzoek voor het boek kwam ik te weten dat het huis 
van Elisabeth Samson in de stad was gevestigd. Het was toen onder 
beheer van ministerie van Arbeid, dat daar was ondergebracht”, vertelt 
McLeod. “Mijn man heeft er zeventien jaren gewerkt als directeur en 
toen wisten wij het nog niet.” Lachend: “Al die tijd was het gewoon 
vlak onder onze neus.” 

GEEN TOEVAL
Dat de stichting een gulle donateur heeft weten te strikken, is volgens 
McLeod geen toeval. Toen eenmaal het ministerie van Arbeid in 2012 
het pand verliet, trad McLeod meteen in gesprek met de overheid, 
die het beheer heeft van het pand. Zelf zit zij in de adviesraad voor 
stadsherstel en heeft zij uitgekeken naar mogelijkheden om financiën 
te vergaren. Want de overheid stelde het pand beschikbaar voor 
500.000 euro. “In eerste instantie dachten wij dat het zou worden 
opgenomen in het Paramaribo Urban Rehabilitation Program dat wordt 
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gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, maar 
helaas viel het huis net buiten de grenzen van het programma.”

Maar het lot had anders gewild en kwam er gelukkig een ander 
donateur op haar pad. “We spraken al over de plannen van het 
restaureren en het kopen van het pand. Tot dat ik tijdens een van mijn 
vele stadstours heel toevallig de directeur van de Postcode Lotterij 
Nederland erbij had. Die was zo ingenomen met de geschiedenis en 
het verhaal, dat hij meteen had toegezegd om het pand te helpen 
restaureren of zelfs op te kopen”, vertelt McLeod.

MeeR FINANCIËN
Opkopen van het pand is slechts het eerste gedeelte van het project. 
Waarvoor de stichting nu nog meer financiën moet zoeken, is de 
inrichting en daadwerkelijke renovatie van het pand. “We zijn in 
het proces om gesprekken te voeren met particuliere bedrijven en 
zelfs multinationals in Suriname, die een wezenlijke bijdrage kunnen 
leveren”, doet McLeod uit de doeken. De geraamde begroting voor 
de volle restauratie ligt dichtbij de 600.000 US dollar. “Het Elisabeth 
Samson Huis wordt een huis van cultuur en geschiedenis. We moeten 
zodanig commerciële activiteiten doorvoeren dat het huis eigenlijk 
verder voor zichzelf zal zorgen.”

De begane grond van het pand zal worden ingericht zoals het 
toen was ten tijde dat Samson nog leefde en wordt het ‘Elisabeth 
Samsonmuseum’ opengesteld voor zowel lokale als internationale 
bezoekers. “Met behulp van haar immens dikke inventarisatieboeken, 
moeten we eigenlijk een goed beeld kunnen vormen hoe het toen eruit 
zou hebben gezien. Aan haar inventarisatie kon je merken dat ze echt 
een rijke vrouw was. Het was gewoon een dik cahier van meer dan 
dertig pagina’s”, vertelt McLeod, die tijdens het onderzoek voor haar 
boek enige archiefstukken van Samson is tegengekomen.

De zolderetage zal ingericht worden als een Arbeidsmuseum, dat 
verschillende arbeidssituaties in Suriname, vanaf de koloniale periode 
tot aan de opkomst van Staatsolie, zal uitbeelden. “Hiermee geven we 
meteen een hommage aan het ministerie van Arbeid dat jarenlang in 
het pand was gehuisvest.” De eerste etage wordt een multifunctionele 
ruimte en zou verhuurd kunnen worden voor ontvangsten, 
lezingen, concerten en ceremoniën. “We weet worden er ook eens 
huwelijksplechtigheden uitgevoerd. Dat zou heel toepasselijk zijn, 
want na het overlijden van Elisabeth was het een stadshuis geworden”, 
vertelt McLeod.

oNSCHATBARe WAARde
Ondanks dat Samson later ook trouwde met een blanke man, een 
officier met wie zij langer dan 21 jaar heeft geleefd, had zij het toch 
niet makkelijk. Zij was overigens een van de eerste zwarte vrouwen 
die met een blanke man mocht trouwen. Het staat als een paal boven 
water dat het restaureren van het pand van onschatbare waarde zal 
zijn voor de Surinaamse samenleving. Het is volgens McLeod ook een 
perfecte manier om het verhaal van de eerste zwarte rijke vrouw van 
geheel Amerika te laten leven.

“Als we kijken naar haar levensverhaal, dan heeft zij zoveel 
tegenslagen meegemaakt, ondanks dat zij eigenhandig zoveel rijkdom 
heeft kunnen vergaren.” Toen Samson op haar twaalfde 300 gulden 
als nalatenschap kreeg van haar broer, heeft haar zwager dat geld 
geïnvesteerd en haar eerste plantage voor haar gekocht, dat was toen 
plantage Toevlugt. McLeod: “Het verhaal en huis van Samson wordt 
zo geconserveerd en is een historisch figuur waaraan jongeren zich 
kunnen optrekken, dat is wat zij ook meekrijgen.”
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€ 2.200.000,-

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

Para V14 (P0361B6–Plantage overbrug)

Perceel opp. 403ha
Titel grond Eigendom
Status Bebost met eigen damweg
 naar terrein
Grondsoort Groot eigendomsterrein,
 gelegen in de direkte nabijheid van  
 Overbridge
Bijzonderheden Grenzende aan de
 Surinamerivier
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

ZAKelIJK

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS

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

Bijzonderheden Hoekperceel

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

€ 28.500,-

RIVeRVIeW

Perceel opp. 2.364,90 m²
Titel grond Erfpacht
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Hooggelegen zandgrond
 te Para
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Para K17 (P0378B3- libanonweg)

€ 57.500,-€ 185.000,-

Dit strategisch gelegen hoekperceel is bestemd voor 
zakelijke doeleinden. Het is gelegen aan de Indira 
Gandhiweg nabij de rotonde van de Latourweg. Het is 
733,99m² groot met als titel eigendom. In de directe 
omgeving vind u diverse winkels, benzinestations, res-
taurants en tal van andere zakelijke activiteiten. Een 
investering doen in deze omgeving is zakelijk gezien 
een absolute must aangezien de waarde van deze 
terreinen continue een stijgende lijn vertonen.

Wanica N11 (P0364B3 – Indira Gandhiweg)

Perceel opp. 733m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble
 7106677

€ 1.150.000,-

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

Wanica Q14 (P0386B9-Vredenburg, Gobajolaan)

Perceel opp. 14.6ha
Titel grond Eigendom
Status Hoog zandgrond
Grondsoort Zand/klei/schelp
Bijzonderheden Groot eigendomsterrein
 grenzend aan Parakreek en   
 Makkakreek

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)

€ 42.500,-
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Verder bent u bij ons
terecht voor:
● aluminium bakgoten
●	 daktrim / kraalplaten
●	 longspan nokplaten
●	 metalen boeiboorden
●	 dun– en dik plaat vouwwerken
●	 pvc rechthoekige afvoersystemen
●	 klik dakpanelen

Ro Carsterstraat 2a
(zijstraat v/d Anniestraat)
Paramaribo - Suriname
(597) 422735 | 7695045 (m)
pro_gutter@yahoo.com

www.progutter.sr

20JAAR
● Verborgen dakschroeven

● Verminderde kans op lekkage

● Zeer geschikt voor platte daken

● Minimale dakhelling 1cm op 5cm

● Aluzinc 26bg

● Maximale gordingafstand 60cm

Binnenkort verkrijgbaar de kleur:

antraciet grijs in de dikte 26bg en 24bg

Maak gelijk contact
voor meer informatie

Dakplaten met verborgen schroeven: 
KLIK DAKPANELEN

€ 170.000,-

Albina is de hoofdstad van ons grens district Marowij-
ne. Aan de Wilhelminastraat naast de Anjoemarakreek 
te Albina hebben wij een geweldig stuk braakliggende 
grond met een ruïne op staan. De ligging is fenome-
naal en is naast het befaamde Albina park. Het is niet 
alleen geschikt voor recreatie maar ook voor bewoning 
of industrieel/zakelijk gebruik. Het perceel is ruim 50 
meter diep en heeft een frontbreedte van 30 meter en 
ligt op nog geen 30 meter van het water.

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

Perceel opp. 1600m²
Titel grond Erfpacht
Status Opgehoogd
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Beach front

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)

€ 40.000,-

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

Rijsdijk l14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.o.T.K.

lANdBouW

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. 1300m²
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

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

€ 140.000,-

WATeRFRoNT PRoPeRTIeS
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AANGENAAM en IN AllE RUST na kantoortijd

Het eerste wat je als prettig ervaart als je Huidkliniek 
Noord aan de Methaanstraat # 4 binnenstapt, is een 
frisse geur, de rustige sfeer en de nette wachtstoelen. 

Dermatoloog dr. Ricardo Hu is vijf jaar geleden met zijn eigen 
middagpraktijk begonnen. Hiermee voorziet hij in een grote 
behoefte van cliënten in een aangename poli te 
worden behandeld.

Hu zijn interesse voor de medische wereld begon op prille leeftijd: 
“Toen ik acht jaar was, wist ik al dat ik dokter wilde worden. Mijn 
ouders vonden het een geweldig idee en ik kreeg van hen ook de 
volle ondersteuning.” Na zijn middelbare school was dus de logische 
vervolgkeus de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit. 
Na afronding als basisarts koos hij om zich te specialiseren in de 
dermatologie en in 1991 begon hij aan zijn specialisatie bij 
prof. dr. R. Lai A Fat. 

CONSULTEN EN KLEINE INGREPEN
Hu is al 22 jaar werkzaam als dermatoloog in Suriname. In de 
ochtend werkt hij als hoofd van de Dienst Dermatologie en vanaf 
vijf uur ’s middags draait hij zijn eigen poli. Tijdens zijn werk op de 
overheidskliniek constateerde hij een behoefte bij cliënten om het 
liefst na kantoortijden de poli te willen bezoeken. “Het is druk op de 
overheidspoli”, vertelt Hu over de aanleiding om zijn eigen praktijk 
op te zetten. “Voor mensen die slechts een huidaandoening willen 
bespreken of kleine ingrepen ondergaan, zoals het wegbranden van 
wratten, is het vaak een hele opgave om op de overvolle polibanken te 
wachten.” Meer dan eens maakten cliënten opmerkingen dat zij graag 
in een rustigere omgeving geholpen zouden willen worden. Met zijn 
middagpraktijk, die tot in de vooravond open is, voorziet Hu in 
deze behoefte. 

MISVATTINGEN 
De misvattingen die leven onder cliënten is dat huidziekten ontstaan 
door iets dat men heeft gegeten, in volksmond “trefu” genoemd, en 
dat het snel geneest.  “Het hoeft niet altijd zo te zijn dat voeding voor 
huidklachten zorgt”, zegt Hu. “Huidaandoeningen zijn vaker chronisch 

(langdurig) en dat moet je als arts goed uitleggen aan de patiënten.”

Voor mensen met een gevoelige huid heeft de dermatoloog als tip om 
zich niet te vaak in te zepen bij het baden. Velen hebben het gevoel 
dat zij niet goed zijn gebaad als ze geen zeep gebruiken. “Maar dat 
kan voor mensen met huidaandoeningen of een gevoelige huid meer 
kwaad dan goed doen”, waarschuwt Hu. Zeep ontvet en haalt de 
beschermende vetlaag weg op de huid. Daardoor kan deze uitdrogen, 
wat voor verdere irritaties kan zorgen.

Een gezonde huid is essentieel voor de algehele gezondheid van de 
mens.  “Je kunt de huid zien als een ‘verpakking’ van je lichaam”, 
doceert Hu. “Zonder die ‘verpakking’ is je lichaam blootgesteld aan 
allerlei bedreigingen die soms levensgevaarlijk kunnen zijn voor je 
gezondheid. Als er scheurtjes zijn op de ‘verpakking’, die misschien 
door een ontsteking of uitdroging komen, dan vergroot je de kans voor 
ziektekiemen om je lichaam binnen te dringen.”

HAREN EN NAGELS
Bij de term ‘dermatoloog’ wordt al snel alleen gedacht aan ziekten 
van de huid. “De huid is inderdaad een belangrijk aspect, maar 
wij behandelen ook aandoeningen die voorkomen bij het haar of 
de nagels”, vertelt Hu. Wat tevens over het hoofd wordt gezien is 
dat dermatologen zich ook bezighouden met geslachtsziekten. “De 
werkelijke benaming van een dermatoloog is ‘dermato-venereoloog’, 
wat betekent ‘specialist in huid- en geslachtsziekten’, legt Hu uit.  

Bij Huidkliniek Noord ligt de focus vooral op cliënten die huid-, 
nagel- en haaraandoeningen hebben. Vooralsnog worden er geen 
geslachtsziekten behandeld, omdat daarvoor een laboratorium, 
bemand met personeel, nodig is: dat gebeurt bij de 
Dienst Dermatologie.

Methaanstraat 4
Paramaribo - Suriname
(597) 8821442
huidklinieknoord2015@gmail.com



Greenview Lake fase 2 is sinds kort 
opgeleverd en de verkoop gaat nu 
van start!

Prachtige kavels variërende 
in grootte tussen de 
400m² – 1000m².

Het project beschikt over 
24uurs beveiliging, geasfalteerde 
wegen, stroomnetwerk en 
watervoorziening.

U woont in alle veiligheid centraal 
in het Noorden van Paramaribo.
Het project is gelegen pal naast 

de Wolframstraat en bij de 
aanleg is rekening gehouden met 
de waterhuishouding, waarbij 
wateroverlast tot het 
verleden behoort.

De tarieven beginnen 
vanaf € 60,- per m².

Neem vandaag nog contact 
met ons op door te mailen naar 
greenviewlake@surgoed.com en 
vraag uw digitale brochure aan.

Onze makelaars staan klaar om u 
verder te helpen!

Voor meer informatie:

Kernkampweg 13
Paramaribo - Suriname

info@surgoed.com | +597 493497
www.surgoed.com

Dit is uw kans!
Investeer nu in uw
eigen droomkavel.
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 80 m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water
 internet / kabel-tv / alarm
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards - 8510812

Maretraite V4 (H0258B6-Poseidonstraat 10)

€ 650,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 60m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s Fully
Extra’s Warm en koud water
 internet / kabel-tv / alarm 
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Met uitzicht op het kanaal
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Hesdy Rechards
 8510812

Maretraite u4 (H0257B6-david Simonsstraat 115)

€ 450,-

Soort object Appartement
Bebouwd opp. 150m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1
Airco’s 2x
Extra’s warm water/wifi
Status volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Zijstraat Johannes   
 Mungrastraat
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Zuid (H0256B6 - Roelstraat)

$ 600,-

Soort object Landhuis
Bebouwd opp. 375m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully airconditioned
Extra’s Warm water, alarm
Status meubels Gemeubileerd 
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497

Wanica (H0327B9 - Marga Werkhovenweg 72)

$ 3.250,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 500m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully airconditioned
Extra’s Warm water, alarm, camera’s,  
 wifi
Status meubels Gemeubileerd 
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497

Noord (H0326B9 – Nachtegaalstraat 971)

$ 7.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 140m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s  
Extra’s  
Status  
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Wanica (H0324B6 – Roy Nathoenieweg 16)

€ 500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 70m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 2
Extra’s                  
Status  
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439

Paramaribo (H0323B6 – Calciumstraat 12)

€ 450,-

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 36m2- 54 m2
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 1
Extra’s Warm water, alarm, camera’s,  
 wifi, zwembad & gym
Status  
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439

Paramaribo (H0321B6 – Kleine dwarsstraat 8)

$ 800,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 225m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Half
Extra’s N.V.T.
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden  
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Kwatta, K3 (H0281B6 - Kreeftweg 14)

$ 1000,-
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Soort object Koloniaal
Bebouwd opp. 75m²
Slaapkamers 1
Bad en Toilet 1 om 1
Airco’s 1
Extra’s warm water/internet
Status Ongemeubileerd/
 gemeubileerd
Bijzonderheden Naast ‘t VAt 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

Centrum (H0292B6-Kleine Waterstr. 1)

$ 550,-

HUUROBJECTEN
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Soort object Appartement
Bebouwd opp. 80m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 2
Extra’s Warm water en Wi-Fi 
Status Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Appartement met gesloten  
 garage 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alicia Chin A Foeng - 7176125

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

€ 550,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 65m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 
Extra’s 
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Nieuwbouw woning te huur 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V. 
 Tel.: 493497
Makelaar John Noble - 7106677

Beni's Park (H0273B3-Recifestraat 42)

€ 425,-

Soort object Kantoorpand
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 4
Airco’s 
Extra’s 
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden 9 kantoorruimtes met optie  
 tot uitbreiding naar 12
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Sandra Slijngard - 8901439

Centrum (H0321B6 - Prins Hendrikstraat 6)

€ 3.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 165m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s 
Extra’s Warm water, internet
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Rustige omgeving
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 

Tourtonne (V0003 – Bazaltstraat 143)

$ 850,-

Soort object Loods met kantoor
Bebouwd opp. 712m²
Slaapkamers 
Bad en Toilet 1
Airco’s  
Extra’s  
Status ongemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Beekhuizen (HZ0308B6–Industrieweg Noord 31)

$ 3.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 205m²
Slaapkamers 2
Bad en Toilet 1
Airco’s ja
Extra’s warm water/3 fase stroom/
generator 
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Een moderne woning voorzien  
 van alle gemakken
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 

Maretraite 5 (H0307B6 - Dolomietstraat 18 hk. Kalksteenstraat)

$ 2000,-

Soort woning Kantoorpand
Bouw opp. 165 m²
Perceel opp. 500 m²
Status meubels Ongemeubileerd 
Kantoorruimtes 3
Aantal kamers 4
Bad en toilet 1
Aantal parkeerplaatsen   4
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Centrum (HZ0311B6 – Henck Arronstraat 16)

$ 1.500,-

Soort woning Kantoorpand
Bouw opp. 650 m²
Perceel opp. 500 m²
Status meubels Ongemeubileerd  
  
Kantoorruimtes 10
Aantal kamers 12
Bad en toilet 6
Aantal parkeerplaatsen   8
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Centrum (HZ0310B6 – Henck Arronstraat 18)

$ 4.250,-
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‘kEUzEN HEBBEN WEl GEVOlGEN’

Architectuur is niet iets dat statisch is. Mensen hun 
gevoel en voorkeur zullen altijd maken dat de gebruikte 
architectuur verschilt of dat binnen bepaalde periode 

bepaalde invloeden de bouwkunst hebben beïnvloed. 
Belangrijke criteria daarbij blijven de voorkeur van de klant en 
hoe praktisch een bepaalde bouwstijl is.

In Suriname zien we de afgelopen tijd een toename van een strakke 
bouwstijl met een vierhoekig dak, balkonnen die vaak genoeg zijn 
gemaakt met meubelbuis en veel glas. Sommige van deze huizen 
zouden zo kunnen inpassen in Malibu in Miami. De beach wordt 
in dat gebied aangebeden en iedereen wil een beetje zon. Toch is 
dat in Suriname net anders, zeker met de enorme hitte die de zon 
veroorzaakt overdag.

GLAZEN OPPERVLAKTEN
Architect-engineer Angelique Wolf benadrukt dat bij grote glazen 
oppervlakten er wel voor gewaakt moet worden dat het binnen te heet 
wordt. “Indien gekozen wordt voor een bouwstijl met veel glas, moet 
er wel op gelet worden dat er bijvoorbeeld een groot overklappend 
terras of een andere overkap is, waardoor de hitte binnen meevalt. Ik 
raad trouwens ook het gebruik van low e-glass aan omdat dat minder 
hitte doorlaat”, benadrukt Wolf. Ze wijst er tevens op dat het ook 
belangrijk is dat de ruimte een goede ventilatie heeft. 

In de tropen is het zaak dat oppervlakten niet te lang in de zon 
staan. Dat zorgt voor een toename van hitte die mensen vaak willen 
compenseren door het gebruik van airco’s. Maar andere experts zijn 
het erover eens dat dat juist weer een hitte verhogend effect heeft. De 
compressor van de airco genereert buiten toch wel veel hitte.

NIET VERKEERD
Wolf benadrukt dat de nieuwe – malibu – bouwstijl niet verkeerd is. “Je 
zal altijd mensen hebben die volgens het traditioneel systeem willen 
blijven bouwen. Maar degene die verandering willen zijn ook belangrijk. 

Bij de keuze van een bepaalde bouwstijl is het belangrijk mee te 
nemen wat voor effect een bepaalde keus zal hebben. Kies je voor veel 
glas, dan zijn er systemen die kunnen maken dat je ook bij het gebruik 
van veel glas, kan genieten van een vrij koele omgeving”, zegt Wolf. 

Ze benadrukt dat het een en ander samenhangt met de portemonnee 
van de eigenaar. “Soms willen we mooie dingen doen, maar dan 
vergeten we de praktische kant van de uitvoering. De architect moet 
zijn weg zien te vinden in dit labyrint aan keuzen en mogelijkheden.”

RECHTHOEKIG
We zien dat bij deze Malibu bouwstijl het dak vaak verborgen ligt 
in een rechthoekige constructie. Wolf vertelt dat bij deze bouwstijl 
rekening gehouden moet worden dat het water na een regenbui 
efficiënt kan wegstromen. “Hoe steiler het dak, des makkelijker het is 
om regenwater af te voeren. Daarom stel ik wel voor dat de daken zo 
stijl mogelijk gebouwd worden”, pleit Wolf.

Ze pleit ook ervoor dat bij een bepaald ontwerp tevens de natuurlijke 
omgeving meegenomen wordt. “Het is bij het gebruik van veel glas 
belangrijk om toch te kijken of er mogelijkheden zijn voor het geven en 
genereren van veel schaduw. Op die manier hoeft dat weinig afgekoeld 
te worden. Ook het gebruik van hoge plafonds is daar beter bij. Een 
nadeel echter is dat bij het installeren van airco’s die dan wat harder 
zullen moeten werken.”

EVOLUEREN
De architect-engineer vindt dat geen enkele bouwstijl of bouwkunst 
tegengehouden moet worden. Het zijn zij die anders durven te denken, 
de bouwstijl een bepaalde richting uitduwen waarbij we over een paar 
jaar een nieuwe stijl zichzelf zien presenteren. Dat gaat evolueren en 
wordt aan de tijd en omstandigheden aangepast. “In deze moderne 
tijd is er vaak voor elk wat wils, alleen moeten keuzes bewust gemaakt 
worden. Mensen moeten weten dat soms een extra prijskaartje eraan 
hangt. Ook in verband met het onderhoud.”



Kernkampweg 13
info@surgoed.com
www.surgoed.com

+597 493 497

Waarom huurt niemand mij?
Verhuur nu uW WOnInG!

VOOrKOM DIT

Verhuur nu uw woning via de grootste Makelaar in Suriname. 
nO Cure nO PAY. Laat uw investering geen 

kapitaalvernietiging worden, voorkom lange leegstand.
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www.surgoed.comHUIS VAN DE MAAND

PARA VIllEWEG 10, WANICA
Prachtige woning, met alle gerieven, 
gelegen op een schitterend hoekperceel

oMSCHRIJVING
In het district Wanica, op slechts drie minuten rijden vanaf de nieuwe 
Highway, maar ook op korte reisafstand van Domburg hebben wij in 
de etalage deze pracht van een villa, voorzien van alle gerieven en 
bovenal gesitueerd in tropisch natuur en door rustiek omgeven.

de WoNING
Het object is volledig uit beton opgetrokken met andere duurzame 
materialen. Over het gehele bebouwde oppervlak is een vloer gelegd 
van kwalitatieve tegels. De plafonnering is van hardhouten schroten. 
De ruimtelijke woonkamer en keuken zijn dusdanig ingericht dat u 
royaal gastheer of gastvrouw kunt zijn. De keukenkasten zijn gemaakt 
van massief hout en het aanrecht is voorzien van een dubbele rvs-
spoelbak. Er is ook warmwateraansluiting, dus een keukenprinses voelt 
zich hier zeker thuis. Deze woning heeft vier ruime slaapkamers met 
een gemiddelde oppervlakte van 13,5 m2. Verder een leuk ingerichte 
douche en toilet.

De grote raampartijen, met houten harmonica deuren, zorgen voor 
het gevoel van buiten wonen. De U-vormige galerij draagt daaraan 
versterkend bij. Het balkon is zodanig gesitueerd dat u de gehele dag 
door geniet van de tropische bries. 

De verschillende sierstruiken en bloemen met rondfladderende 
vlindertjes geven een rustgevend gevoel.

Er is Los een carport voor drie auto’s en een gesloten ruimte die nu 
dient als hobby- en knutselkamer met een eigen toilet.

HeT PeRCeel
Het perceel is 1.367 m2 eigendomsgrond. Het terrein is volledig 
beplant met sierstruiken, een gazon en vruchtbomen.

VooRZIeNINGeN
Er is 110v/220v-stroom, warmwatervoorziening door middel van 
een douchegeiser.

SAMeNVATTING
Dit is uw kans om relatief weinig te betalen voor een villa van 288 m² 
met meerdere mogelijkheden, om het naar de eigen hand te maken, 
maar zeker wel meteen ingetrokken kan worden.

de vraagprijs is € 135.000,-
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SARAMACCA

WelGeleGeN

KASABAHolo

leIdINGLEGENDA

$ 300.000,-

 Palmvillage - Commewijne V7
(W0521B9–Palissadepalmlaan 29)

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

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

Objectcode Locatie op de kaart

Contact: SuRGoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 Paramaribo - Suriname

+597 493497 - 531735
info@surgoed.com | www.surgoed.com

PoNTBuITeN

uitgeverij
Surgoed Makelaardij N.V.

eindredactie
Iwan Brave

Met bijdragen van
Edwien Bodjie, Jurmen Kadosoe, 
Amanda Palis, Euritha Tjan A Way

Vormgeving 
Anfernee Blijd | Surgoed Makelaardij N.V.

Advertenties
Shefanie Stienstra en Rochelle Tjin Wong Joe

 | Surgoed Makelaardij N.V.

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

distributie Suriname
Surgoed Makelaardij N.V.

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

druk
Janssen/Pers Rotatiedruk BV te Gennep

Surgoed Makelaardij N.V.
Kernkampweg 13 | +597 493497

info@surgoed.com | www.surgoed.com

oplage:
20.000 exemplaren (Suriname) 5.000 exemplaren (Nederland)
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CeNTRuM

SuRIVIllAGe

TouRToNNe
CHARleSBuRG

MuNdeR
BeNI'S PARK

ReNS

FloRA

CoMBe
RAINVIlle

MeeRZoRG

CoMMeWIJNe

luST eN RuST
MARIeNBuRG
JAGTluST

dIJKVeld

lelYdoRP

PAd VAN WANICA

MoNPlAISeR

elISABeTHSHoF

MAReTRAITe

MoRGeNSToNd

GeYeRSVlIJT

uITVluGT

PoNTBuITeN

lATouR

BeeKHuIZeN

HAVeN

ZoRG eN HooP
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Verbouwen of uitbreiden
Uw woning voldoet niet meer aan uw wensen en u wilt gaan uitbreiden of renoveren. Het kan 
zijn dat uw gezinssituatie of woonwensen zijn veranderd. Voor de kosten van een vaak kostbare 
verbouwing kunt u vooraf sparen. Maar vaak lukt dat niet en dan kunt u zich wenden tot de 
Surinaamsche Bank (DSB) voor een lening.

lenen
DSB biedt een lening aan speciaal voor het kopen, bouwen, verbouwen of uitbreiden van een 
woning. De lening kenmerkt zich door dat het geleende bedrag gedurende langere tijd (vaak 
langer dan 10 jaar) mag worden afgelost. U hoopt namelijk lang te kunnen genieten van uw 
verbouwing. Voor meer informatie over de lening en de aflossing, kunt u langskomen 
voor hypotheekadvies.

u hebt nog geen dSB-hypotheek
Als u bij DSB geld leent voor het verbouwen of uitbreiden van uw woning, dan sluit u de 
DSB Hypotheek af. U leent een bedrag om de gewenste renovatie uit te voeren en over dit 
geleende bedrag betaalt u rente. Vooraf wordt een periode afgesproken waarin het leenbedrag 
in termijnen geheel wordt afgelost. U spreekt een vast bedrag af dat gedurende alle maanden 
hetzelfde bedraagt. Een levensverzekering en een brandverzekering zijn de zekerheidstellingen 
die als voorwaarden gelden voor een DSB-hypotheek.

u hebt al een dSB-hypotheek
Als u reeds een hypotheek heeft bij DSB dan bestaat de mogelijkheid om deze hypotheek te 
verhogen. Hiervoor leent u een extra bedrag voor uw verbouwing of uitbreiding, en kan de 
periode worden verlengd of het maandbedrag verhoogd. Om te weten welke optie het beste op 
maat voor u is, gaan wij een adviesgesprek met u aan. 

Waarmee moet ik rekening houden bij het verhogen van de hypotheek?
• De hypotheek mag na verhoging niet meer zijn dan 100% van de waarde van je woning;
• Er kunnen eventueel taxatie- en notariskosten bijkomen;
• U moet reeds een bepaald deel van uw bestaande hypotheek hebben afgelost.

Tot slot
Als u uw huis wilt uitbreiden of verbouwen, ongeacht uw situatie, wel of geen hypotheek, 
kom vrijblijvend langs voor een gesprek bij DSB. Hierna kent u al uw mogelijkheden en kunt u 
realistisch uw ideeën en wensen de vrije loop laten gaan.

kom langs voor hypotheekadvies bij 
De Surinaamsche Bank

Uw woning verbouwen 
of uitbreiden?






