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Beste lezer,

Als u deze Surgoed House, Home & Lifestyle-krant onder ogen krijgt, is de 
feestelijke decembermaand al een eindje op weg. Nog een paar dagen en 
we kunnen 2016 verwelkomen, een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, 
nieuwe kansen en natuurlijk ook uitdagingen.

December is een bijzondere maand vanwege de vele feestelijkheden. De 
redactie van de Surgoed House, Home & Lifestyle-krant is daarom de straat 
op gegaan om te horen hoe verschillende mensen deze dagen doorbrengen. 
December staat natuurlijk ook bekend als de maand van het vele en lekkere 
eten. In het artikel daarover geven we tips over hoe u kunt voorkomen dat 
u uw "sixpack" kwijtraakt. December is ook de maand om terug te kijken; 
daarom een artikel over de ontwikkelingen in het Surinaamse vastgoed in het 
afgelopen jaar. 

Een ontwikkeling die al een paar jaar bezig is maar steeds serieuzer wordt 
in Suriname, is het gebruik van zonnepanelen. We hebben de ins en 
outs daarover voor u op een rijtje gezet. Zonnepanelen kunnen mogelijk 
uiteindelijk ook goedkopere stroom leveren dan u via de EBS krijgt. Een 
andere manier om zuiniger met je geld om te gaan, is vaker de auto te laten 
staan. Maar is Suriname wel een geschikt land om te fietsen? Lees het in 
het artikel ‘Liever op de fiets’. Als u dan toch op uw fiets zit, is een bezoekje 
aan het nieuwe hotel Babylon aan de Lalla Rookhweg een interessante 
bestemming. De Surgoed House, Home & Lifestyle-krant nam er al vast een 
kijkje. 

Hebt u het voornemen om in 2016 uw huis een nieuw verfje te geven? Lees 
dan het artikel over verf, met allerlei belangrijke wetenswaardigheden over 
dat product. In de vaste rubriek "Huis en zijn verhaal" deze keer aandacht 
voor het monumentale Waaggebouw aan de Waterkant. In Cribs zijn we te 
gast bij sportjournalist Marciano Zalman, die vertelt over het plezier waarmee 
hij in zijn zelfgebouwde huis woont. De rubriek Misstanden maakt weer eens 
duidelijk dat je je maar beter aan de regels kan houden, anders loop je de 
kans een nieuw gebouwd pand weer te moeten afbreken.

U ziet het: voldoende leesvoer tijdens de komende feestdagen.
Ik wens u veel leesplezier, mooie feestdagen en een goede jaarwisseling.
Tot ziens in 2016!
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LIEVER OP DE FIETS

Met de bekendmaking van de nieuwe prijzen voor water, energie en brandstof; wat weten we waar 
we aan toe zijn; een forse verhoging. Op de prijzen zelf hebben we geen invloed, maar op het gebruik 
van stroom, water en benzine wel. De Surgoed House & Home lifestyle-krant onderzoekt met welke 
kleine en grotere gedragsaanpassingen te besparen valt op de maandelijkse uitgaven. Wat vaker de 
fiets nemen, bijvoorbeeld.

“Ik zit dagelijks op de fiets, omdat 

ik het prettig vind en het is gezond. 

En als het druk op de weg is, ben 

ik in de stad eerder op de plaats 

van bestemming. Ook heb ik geen 

parkeerproblemen en is het veel 

goedkoper dan een auto.”
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Nu we het stroomverbruik meer gaan voelen 
in onze portemonnee, loont het om bewuster 
met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen 
om te gaan. Het gebruik van brandstof drukt 
misschien wel de grootste stempel op ons 
huishoudgeld.
Elke dag stappen we in de auto naar het 
werk, om de kinderen ergens naartoe te 
brengen, boodschappen te doen of familie te 
bezoeken. Het openbaar vervoer biedt nog te 
weinig comfort en zekerheid, en alternatieven 
lijken er niet te zijn. Maar als het aan Lucien 
Arduin ligt, initiatiefnemer van de fietsgroep 
Zondagmorgen Bikers, zijn die er toch wel: 
hij verkiest de fiets boven zijn auto. “Ik zit 
dagelijks op de fiets, omdat ik het prettig 
vind en het is gezond. En als het druk op 
de weg is, ben ik in de stad eerder op de 
plaats van bestemming. Ook heb ik geen 
parkeerproblemen en is het veel goedkoper 
dan een auto.”

Fietsonvriendelijk
De Zondagmorgen Bikers, door Arduin 
opgericht, is een actieve fietsgroep die via 
Facebook tochten plant. “Door het organiseren 
van leuke fietstochten probeer ik meer 
Surinamers op de fiets en in beweging te 
krijgen.” 
Nog geen vijftien jaar geleden werd ons 
straatbeeld nog gedomineerd door fietsers. 
Met de verbetering van de wegen en de 
toegenomen welvaart, is de auto een 
belangrijk statussymbool geworden dat de 
fiets heeft verdrongen. Daarbij komt de meest 
gehoorde reden om de fiets te laten staan: 
de fietsonvriendelijkheid van het verkeer. Ook 
Arduin beaamt dat. “Er is een gebrek aan 
goede fietspaden en je fietst met het drukke 

verkeer geregeld tussen de uitlaatgassen van 
auto’s, die erg vervuilend zijn. Ook wordt 
er door andere weggebruikers nog weinig 
rekening gehouden met fietsers.” Toch is dit 
vooral een kwestie van gewenning. 

Kleine boodschappen
Wie inmiddels ook al gewend is aan het 
verkeer, is ‘biker’ Iwan Joekoe. Hij is sinds 
de oprichting, negen jaar geleden, lid 
van de Bikers Unit van het Korps Politie 
Suriname. “Ik hou echt van de fiets, het 
brengt me veel sneller bij de burger. Ik zie 
wel dat de condities niet altijd goed zijn om 
te fietsen, maar met mijn uniform dwing 
ik wel respect af in het verkeer.” Sinds het 
bestaan van de Bikers Unit zijn er volgens 
Joekoe nog geen incidenten geweest waarbij 
een van zijn collega’s betrokken was bij een 
verkeersongeval. 
Zelf kun je natuurlijk ook bijdragen aan 
het vergroten van de veiligheid, door goed 
zichtbaar te zijn, richting aan te geven en 
soepel mee te gaan in het verkeer zonder 
risico’s te nemen. Om de auto direct helemaal 
te laten staan, is misschien wat veel gevraagd. 
Maar voor de kortere afstanden en kleine 
boodschappen kun je best op de fiets stappen. 

Gewenning
Ook binnenshuis valt voldoende te besparen. 
Op de site van de EBS lezen we diverse tips 
over hoe we verstandig kunnen omgaan 
met het stroomverbruik en wat de meest 
energieslurpende apparaten zijn. Bovenaan 
de lijst staan, met grote voorsprong, de boiler 
en de airconditioning. Nou gaan we de airco 
natuurlijk niet direct vervangen door een 
ventilator, die gemiddeld maar liefst dertien 

keer minder stroom verbruikt. De gewenning 
aan het warme water is ook moeilijk los te 
laten. 
Wat we wél kunnen doen, is het plaatsen 
van dikkere gordijnen of getinte ruiten zodat 
de koelte binnen blijft. En de temperatuur 
van de airco niet lager instellen dan nodig is, 
want hoe lager de temperatuur, hoe hoger het 
energieverbruik. Het hoeft geen 18 graden in 
huis te zijn om verkoeling te bieden. Ook kun 
je je afvragen of je altijd warm water nodig 
hebt. Zo is regelmatig een koude douche 
bijvoorbeeld ook nog eens erg voordelig voor 
de bloedsomloop. 

Energielabel
Een ander apparaat dat veel energie kost, is 
de wasdroger. Het meest energievriendelijke 
alternatief is de was gewoon door de wind 
te laten drogen. Veder loont het om bij de 
aanschaf van nieuwe huishoudelijke apparaten 
te letten op het energielabel; dat geeft aan 
hoeveel energie het apparaat gebruikt.

Ook de SWM wijst de consument op 
maatregelen die het waterverbruik kunnen 
verminderen. De belangrijkste tip is 
voortdurend alert te zijn op lekkages: een 
druppelende kraan kan de maandelijkse 
rekening al met SRD 55 verhogen. Ook andere 
kleine dingen kunnen bij elkaar opgeteld een 
groot verschil maken. Zo kun je een dagelijkse 
handeling als douchen met minder water doen 
als je bijvoorbeeld de kraan uitdraait terwijl 
je jezelf inzeept. Al met al zijn er behoorlijk 
wat maatregelen te treffen die zowel gunstig 
voor jezelf als voor je portemonnee kunnen 
zijn. Het vraagt soms wat extra inspanningen, 
maar levert dus wel een besparing op. 

boekwerken I magazines I jaarverslagen I posters
folders I uitnodigingskaarten I confidentieel drukwerk
kalenders I verpakkingen etc… 
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ZONNEPANELEN,
EEN ONDERZOEK WAARD 

Onlangs verraste de regering 
vriend en vijand met nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen: een verhoging 
van de benzineprijs en van de nuts-
tarieven. Het levert veel gemopper op, 
maar een enkeling ziet ook de positieve 
kant: verhoogde stroomtarieven 
zijn beter voor het milieu. Want de 
consument gaat bewuster met het 
stroomgebruik om, en zonne-energie 
wordt goedkoper.

De bezuinigingsmaatregelen van de overheid 
kwamen nogal onverwacht. Op 1 september 
werd ‘per direct’ een ‘solidariteitsheffing’ van 
40 cent per liter benzine en diesel geheven. 
Daarnaast ging vanaf half oktober de eerste 
fase in van de nieuwe verhoogde stroom- 

en watertarieven, om te beginnen met 60 
procent. Een forse verhoging van de EBS-
rekening dus. Het onderwerp domineerde 
de sociale media dan ook dagenlang; 
verontwaardiging, wanhoop en woede 
wisselden elkaar in rap tempo af. Maar toch 
klonk hier en daar een positief geluid: ‘dit 
biedt ook kansen’. De lifestyle-krant van 
Surgoed House & Home was benieuwd naar 
de gedachtegang achter dit optimisme.

Onrealistische tarieven
De meer positieve mening over de verhoogde 
energiekosten komt vooral van mensen 
die het milieu een warm hart toedragen 
of hun brood verdienen met alternatieve 
stroomopwekking. “In Suriname wordt veel 
stroom vermorst”, zegt Frank Bakrude, 

eigenaar van Marsol, een bedrijf dat apparaten 
levert voor zonne-energie. “Nu het duurder 
wordt, gaan mensen misschien eindelijk 
nadenken over hun stroomverbruik en kijken 
hoe ze kunnen besparen.” Begin 2000 liet 
Bakrude de Surinaamse consument via zijn 
bedrijf kennismaken met de zonneboiler. 
Bij dit apparaat wordt het water voor 
huishoudelijk gebruik verwarmd door de 
zon. De verwachtingen waren destijds 
hooggespannen; de tijd leek rijp voor een 
verduurzamingsslag van de energiemarkt. 
Maar in de vijftien jaar dat de thermische 
warmwatersystemen aangeboden worden, 
zijn er slechts ongeveer vijfhonderd geplaatst. 
“Dit is inderdaad niet heel veel, maar door 
de onrealistische stroomtarieven en hoge 
invoerrechten was het terugverdienmodel 
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voor consument niet aantrekkelijk genoeg. 
Als je er tien tot twintig jaar over doet om je 
investering terug te verdienen en pas vanaf 
dat moment echt ‘winst’ begint te maken, 
motiveert dat niet echt.”

Voordeel voor consumenten
Maar in die situatie is nu dus verandering 
gekomen. De regering verwacht dat de 
verandering in de tariefstructuur een heel 
nieuwe industrie in Suriname zal creëren, 
die gewijd is aan efficiency en besparing 
van elektriciteit. Daarbij zal de productie 
van hernieuwbare energie, in het bijzonder 
zonne-energie, extra worden gestimuleerd. 
Zo zullen er geen accijnzen en invoerrechten 
meer worden geheven op componenten die 
nodig zijn voor het gebruik van hernieuwbare 
energie.
Bakrude verwacht niet dat heel Suriname 
nu op stel en sprong overstapt op duurzaam 
opgewekte stroom, maar wel dat er meer 
over nagedacht wordt. “Als de prijzen voor 
zonnepanelen en -boilers omlaag gaan door 
het verdwijnen van invoerrechten, kan dat 
de consument een voordeel van 35 procent 
opleveren op alleen al de aanschaf.” Hij vindt 
het jammer dat deze maatregelen enkel 
genomen zijn vanuit economisch oogpunt, 

maar dit is wel het moment om door te 
pakken. “Laat leerlingen op scholen leren over 
het besparen van stroom en de gevaren van 
ondoordacht gebruik. Laat de EBS snel zorgen 
voor koppelingen naar hun netwerk, zodat 
zonne-opwekkers een teveel aan stroom aan 
de EBS kunnen verkopen, en weer voor een 
gunstiger tarief kunnen terugkopen als dat 
nodig is.”

Hybride woningen
De tijd lijkt ook rijp om al bij aanvang van 
een nieuw bouwproject te kijken of de 
dure infrastructuur van de EBS meteen 
klaargemaakt kan worden voor de toekomst. 
Binnenkort start een pilotproject om hybride 
woningen te bouwen. Deze woningen hebben 
wel een koppeling naar het EBS-netwerk, 
maar ook mogelijkheden voor alternatieve 
energieopwekking. 
Moet u nu snel het dak op, om te kijken 
waar de panelen en boilers geplaatst kunnen 
worden? Niet meteen, maar het loont wel de 
moeite om alle feiten en bedragen eens goed 
op een rijtje te zetten. Als de stroomrekening 
dusdanig oploopt dat het terugverdienmodel 
van de thermische installatie terugloopt naar 
vijf tot acht jaar, is het in elk geval verstandig 
om u eens uitvoerig te laten informeren.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw begonnen overheden 
wereldwijd te experimenteren met subsidies voor ‘groene’ stroom, 
dat is elektriciteit die is opgewekt uit duurzame energiebronnen. 
Het succes bleek al snel te groot, en de subsidiekranen werden 
weer langzaam dichtgedraaid. Dit proces werd onder andere door 
de financiële crisis versneld. De prikkel, hoe kort ook, was echter 
gegeven. Door de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige 
zonnecellen, kreeg de sector wereldwijd vleugels.

In 1767 ontwikkelde de Zwitserse wetenschapper Horace-Bénédict 
de Saussure de eerste zonnecollector. Het was een geïsoleerde 
doos bedekt met drie lagen glas om warmte-energie te absorberen. 
De doos van Saussure werd bekend als de eerste zonneoven. Het 
bereikte een temperatuur van 110 graden Celsius, en werd gebruikt 
om brood in te bakken. Het duurde echter nog tot 1883 voordat de 
Amerikaan Charles Fritts de eerste echte zonnecellen ontwikkelde.





Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comMISSTANDEN
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Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden.
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maken op mogelijke misstanden. De gebruikte namen zijn in verband met de privacy gefingeerd. 
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Dolgelukkig is Pretaap S. wanneer hij van 
de districtscommissaris toestemming krijgt 
om groenten en fruit te verkopen op een 
stuk domeingrond langs de weg. De officiële 
vergunning om er met een houten kraam te 
gaan staan, het gebruiksrecht op het perceel, 
hangt hij ingelijst boven zijn bed. De verkoop 
kan beginnen!

De zaken gaan Pretaap voor de wind. Na 
enkele maanden oppert zijn vrouw om ook 
zelfgemaakte chutney en vis te gaan verkopen, 
en al gauw is de houten kraam te klein. En 
dus laat Pretaap en stevige stalen constructie 
neerzetten die een stuk groter en comfortabeler 
is. Als de jaren voorbij gaan, de buurt steeds 
drukker wordt en de klandizie toeneemt, bouwt 
Pretaap zijn constructie zelfs om tot een heus 
stenen winkeltje. 

Op het perceel naast Pretaap staat een 
supermarktje, gerund door Zhang. De kleine 
hardwerkende concurrent is een doorn in het 
oog van Pretaap. Maar op een dag besluit 
Zhang terug te keren naar China. En niet 
veel later bereikt het bericht Pretaap dat 
Zhang is overleden. De ondernemer ziet zijn 
kansen direct: de concurrent is dood en zijn 
hoekperceel, dat veel gunstiger is gelegen, is 
vrijgekomen! Langzaam maar zeker schuift 
Pretaap zijn activiteiten op. En uiteindelijk 
laat hij een enorm stenen gebouw neerzetten, 
voor de helft op het terrein waar Zhang zijn 
supermarktje had. En niemand legt hem een 
strobreed in de weg. Zhang is dood tenslotte, 
en de overheid trekt ook niet aan de bel. 
Standhouders in de buurt waarschuwen hem 
wel, maar de overmoedige Pretaap zegt: “Wie 
gaat mij daar weghalen wanneer ik eenmaal 
een betonnen winkel heb gebouwd? Wie dan?”

Geen gebruiksrecht
Wat Pretaap zich niet realiseert, is dat hij 
slechts het ‘persoonlijk gebruiksrecht’ heeft 
op het stukje grond dat hem is aangewezen, 
een vergunning om het te kunnen gebruiken. 
Hij heeft dus geen titel op die grond. En dat 
had Zhang wél op zijn perceel. Zhang had de 
grond in erfpacht gekregen en verkocht het 
terrein voor zijn vertrek naar China aan een 
zakenrelatie. Die verkocht het jaren later weer 
door aan een bevriende ondernemer.

En dan ontstaan de problemen. De nieuwe 
eigenaar wil activiteiten gaan ontplooien op 
het terrein en dan blijkt het perceel veel kleiner 
te zijn dan op de kaart staat aangegeven. 
Hoe kan dat dan? Een landmeter brengt 
opheldering: omdat buurman Pretaap zijn 
winkelpand over de helft van het perceel heeft 
gebouwd. Pretaap zwaait brutaal met zijn 
ingelijste vergunning, maar die geldt alleen 
voor een houten marktstand op het stukje 
overheidsgrond dat nog niet is uitgegeven.
De nieuwe buurman pikt het niet en sommeert 
Pretaap om het gebouw af te breken. Pretaap, 
die zijn droom in rook ziet opgaan, smeekt 
de ondernemer om begrip en biedt hem een 
geldbedrag aan. Maar deze heeft zijn zinnen 
gezet op dit stukje grond en zwicht niet. Na 
een gerechtelijke procedure valt het vonnis 

van de rechter: Pretaap moet het deel van de 
winkel dat op het preceel van de ondernemer 
staat, afbreken. Punt.

Overpad
En de ellende blijkt nog niet voorbij voor 
Pretaap. Wanneer zijn gebouw voor de helft is 
afgebroken en de nieuwe buurman zijn perceel 
omheint, komt de achterbuurman in opstand. 
Want hoe moet hij nu bij zijn huis komen? Hij 
ging altijd over dat perceel van Zhang. 
Dan blijkt dat de winkel van Pretaap niet alleen 
op een ander perceel is gebouwd, maar ook 
over een toegangsweg. De achterbuurman 
ging bij gebrek aan beter al die jaren maar 
over het perceel van Zhang naar huis. Opnieuw 
zijn er gerechtelijke procedures aangespannen. 
Te verwachten valt dat de toch al halve winkel 
nog verder afgebroken moet worden. En alsof 
dat allemaal nog niet genoeg is, blijkt dat 
vanwege het illegaal ‘opschuiven’ van Pretaap, 
andere buren wel op officiële wijze stukjes 
van het terrein hebben verkregen waarvoor 
Pretaap een vergunning had. Met als resultaat 
dat Pretaap nu slechts een strookje van nog 
geen vijf meter over heeft. Er past precies een 
houten marktstand op…
Wat had Pretaap nu kunnen doen om al 
deze narigheid te voorkomen? Het antwoord 
is simpel: zich aan de regels houden. Een 
vergunning voor een marktkraam is niet 
hetzelfde als een titel op de grond, en dat wist 
Pretaap ook wel. Hij hoopte gewoon dat de 
districtscommissaris zijn actie, als hij eenmaal 
een betonnen pand op de grond had neergezet, 
wel door de vingers zou zien. Maar hij had 
geen rekening gehouden met een buurman die 
een titel op de grond had. Een buurman die 
wist wat zijn rechten waren, en die rechten ook 
opeiste.

Toen Boontje om zijn
 loontje kwam

“Wie gaat mij daar 
weghalen wanneer ik 
eenmaal een betonnen 
winkel heb gebouwd? 

Wie dan?”
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We gaan richting het einde van 2015. Een 
periode waarin we ons volproppen met eten 
en de drank rijkelijk laten vloeien, om er op 
31 december met veel bombarie uit te gaan 
en een nieuw jaar te verwelkomen. Althans, 
zo gaat dat in veel families in Suriname. 

Maar niet bij iedereen is het groot feest in 
de laatste weken van het jaar. In sommige 
huizen is er geen onderbreking in de spiraal 
van eindjes aan elkaar knopen. Geen kalkoen 
met kerst en al helemaal geen champagne 
met oudjaar. Op 25 december is de maaltijd 
dezelfde als die op een doodnormale dinsdag 
ergens in juni. 

Met de voorgaande alinea probeer ik u 
absoluut geen schuldgevoel aan te praten. 
Zelf laat ik me al het lekkers dat me wordt 
voorgeschoteld namelijk ook goed smaken. 
En medelijden is zowat het meest zielige 
gevoel dat je voor een ander kunt hebben. 
Maar ik ben me er wel terdege van bewust 
dat terwijl ik me volprop, er kindertjes met 
een hongerige maag voor de televisie zitten 
en hopen dat het volgend jaar anders zal zijn. 
Met ouders wier enige hoop op een beter 
leven het winnen van de lotto is. Op zulke 
momenten tel ik mijn zegeningen en probeer 
ik mijn luxeproblemen in context te zien. 

Tijdens deze laatste dagen probeer ik, tussen 
de feesten door, het jaar de revue te laten 
passeren. Wat ging er goed, wat ging mis 
en hoe ga ik zaken in de komende twaalf 
maanden aanpakken? Niet altijd makkelijk, 
jezelf een spiegel voorhouden. Het is soms 
een pijnlijke ontmoeting met je eigen falen. 
En terwijl ik me afvraag of iedere andere 
Surinamer dat ook doet, geef ik zelf het 
antwoord al. Een grote groep gaat het jaar 
feestend uit, zonder ook maar een moment 
stil te staan bij het eigen functioneren. Ik 
betrap mezelf erop dat ik vooral politici 
hiervan verdenk. En dan vooral zij die het 
voor het zeggen hebben in Suriname. Als ze 
al er ergens de balans van opmaken, is dat 
van hun bankrekening.

Bij mijn zelfevaluatie kwam ik tot de 
ontdekking dat mijn voorbije jaar in 
economisch opzicht veel overeenkomsten 
vertoonde met dat van Suriname. Het begon 
hoopvol, met een stabiele monetaire reserve. 
Maar met de maanden zag ik de inkomsten 
sterk teruglopen, terwijl de uitgaven stegen. 
Gelukkig had ik dat op tijd door en hield ik 
mezelf niet voor dat het allemaal wel meeviel, 
zoals de bestuurders dat hebben gedaan. 
Ik ben sterk gaan snijden in de uitgaven 
en alles eraan gedaan om de inkomsten te 

stimuleren. Een avondje uit eten schrappen, 
het belgedrag sterk aanpassen en af en toe 
een biertje in de kast van omu laten voor wat 
het is. 

Bij lanti hielden ze zich massaal van de 
domme, totdat de economische malaise niet 
meer te verbergen was. Inmiddels zitten we 
met z’n allen dik in de periode van solidariteit 
betuigen en bezuinigen. Bij de een zijn 
de water-, brandstof- en stroomklappen 
iets harder aangekomen dan bij de ander. 
Gelukkig dat ik vanwege mijn eigen financieel 
precaire situatie eerder in het jaar heb gezien 
dat bij een goed bezuinigingsplan en de juiste 
inkomstenverhogende maatregelen, spoedig 
de zon weer gaat schijnen. Hopelijk dat onze 
bestuurders met de pagara’s ook alle kwade 
geesten wegschieten en de juiste inzichten 
krijgen. Met het bezuinigen zit het wel snor, 
nu nog de inventiviteit en creativiteit om ook 
de inkomsten een duw in de goede richting 
te geven. Als ze daarin slagen, zal het met 
Suriname - net zoals bij mij - ook wel lukken. 
Eind 2016 kunnen we dan echt zeggen: met 
Suriname gaat het goed!

giwani@hotmail.com 

Maatregelen

Where Fashion and Quality meets your taste Wilhelminastraat hk. Atlasstraat
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Deze schitterende nieuwbouwwoning met 

zwembad staat in de directe omgeving van de 

Ringweg, ter hoogte van Nieuw Charlesburg. Enkele 

karakteristieken van de moderne architectuur 

waarmee deze woning zich onderscheidt van de 

gebruikelijke bouwstijlen, zijn onder andere het 

bijzondere dak en de ruimtelijke indeling. Daarnaast 

kenmerkt deze woning zich door het gebruik van 

hoogwaardige materialen.

HUIS VAN DE MAAND
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Khadiweg 26 
Paramaribo - Charlesburg
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Voor de bouw van deze woning is de volledige terreinbreedte 
benut. Een voordeel daarvan is dat toegang naar het achterterras 
alleen mogelijk is via de woning of een van de zijpoorten. De 
oprit naar de woning grenst direct aan de geasfalteerde weg, 
maar er is voor de woning toch voldoende ruimte om auto’s van 
bezoekers te parkeren. De garage met automatische roldeur 
biedt ruimte voor twee auto's. 

Vanuit de garage krijgt u toegang tot de laundry waar de 
wasmachine en droger staan, en tot de ruime woonkamer. 
Deze woonkamer heeft een open keuken met een kookeiland, 
diverse laden en keukenkasten met soft close-sluitingen, een 
wit-grijs granieten aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur. 
Mooi kenmerk en een groot pluspunt van deze woning is 
de vijf meter brede schuifpui, die helemaal opengeschoven 
kan worden. De woonkamer loopt dan als het ware door in het 
buitenterras met zwembad. 
Het zwembad is van bescheiden formaat maar zeer fraai 
aangelegd, en de ingebouwde verlichting geeft het ‘s avonds een 
betoverend aanzicht. 

De schutting rondom het terrein 
en de natuurbossen achter de woning zorgen
voor voldoende privacy rondom het zwembad.
De drie slaapkamers van de woning bevinden zich achter 
elkaar over de volledige lengte van de woning, waarbij de 
masterroom een eigen douche, toilet en kleine walk-in closet 
heeft. Een gedeelde douche en toilet vindt u bij de overige twee 
slaapkamers, evenals een inbouwkast voor linnen.

Bij de bouw en afwerking van deze woning is gewerkt met 
hoogwaardige materialen en zijn diverse extra’s gerealiseerd, 
zoals een extra beveiligde schutting, camerabewaking 
met 13 camera's en een back-upsysteem, een uitgebreide 
alarminstallatie, volledige airconditioning (carrier), fraaie 
verlichting en bijzondere houten plafondafwerking aan de 
voorzijde van de woning.

De vraagprijs is € 257.000,-
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Voor de Rubriek Cribs gaat de redactie 
van Surgoed op zoek naar bekende 
Surinamers die willen laten zien waar en 
hoe ze wonen; hoe hun ‘crib’ is ingericht. 
Dit keer hebben we een bezoek gebracht 
aan Marciano "Sjeik" Zalman (52), die we 
kennen als presentator, sportjournalist, 
basketbalcoach, atleet en docent 
lichamelijke opvoeding. In zijn drukke 
bestaan is er één plek waar hij helemaal 
tot rust komt: zijn huis.

Dit huis, waar hij met veel plezier samen met zijn 
vrouw woont, bevindt zich op een ruim perceel 
van 635 vierkante meter aan het einde van een 
rustige zandweg in de buurt Pontbuiten. "We 
hebben dit perceel voor een heel schappelijke 
prijs kunnen kopen van een vrouw voorin de 
straat. Vaak als mensen ‘Pontbuiten’ horen, dan 
fronsen ze hun wenkbrauwen. Want het had - 
vooral in het verleden - een slechte naam. Maar 
in de elf jaar dat we hier wonen, is er nooit iets 
gebeurd." 

Offer
Misschien moeten we dan de bouw van het 
huis niet meerekenen. Dat hele proces heeft 
anderhalf jaar geduurd en is niet altijd van 
een leien dakje gegaan. Drie bouwploegen 
hebben de revue gepasseerd. De eerste las de 

afmetingen niet goed en trok een kleiner 
formaat voorzaal tot raamhoogte op, bij de 
daaropvolgende ploeg verdwenen iedere dag 
twee zakken cement en een aantal zinkplaten. 
"Je moet er echt bovenop zitten", adviseert 
hij gedreven. Die taak was Marciano's vrouw 
gelukkig wel toevertrouwd. Want terwijl zij 
in Suriname bleef wonen en werken, ging 
hij voor een jaar naar Sint-Maarten om daar 
in het onderwijs aan de slag te gaan. Iedere 
verbouwing is op zichzelf eigenlijk al een 
pittige tijd, maar dit maakte die periode voor 
het echtpaar nog zwaarder. "Ik kon daar bijna 
zesmaal zoveel verdienen als hier, dus ik ben 
weggegaan op het moment dat we bezig 
waren te bouwen en stuurde elke maand geld. 
We wisten dat het een offer zou zijn, maar we 
wisten ook waarvoor we het deden. Kort nadat 
ik terugkwam, zijn we in het huis getrokken. 
Dus het was het offer waard."

Geen pranpran
Er staat een tevreden man in de sfeervolle, 
ruime woonkamer die gekenmerkt wordt door 
veel bruintinten, hout en andere natuurlijke 
materialen. Trots vertelt Marciano dat hij het 
hele huis zelf geverfd heeft. "Voor ons was het 
allerbelangrijkste om een huis te hebben waarin 
we ons thuis voelden, makkelijk voelden. We 
hebben het heel eenvoudig opgezet, zonder 

pranpran. Het hoeft geen showcase te zijn, het 
moet wel iets zijn wat ons is." Marciano is veel 
op pad en heeft een drukke agenda. Wanneer 
hij rond half elf van voetbal of basketbaltraining 
thuiskomt, is de bank zijn favoriete plek om 
samen rustig nog wat na te kletsen.
Vanuit de woonkamer komen we in de op 
maat gemaakte houten open keuken. Boven 
de eettafel prijkt een houtsnijwerk van een 
inheems figuur. Om opnieuw de liefde voor 
hout weer te geven, maar ook een stukje van 
zijn roots. Om diezelfde reden zien we in een 
andere hoek van de woning een dyarususturu 
staan; deze symboliseert de Creoolse roots van 
zijn vrouw. Na een speels afstapje komen we 
in de hal terecht, met aan weerszijden ruime 
kamers die allebei uitkijken op het achtererf. 
Het uit de hand gelopen prieel springt meteen 
in het oog. Marciano wilde in eerste instantie 
een erftentje achter het huis, maar laat zich 
uiteindelijk overhalen een goed fundament te 

CRIBS
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Marciano "Sjeik" Zalman:
Ons huis hoeft geen showcase te zijn
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plaatsen, zodat er altijd nog een tweede woning 
met zelfs een bovenverdieping van gemaakt 
kan worden. Tot die tijd is het een relaxplek, 
waar zitjes en feestjes worden gehouden.

Honden
Wat verder in het oog maar zeker ook in het 
oor springt, zijn de zes honden die ons luid 
blaffend laten weten dat we op hun terrein zijn. 
"We wilden in het begin eigenlijk geen hond 
hebben, want ik had nog geen schutting. Maar 
ineens lag er eentje voor het huis. M'n vrouw 
zei: geef dat beest geen eten, want anders 
gaat ze hier blijven. Maar die hond keek me 
recht in m'n ziel aan en de vierde dag heb ik 
haar toch te eten gegeven. Vanaf dat moment 
was ze binnen en een week daarna heeft ze 
puppy’s geworpen. Alle andere honden komen 

uit haar." De honden zijn er - naast de groene 
vingers van zijn vrouw - ook de reden van dat 
niet het hele erf betegeld is, zodat ze zand 
hebben om in te spelen.

Aan de achterwand van de garage prijkt een 
schilderij van broer Sirano Zalman boven een 
aantal basketballen, daarvoor een hometrainer 
en een eenvoudige boekenkast met een aantal 
bokalen, badges en mascottes. Waar de rest van 
de trofeeën staat? "Ik heb meer dan honderd 
medailles van mijzelf; voor atletiek, voetbal, 
turnen en de nationale basketbalselectie. Ze 
zijn bij mijn vader thuis. Daar zal ik ze ook laten 
staan, want in principe heb ik alles wat ik met 
sport bereikt heb aan hem te danken. Ook m'n 
discipline heb ik van hem en daar heb ik in mijn 
leven echt de vruchten van geplukt." 
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Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)

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

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 213.000,-

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

€ 85.000,-

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

Wanica K14  (W0410B6 – Helena Christinaweg 23)

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

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

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

Wanica P10 (W0338B6 – Katriweg 36)

€ 121.500,-

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

Comm. W7 (W0375B6–Stralende Palmlaan 117)

€ 115.000,-

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

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

 Leiding E9  (W0400B3 – Somaiweg 2-6)

€ 75.000,-
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€ 345.000,-

Deze twee panden staan in de historische binnenstad 
van Suriname. Het gaat om een houten hoogbouw en 
een stenen laagbouw met een ruim dakterras. Zij staan 
op de hoek van de Keizerstraat en de Watermolenstraat 
9. Het karakter van de buurt is door de jaren heen 
veranderd van retail naar kantoor gebied. In de directe 
omgeving zijn er bekende Notariaten en Advocaten die 
weliswaar bijdragen aan het karakter van de omge-
ving. Het houten gebouw op de hoek heeft een ruime 
begane grond dat thans gebruikt wordt als kledingzaak. 
Vervolgens leiden twee houten trappen u naar de 1ste 
verdieping.

Centrum S6  (W0419B6 – Watermolenstraat 9)

Soort woning Zakenpand hoogbouw en laagbouw
Bouw opp. 506m²
Perceel opp. 361.17m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 2
Bad en toilet 4
Bijzonderheden In de historische binnenstad
 van Suriname
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497/550466
Makelaar John Noble - 7106677

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

Leiding G15 (W0321B6–Tawajariepolderweg)

€ 185.000,-

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

Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

€ 119.000,-

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

Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

€ 257.000,-

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 130m²
Perceel opp. 385m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden In aanbouw

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

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

N.O.T.K.
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€ 79.500,-

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

Noord R2   (W0411B6 – Toelsiramstraat 76)

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

€ 77.500,-

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

Beni’s Park N2 (W0407B6 – Teresinastraat 17)

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

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

Noord V2 (W0389B6 – Gneisstraat 9)

€ 126.500,-

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 62 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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€ 265.000,-

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

Tout Lui Faut M12  (W0386B9 – Lake Land 17)

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

P.N.O.T.K.

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

Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland)

Soort object Resort
Bebouwd opp. Bungalow A 120m²/Bungalow B   
 120m²/Bingalow C 75m²
Perceel opp. 20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond Grondhuur
Kamers Bungalow A 3slk/Bungalow B 2slk/  
 Bungalow C 1slk
Bad en Toilet Bungalow A 1 b+t / overige 1b+t
Bijzonderheden Prachtig resort langs het water 
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.

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

Noord W1 (W0364B9–E.Aboelrahmanstraat 8)

€ 169.000,-

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

Wanica A12  (W0409B6–Welgedacht A 572C)

€ 55.000,-
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€ 57.500,-

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

Wanica N11 ( W0342B6 – Thelmaweg 34a)

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

€ 129.500,-

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

Kasabaholo K6  (W0401B3 – Irsillastraat 6)

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

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497 

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

€ 49.000,-

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

Blauwgrond W1 (W0371B6-J. Greenstraat 3)

€ 137.500,-
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Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 200m²
Perceel opp. 621.28m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden De woning is voor de helft  
 gebouwd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica B8 (W0362B6–Rasianastraat 79)

€ 32.500,-

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

Comm. T6 (W0344B6–Oost-West verbinding)

P.N.O.T.K.

Kwatta O1  (W0404B6 – Thebestraat perc 124)

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

€ 140.000,-

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

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

Wanica G5 (W0352B6–Menckenbergstraat 56)

€ 345.000,-

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

Commewijne W0(W0325B6–Poorterstraat 11)

€ 71.500,-

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

Geyersvlijt V2  (W0395B3–Adoestraat 26)

€ 115.000,-
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€ 105.000,-

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

Kwatta K4  (W0393B6 – Normandiestraat 8)

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

Noord U2   (W0412B9 – Bellinistraat 2)

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

Bijzonderheden Prachtige moderne  
 hoogbouw

Contact info Surgoed Makelaardij  
 Tel.: 493497

€ 285.000,-

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

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

Commew. W2  (W0405B9 - Frederiksdorp)

P.N.O.T.K.

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

Lelydorp M14 (W0402B6–Tawangsarieweg 87)

€ 97.500,-

Hier kan uw
object staan!

Meer weten zie 
de legenda op 

pagina 62 voor de 
contactgegevens 

en wij informeren 
u over de 

voorwaarden!

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

€    $   SRD
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€ 118.500,-

Te Kasabaholo bieden wij deze goed onderhouden 
laagbouwwoning aan. De Genrobinweg is een zijstraat 
van de Wanicaweg en ligt op steenworp afstand van 
de paarden manege. De kavel heeft een oppervlakte 
van 440m² en is geheel omrasterd.De woning bestaat 
uit 2 delen, de hoofdwoning en een appartement. 
De hoofdwoning heeft 2 slaapkamers waarvan 1 met 
airco, een woonkamer met open keuken, een douche/
toilet en een beveiligd voorbalkon. Dit geheel heeft 
een oppervlakte van 53m². Het appartement heeft 1 
slaapkamer, een woonkamer met open keuken; beide 
voorzien van airco en een douche/toilet.

Kasabaholo J6  (W0421B3 - Genrobinweg 37)

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

€ 365.000,-

Deze woning ligt op een riante eigendomshoekkavel 
van 1107m². De omgeving is rustig en de straat is 
verhard. De voorzijde van het terrein bedraagt 24,5m 
met een diepte van 47,15m. Het perceel bestaat uit 
hooggelegen zandgrond met diverse vruchtbomen 
en sierstruiken. De omrastering bestaat uit betonpa-
len met sierhekwerk en de inritten zijn verhard met 
sierbestrating. Er zijn 3 inritten naar de woning toe 
waarbij één van de inritten toegang geeft tot de dub-
bele garage waar zich diverse bergruimten bevinden 
en de laundry.

Leiding F8  (W0403B9 - Kamlawatieweg 13)

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

€ 650.000,-

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

Zorg en Hoop O8  (W0423B9 – Marowijnestraat 5)

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

Soort woning Laagbouw
Bouw opp. 144m²
Perceel opp. 1168m²
Titel grond Grondhuur
Slaapkamer 3
Bad en toilet 1
Bijzonderheden Ruim kavel, landelijk wonen
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497 / 550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

Wanica E12  (W0420B6 – Mopentiboweg 97)

€ 92.500,-

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

Wanica D10 (W0406B6–Santopolderweg 53)

€ 74.500,-

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

Uitvlugt L12 (W0379B6–Jozef Leliestraat 87)

€ 179.000,-
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€ 143.000,-

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

Commewijne A12 W0340B6 – Palm Grove 138)

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

€ 250.000,-

Ondernemers opgelet! We hebben aan de Calcut-
tastraat een dubbele kavel met opstallen te koop. Op 
het rechter perceel staat een stenen pand, voorheen 
een Chinees restaurant met aan de achterzijde een 
woon- en opslagruimte. Door de groei van o.a. de 
havenactiviteiten is in de directe omgeving de vraag 
naar onroerend goed toegenomen. Dit perceel is gele-
gen aan een hoofdweg. In de directe omgeving zijn er 
scholen, winkels en andere ondernemingen te vinden. 
Deze locatie verleent zich uitstekend voor een kantoor.

Zorg en Hoop O8  (W0422B3 – Calcuttastraat 70-72)

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

€ 255.000,-

Deze prachtige split-level woning staat op de hoek 
van de Paranamlaan en de Roraclaan. Het is enorm 
centraal gelegen in een van de mooiste wijken van 
Paramaribo. Het erf is beplant met enkele sierplanten 
en gras. Het huis heeft 2 aparte garages en 2 toe-
gangspoorten; één via de Roraclaan en de ander via 
de Paranamlaan. Het huis is ruim en heeft een heerlijk 
verhoogd terras. Via het terras komt u in de woonka-
mer. Deze heeft een houten vloer die doorloopt naar 
de keuken en het beveiligd achterbalkon.

Uitvlugt O6 (W0251B3 – Paranamlaan / hk Roraclaan)

Soort woning Hoogbouw
Bouw opp. 300m²
Perceel opp. 950m²
Titel grond Eigendom
Slaapkamer 5
Bad en toilet 3
Bijzonderheden Centrale ligging 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel. : 493497
Makelaar Joel Terzol - 713400

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

Noord V2 (W0391B6 – Bonistraat 28)

€ 225.000,-

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

Comm. (Comm. Thurkowweg 23-Z0038B3)

€ 275.000,-

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

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

€ 127.500,-
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Voor een beter begin van het nieuwe jaar

VERANTWOORD ETEN
MET DE FEESTDAGEN

Het nieuwe jaar beginnen we het liefst 
met een frisse start en een heleboel goede 
voornemens. Een gezondere leefstijl staat 
daarbij meestal hoog op de lijst. Maar met 
de decembermaand net achter de rug, is 
de kans groot dat we juist wat dat betreft 
een achterstand hebben in te halen. En dat 
is zonde. Hoe bieden we weerstand aan 
alle verleidingen en beperken we de schade 
zonder de feestjes aan ons voorbij te laten 
gaan?
Asheesh Doerdjan (45) is GO SHAPO-
sportinstructeur en health coach bij FQ 
Coaqing. Het hele jaar door begeleidt hij 
mensen naar een gezondere levensstijl. 
Zijn de verleidingen altijd al moeilijk te 
weerstaan, in december vraagt dit nog meer 
aandacht. “Tijdens de feestdagen is er overal 
waar je komt wat lekkers te vinden. Vaak 
heb je zelf niet eens door dat je bij ieder kort 
bezoekje iets te eten naar binnen werkt. Dit 
doe je uit gewoonte of beleefdheid. Tel je al 
deze kleine beetjes bij elkaar op, dan kun je 
in een maand heel wat kilo’s aankomen.” 

Twee keer genieten
Het laatste wat je wilt, is feestjes overslaan, 
‘nee’ zeggen, ongezellig gevonden worden 
omdat je niet mee-eet of de hele maand 
calorieën tellen. Doerdjan stelt voor dat je 
jezelf eerst afvraagt wat je eigenlijk wilt. 
Vind je het bijvoorbeeld erg om aan te 
komen? “Als je graag op gewicht wilt blijven, 
dan zal je tijdens de feestjes bewust moeten 
omgaan met voeding en drank, en vooral 
elke dag blijven bewegen.” Er zijn een aantal 
eenvoudige tips die daarbij kunnen helpen. 
“Maak jezelf niet wijs dat je al het eten en 
drinken dat je krijgt aangeboden, ook moet 
aannemen. Als je bijvoorbeeld eerder op 
de dag al een goede maaltijd hebt gegeten 
waarvan je nog vol zit, ga dan niet een extra 
maaltijd naar binnen zitten proppen.” Dan 
is er nog een gewoonte die we best mogen 
loslaten. “We zijn geneigd om een tweede 
portie op te scheppen, terwijl de eerste vaak 
al voldoende was om onze maag te vullen. 

De tweede portie zorgt er alleen maar voor 
dat je vetreserves worden aangevuld. Kies er 
dan liever voor om twee keer kleine beetjes 
op te scheppen, bewust wat langzamer te 
eten en er echt van te genieten.” 

Eén maand per jaar sta je jezelf toe alle gezondheidsregels aan je laars te lappen en alle voedingsremmen los te gooien.
Het is tenslotte december, en daar leef je al het hele jaar naartoe. Maar kun je ook op een verantwoorde manier genieten

van de feestmaand? Volgens health coach Asheesh Doerdjan is dat best te doen!



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.com

29

DIEETTIPS 

Mijd zoet en vet
Hoe sla je nou subtiel eten af? We houden 
niet van ‘nee’ zeggen, en al helemaal 
niet tegen eten. “We voelen ons schuldig 
als we het eten afslaan dat we krijgen 
aangeboden. Ook wil je niet steeds 
uitleggen waarom je op je voeding wilt 
letten.” Doerdjan heeft een aantal tips om 
discussies en ongemakkelijke momenten 
te voorkomen. “Je kunt aangeven dat je 
net wat gegeten hebt, en dat je van nóg 
meer eten een opgeblazen gevoel krijgt. 
Of je zegt dat je even wilt wachten en 
het later zelf aangeeft als je weer wat 
lust.” Wees dus creatief in het bedenken 
van een uitweg. En als je dan toch graag 
wilt mee-eten, dan heb je nog altijd de 
keuze in waar je wel of juist niet voor 
gaat. “Over het algemeen geldt dat alles 
wat zoet smaakt en/of alcohol bevat, 
grote boosdoeners zijn voor wat betreft 
het aankomen in gewicht.” Wil je dus niet 
aankomen, dan doe je er verstandig aan 
voedingsmiddelen en dranken met suikers 
en alcohol te matigen en soms zelfs over 
te slaan. “Verder zijn gefrituurde gerechten 
ook niet erg gezond vanwege de vele 
vetten, dus wees daar ook zuinig mee.” 
Wat kun je dan wel eten? “Ga op zoek naar 
groentes of salades en zorg ervoor dat jouw 
bord er minimaal voor de helft mee gevuld 
is. Zo krijg je ook wat gezond voedsel naar 
binnen en blijft er minder ruimte over voor 
de ongezonde alternatieven.” 

Tegenwicht
Als health coach streeft Doerdjan naar een 
gezond leefpatroon. Dat betekent dat hij 
naast voeding ook kijkt naar bewegings-, 
slaap- en stresspatronen in iemands leven. 
Bied zo dus een beetje tegenwicht aan 
het vele eten om in balans te blijven. 
Zorg er verder voor dat je ook tijdens en 
tussen de feestdagen af en toe een aan 
lichaamsbeweging doet. Ga buiten lopen 
of naar de sportschool. “Als je wat extra 
calorieën kunt verbranden, kun je ook 
daarmee de schade een beetje beperken.” 
Dus als je op een verantwoorde manier de 
feestmaand wilt doorkomen, zonder al te 
veel overtollige kilo’s mee het nieuwe jaar 
in te nemen, dan weet je wat je te doen 
staat!
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Perceel opp. 40.077m²
Titel grond Grondhuur
Status Bos
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Aan de Coropinakreek

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466

Makelaar Yvonne Rozenblad
 7220250

Para (P0329B6 – Para, Colakreek)

€ 160.000,-

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.: 493497/550466

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

P.N.O.T.K.

Perceel opp. 30132m²
Titel grond Grondhuur
Status Hoogland
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Landbouwgrond
 in productie
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466
Makelaar John Noble - 7106677

Para (P0331B3 – Libanonweg 113)

€ 65.000,-€ 35.000,-

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

Kasabaholo J6 (P0330B3 – Genrobinweg)

Perceel opp. 440m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Klei
Bijzonderheden Omrasterd
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466
Makelaar Joel Terzol - 7163400

€ 52.500,-

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

Leiding H8    (P0328B6 - Soekaredjoweg)

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

Bijzonderheden Perceel ligt in een gated
 community

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466

€ 105.000,-

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze ka-
vel te koop. Peace valley is een semi gesloten project 
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment 
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en 
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt 
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saam-
horigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om 
uw droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. 
Deze kavel heeft een oppervlakte van 630m², is reeds 
opgehoogd en heeft een aangelegde inrit.

Uitvlugt L5 (P0326B6 – Awaralaan)

Perceel opp. 630m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd terrein met kokers aan  
 de voorzijde en rechter- en achter 
 schutting
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Perceel ligt op een semi gesloten  
 project

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comHET DECEMBERGEVOEL

32

Wat doet u met de feestdagen?

“Van kerst kan ik nooit genoeg krijgen! Halverwege november begint 
het bij mij al te kriebelen en begin ik mijn kamer te versieren. 
December is een maand vol vreugde. Het brengt een bepaalde spirit 
met zich mee waar ik heel gelukkig van word. Ik ben moslim, maar 
ging vroeger naar een christelijke school. Gewoon omdat dit de 
dichtstbijzijnde school was. Ik denk dat ik daar de kersttraditie 
heb opgevangen. Mijn ouders vinden het prima, die doen gezellig 
met me mee. Eerste kerstdag ga ik standaard met mijn ouders 
uit eten. Ik zoek altijd een plek uit waar het mooi versierd is. 
Dat geeft extra sfeer. Tweede kerstdag heb ik inmiddels een 
jaarlijkse traditie met drie vriendinnen. Overdag gaan we 
samen koken en alles versieren. In de namiddag gaan we 
naar huis om te rusten en in de avond kleden we ons mooi 
aan en spreken we weer af; met cadeautjes natuurlijk! 
We maken er altijd een gezellige avond van en leggen 
alles vast met filmpjes en foto’s. Ik wacht het liefst met 
het weghalen van de kerstboom. Meestal kan ik het 
rekken tot eind januari. Ik wil het gevoel zo lang 
mogelijk vasthouden.”

“De decembermaand is een heerlijke periode, waarin er extra tijd 
is voor het samenzijn. Mijn vrouw Wilma en ik doen het met kerst 
lekker rustig aan. We zijn aangesloten bij de Saronkerk der EGBS. 
Op kerstavond hebben we dus eerst een maaltijd thuis en daarna 
gaan we naar de mis. Iedereen is altijd welkom om bij ons diner 
aan te schuiven. We zullen zien wie er dit jaar bij gaat zijn. Op 
het menu staat meestal gebraden kip, pom en een lekker glas 
wijn. We leggen wel van tevoren wat geld opzij voor kerst. De 
situatie is nu wat onzeker met alle nieuwe verhogingen die 
de regering aan het doorvoeren is. Dus afhankelijk daarvan 
zullen we weten wat er voor dit jaar op tafel staat. Door 
al die veranderingen in het vooruitzicht, ziet het er wat 
somber uit. God zal uiteindelijk bepalen hoe hij het wil. Ik 
houd zelf niet van het feest in de stad met owru yari; te 
druk, te veel lawaai en te veel rook. Wilma wil weleens 
meegaan met de kinderen, maar we zijn altijd samen in 
de avond. We doen vlak voor twaalven ons gebed en 
schieten daarna wat vuurwerk af. Dat hoort er gewoon 
bij.”

Straatinterviews



“December  
geeft mij altijd een

huiselijk gevoel", gezellig samen 
zijn, samen bidden. Ik heb een 

christelijke achtergrond, en wij 
hebben de traditie om met de hele 

familie thuis te koken en te eten. We 
gaan niet per se naar de kerk, maar 

genieten van het samenzijn met de familie. 
De hele tafel staat vol met lekkernijen zoals 

kip, pom, bami, roti, een lekkere macaroni-
schotel; eigenlijk van alles. Ik woon sinds twee 

jaar weer in Suriname, nadat ik een tijdje in 
Nederland gewoond heb. In Nederland is het 
kerstgevoel ook leuk, maar anders. Omdat het 
daar kouder is, zitten de mensen meer binnen. 
Hier is het lekker warm en hebben mensen meer 
contact met elkaar op straat. Ook merk je echt dat 
het drukker wordt in Suriname naarmate het einde van het jaar nadert. 
Families komen speciaal uit het buitenland om hier de feestjes mee 
te maken. Mijn decembermaand zal dit jaar wat rustiger verlopen, 
aangezien ik in verwachting ben van mijn tweede kleine. Ik ga dus niet 
naar de binnenstad om feest te vieren. Maar een pagara afschieten, 
gaat zeker gebeuren. Dat is een echt Surinaamse
traditie en hoort er gewoon
bij.” 
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“Anthony 
en ik hebben 
een zoontje van 
twee jaar. Wij zijn christelijk 
opgevoed, Volle Evangelie, en vieren 
dus traditiegetrouw kerst. We vinden het 
belangrijk dat onze zoon met kerst opgroeit. 
Hij moet het gevoel hebben dat het echt 
een speciale periode is. Een week voor kerst 
zetten we samen de kerstboom op in huis. 
Verder versier ik de kamers en de keuken met 
groene blaadjes, rode strikjes en mistletoe. 
Eerste kerstdag blijven we gewoon thuis met 
ons gezin. We eten dan samen en bedanken 
God voor het afgelopen jaar. Tweede kerstdag 
gaan we traditiegetrouw naar mijn ouders om 
daar kerst te vieren. Op één van de dagen 
daarna gaan we kerst vieren bij de ouders van 
Anthony. Op oudejaarsdag zijn we ook lekker 
thuis, barbecueën en een bombel afschieten. 
Rond 23:00 uur beginnen we met de evaluatie 
van het jaar, waarin we terugkijken naar 
het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het 
nieuwe jaar. Om vijf minuten voor twaalf 
gaan we bidden en bedanken we God voor 
het nieuwe jaar dat komen gaat. Ik zou 
graag willen dat iedere Surinamer die iets kan 
missen tijdens deze feestmaand dat aan de 
minder bedeelden schenkt, zodat iedereen kan 
genieten van deze mooie tijd.” 
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€ 69.500,-

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

Saramacca A3 (P0286B3 - Saramaccaweg 41)

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

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

Makelaar Joel Terzol - 7163400

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

Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Wanica (P0317B6–Kamalaweg perc 15)

€ 14.000,-

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

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

€ 23.000,-€ 47.000,-

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

Wanica M14  (P0295B6 – Lake Land 38)

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

Bijzonderheden Prachtig eigendomskavel
 langs het water

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

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

Wanica P10 (P0275B3 – Sir Winston Churchillweg)

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

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

Wanica (P0247B3–Chinese Kousebandstraat)

€ 16.500,-

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

Wanica (P0246B3–Chinese Kousebandstraat)

€ 16.500,-

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

Noord V1 (P0325B6 – Ajoekoemierstraat)

€ 217.000,-

€ 57.650,-

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

Wanica M14  (P0296B6 – Lake Land 18)

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

€ 140.000,-

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

Commewijne W15 (P0249B6 – Plantage Heysvliet)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497



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

professioneel bedrijf, dat in december 2004 is opgericht. 

Ons bedrijf prefabriceert modulaire cabins/gebouwen, Light 

Gauge Steel (LGS) dakconstructies en LGS frame woningen 

op elke gewenste afmeting. Door de jaren heen hebben we 

onze productomvang uitgebreid en zijn we gespecialiseerd 

in het fabriceren van tijdelijke en permanente men camp 

accomodaties, voornamelijk in de mijnbouw sector. In 2013 is 

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

levering van LGS bouwpakketten voor commerciële en 

huishoudelijke toepassingen. 

Precamp South America NV biedt een complete turnkey service 

aan waarbij comfort, prijs-kwaliteit verhouding en elke behoefte 

van de klant centraal staat. Het Precamp-merk ontleent 

zijn kracht aan de volgende sterke punten en concurrentie 

voordelen: • Flexibel • Mobiel • Betaalbaar • Brandwerend

• Arbeidsextensief • Duurzaam • Snelle constructie

• Onderhoudsarm

Ons enthousiast en gespecialiseerd team staat klaar

om u van dienst te zijn.

Precamp South America NV | Copieweg 14 (hoofdweg Indira Gandhiweg) | Para - Suriname
Telefoon (597) 368173 of 367307 | Fax (597) 368059

general@precamp-sa.com / info@precamp-sa.com | www.precamp-sa.com
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€ 225.000,-

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

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan)

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

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

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

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76)

€ 11.850,-

Wanica (P0289B6 – Waterland, straat leguanapark)

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

Bijzonderheden Prachtig strand,
 zeer mooie ligging

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

€ 225.000,-

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

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

Wanica B12 (P0304B6–Wayamoewegperc 50)

€ 52.250,-

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

Makelaar Joel Terzol -  7163400

Wanica B12 (P0302B3-Bomapolder perc 81)

€ 16.750,-
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Welke verf  moet ik kiezen? 
Het is een spannend moment; je huis voorzien van een 
verflaag. Want de uitstraling van je huis staat of valt met 
de kleuren die je kiest voor de muren. En daarbij wil je 
natuurlijk ook dat je er nog jaren van kunt genieten, en 
niet dat de verflaag al na korte tijd afbladdert. De lifestyle-
krant van Surgoed House & Home zoekt daarom in deze 
editie alles uit over verf! 

De keuze voor de verfsoort is belangrijker dan het op het 
eerste gezicht lijkt. Een verflaag heeft namelijk twee functies 
tegelijk: als decoratie, maar ook als bescherming tegen corrosie, 
weersinvloeden en andere vormen van aantasting. Het is dan 
ook zaak een degelijk product te gebruiken, en niet voor de 
goedkoopste optie te gaan. Er zijn uiteraard meerdere bedrijven 
waar een goede kwaliteit verf gekocht kan worden, maar voor 
dit artikel beperken we ons tot drie bedrijven. Volgens aannemer 
Dhiradj Bhikha-kori zijn er namelijk drie namen die door 
professionals veel genoemd worden als het om verf gaat: John Ziel 
Paints, Esuverfa en Varossieau Suriname. “Het gaat meestal om de 
ervaring die je opdoet met het product, maar ook met het bedrijf 
zelf”, zegt Bhikha-kori. “Het laatste speelt bijvoorbeeld een rol als 
het gaat om de garantie die je aan de klant geeft.” 

Verschillende verfsoorten
Verf kan op verschillende manieren in categorieën worden 
ondergebracht. De ene schilder maakt een onderscheid tussen 
verf voor de binnenmuren en verf voor de buitenmuren, de 
andere brengt een onderverdeling aan op basis van het materiaal 
waarvoor het gebruikt zal worden; voor hout of voor steen 
bijvoorbeeld. Daarnaast kan de verf vervaardigd zijn op basis van 
water of op basis van olie, en zijn er verschillen omdat de verf zo 
lang mogelijk moet blijven hechten op een specifieke ondergrond. 
“Bij nieuwbouw heb je bijvoorbeeld altijd een grondlaag nodig”, 
legt Bhikha-kori uit. “Dat is een laag die geabsorbeerd wordt door 
het materiaal en dient als een grondlak.” Deze grondverf vormt een 
laag tussen het materiaal en de uiteindelijke verf, zodat die beter 
tot zijn recht komt. Ook zorgt de grondverf ervoor dat eventuele 
scheuren en gaatjes in de ondergrond opgevuld worden, en speelt 
het een belangrijke rol in de mate waarin de hechting plaatsvindt 
tussen verf en de ondergrond. 

Afwerking
Het is wel belangrijk enige aandacht te besteden aan de 
ondergrond. “Je moet erop letten dat het pleisterwerk, het mengsel 
van scherpzand en schuurzand waarmee muren worden afgewerkt, 
goed geplaatst is”, zegt schilder Henri Cheng*. “De afwerking is 
uitermate belangrijk.” Deze pleisterlaag moet eerst goed worden 
geschuurd en schoongemaakt, zodat het stof- en vetvrij is. Gaten 
moeten worden gestopt. “Na het plaatsen van grondlak, gebruikt 
men vaak nog plamuur om oneffenheden weg te werken. De 
muren worden dan weer egaal geschuurd, en zijn dan klaar voor 
een tweede laag verf. Dit is meestal op acrylverf, die is op basis 
van water geproduceerd en kan ook verdund worden met water”, 
vertelt Cheng. Acrylverf is in de laatste 10 jaar ook in Suriname 
een populair product geworden. Het buitenschilderwerk wordt vaak 
gedaan met verf gebaseerd op olie; dit wordt alkydverf genoemd. 
Hierbij wordt terpentine gebruikt om de verf te verdunnen. Al deze 
verfsoorten zijn te vinden bij de drie onderstaande bedrijven. 



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comPRODUCTVERGELIJKING

39

JOHN ZIEL PAINTS 

Dit bedrijf importeert verschillende merken verf en biedt een grote 
keus aan verfsoorten. “Het is iets duurder dan de lokale producten, 
maar de kwaliteit is heel goed”, zegt aannemer Bhikha-kori. De 
verschillen die er zijn in de acrylverfsoorten hebben meestal te 
maken met de mate van glans van het materiaal.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zijdeglans en mat. De 
eerstgenoemde is een verflaag die wat extra glans aan het 
beschilderde materiaal geeft. “Als je een mat oppervlak hebt en 
met je vinger over de muur gaat, dan zie je meteen een vlek”, 
zegt schilder Cheng. “Dat zal niet zo gemakkelijk gebeuren als het 
zijdeglans of hoogglans is. Zijdeglans is makkelijker in onderhoud. 
Het gebouw ‘onderhoudt zichzelf beter’, zeggen we dan.”

ESUVERFA

Esuverfa (Eerste Surinaamse Verffabriek) is onderdeel van H.J. de 
Vries. Het bedrijf produceert zelf verf onder de naam ESUpaints 
en laat weten dat ze daarbij rekening houden met de tropische 
weersomstandigheden van Suriname. 

Esuverfa verkoopt ook hoogglans verf die meestal duurder is dan 
zijdeglans. Om die reden kiezen veel klanten voor zijdeglans die 
een vergelijkbare uitstraling geeft. Waar de schilder en aannemer 
het over eens zijn, is de goede werking van verf op acrylbasis. “Het 
is een ander soort type verf met verschillende kwaliteiten voor de 
afwerking” zegt Bhikha-kori. En Cheng merkt op: “Hoe groter de 
acrylwaarde, hoe groter de houdbaarheid van je verf. De kans dat 
het gaat afbladderen is dan ook kleiner. Pas na een periode van vijf 
jaar zou je afbladdering kunnen zien. En pas na twee jaren zal je 
verkleuringen vanwege weersinvloeden gaan zien.

VAROSSIEAU SURINAME 

Varossieau laat weten trots te zijn op haar ruime assortiment 
aan producten en het niveau van de klantenservice. Ze verkopen 
verschillende soorten verf, waaronder verf op oliebasis. Verf op 
oliebasis hecht echter niet goed op verf op waterbasis; dus bij het 
schilderen op een al geschilderd oppervlak is het goed eerst na 
te gaan wat de eerste laag was. Voor het beschilderen van een 
buitenmuur heeft schilder Cheng nog een belangrijke tip: “Het is 
belangrijk dat één kant van de muur ‘afsluitend’ wordt bewerkt, om 
het zo goed mogelijk te beschermen tegen weersinvloeden”.

Dat hermetisch afsluiten gebeurt met acryl sealer. “Het kost je 
misschien iets meer geld, maar de levensduur is langer. Maar 
als je ook de andere kant van je muur op die manier afsluit, kan 
het grondwater dat zich na een poos verzamelt in de muur niet 
verdampen zonder dat het je verflaag aantast.”

*Deze naam is op verzoek gefingeerd

Soorten verfBereikbaar

Importeur van
Berger verfsoorten

Adres: Keizerstraat 85-75
Telefoonnummer: 474815

Soorten verfBereikbaar

ESU paints
Verfsoorten op zowel
water- als oliebasis

Fabriek:
Indira Gandiweg km 9 
Telefoonnummer: 482733

Soorten verfBereikbaar

Historex verfsoorten
Sigma Coatings
Rambo paints

Decorating Center 
hoofdwinkel Mastanaweg 4
Telefoonnummer: 484447

Conclusie 
Het lijkt erop dat het minder van belang is welk merk verf 
u gebruikt, aangezien de genoemde merken allen een 
zekere kwaliteit hebben. Belangrijker is dat er een goede 
voorbereiding en goede afwerking plaatsvindt, en dat het 
juiste type verf voor de specifieke situatie gebruikt wordt. 

Een professionele schilder moet op de hoogte zijn van alle 
situaties, en kan u het best adviseren over de verfsoort, 
hoeveel lagen waarvan en waarom.

Laat u dus goed adviseren! Op die manier kunt u nog jaren 
van het verfwerk genieten. 

WARMWATER EN STROOM 
OP ZONNE-ENERGIE

De zon is een onuitputtelijke 
bron van energie; schoon en 
gratis. Zonne-energie kunnen 
we gebruiken om electriciteit 
op te wekken en om water te 
verwarmen. Zonne-energie 
is één van de belangrijkste 
energiebronnen voor de 

toekomst.

●	 Schone	energie	zonder		
	 schommelingen
●	 Lange	levensduur
●	 Geluids-en	reukloze	energie
●	 Milieuvriendelijk
●	 Geen	stroomrekening	en		
	 verhogingen
●	 Onderhoudsvriendelijk
●	 Gebruiksvriendelijk
●	 Geen	stroomuitval
●	 Bedrijfszekerheid
●	 Toepasbaar	in	alle	sectoren

VOORDELEN	VAN	ZONNE-
ENERGIE SYSTEMEN:

Nestorstraat	10	|	T	(597)	458045	-	M	(597)	8845607	|	info@marsolnv.com	of	marsol@sr.net	|	www.marsolnv.com
ZONNE-ENERGIE OP MAAT
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Perceel opp. 5273m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden 

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

Comm. T8 (P0293B3–Pandit Tilakdharieweg)

€ 45.000,-

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

Wanica M14  (P0297B6 – Lake Land 46)

€ 37.500,-

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

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

Boxel (P0305B3 - Highway)

€ 120.000,-

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

Sar'ca A12  (P0300B6 - Medanweg)

€ 92.000,-

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

Nickerie (P0141B3–Corantijn Project)

€ 140.000,- € 109.000,-

Aan het einde van de Anton Dragtenweg voorbij 
Leonsberg maakt de weg een bocht naar links. In deze 
bocht vindt u deze kavel die op de hoek van de Anton 
Dragtenweg en de Condorstraat ligt. De oppervlakte 
bedraagt 2081m² met een frontbreedte aan de Anton 
Dragtenweg van 44m en een frontbreedte aan de 
Condorstraat van 35m. Het perceel is onder wied maar 
heeft een prachtige rustige ligging. Aan de overzijde 
van het perceel is een schutting gebouwd.

Noord W1 (P0152B3 – Anton Dragtenweg, Condorstraat)

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

Bijzonderheden Prachtige verkaveling
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

€ 115.000,-

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

Commewijne  (P0321B3 – Voorland, Meerzorg serie D 87)

Perceel opp. 2191.25m²
Titel grond Grondhuur
Status  
Grondsoort  Klei
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij NV  
 Tel.: 493497/550466
Makelaar Yvonne Rozenblad
 7220250
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Perceel opp. 1600 m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Bouwrijp

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

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

€ 99.000,-

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

Comm. (P0319B3 – Parbatie Bhoendieweg)

€ 18.500,-

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

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

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

€ 14.000,-

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

Bijzonderheden 

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

Wanica P15 (P0315B3 - Vredenburg serie A)

€ 26.000,-

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

Wanica B12 (P0303B3-Bomapolder perc 80)

€ 16.750,-

€ 36.000,-

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

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

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

Bijzonderheden Prachtige verkaveling
 langs het water

Contact info Surgoed Makelaardij    
 Tel.: 493497

€ 300.000,-

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

Commewijne U7 ( P0323B6 - Zaagmolenweg )

Perceel opp. 4585m²
Titel grond Erfpacht beschikking tot 2049
Status Opgehoogd terrein met schutting
Grondsoort Zand/schelp
Bijzonderheden Ligt langs de rivier en ideaal te   
 gebruiken voor zakelijke
 activiteiten
Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497/550466
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Perceel opp. 690,42m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

€ 25.000,-

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

Wanica O14 (P0133B3 – NBM Project)

€ 19.500,-

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

€ 120.000,-

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

Comm. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

€ 240.000,-

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

Bijzonderheden Stroom aanwezig

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

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

€ 7.900,-€ 39.500,-

In de woonwijk Palmvillage te Commewijne staat dit 
perceel te koop met een oppervlakte van 1021m². Het 
perceel ligt aan de hoofdweg van de verkaveling "Palm 
island" aan de Arengepalmlaan. Tegenover dit leeg 
perceel staat een bruin/creme geschilderde hoog-
bouwwoning. Palmvillage staat bekend als een eigen-
tijds verkavelingsproject, voorzien van alle gemakken. 
Een project waar op regelmatige basis collectief alle 
kavels gemaaid worden en waar pertinente bewaking 
aanwezig is. 

Commewijne  (P0318B3 – Palm Village 314)

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

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

€ 67.500,-

Aan de Hoogestraat, tussen de Fred Derby- en de 
Hofstraat, staat dit vrijstaand perceel van 640m² te 
koop. Het is een stuk grond van 640m² en het heeft 
een frontbreedte van 10 meter en een diepte van 64 
meter. In de nabije omgeving staan kavels met dezelfde 
grootte. Deze buurt is door de jaren heen veranderd 
van woonwijk naar een commercieel zakengebied. In 
de directe omgeving vindt u appartementsgebouwen, 
loodsen, en midden en kleinbedrijf. Dit perceel is ideaal 
te gebruiken als een hardwarestore of een opslagloods. 

Centrum Q6  (P0322B3 - Hoogestraat)

Perceel opp. 640m²
Titel grond Eigendom
Status Opgehoogd
Grondsoort  
Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij NV  
 Tel.: 493497/550466
Makelaar John Noble
 7106677
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Perceel opp. 8356m²
Titel grond Grondhuur
Status Wied/bos
Grondsoort Zand/schelp

Bijzonderheden Perceel ligt rustig
 gelegen te Groningen
 nabij alle voorzieningen

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

€ 35.000,-

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

Bijzonderheden 

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar John Noble - 7106677

Leiding G10(P0308B3–NwWeergevondenweg)

€ 75.000,-

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

Perceel opp. 1681.65m²
Titel grond Grondhuur
Status Ontbost en schoon
Grondsoort Zand/klei
Bijzonderheden Contact info Surgoed Make-
laardij NV
 Tel.: 493497/550466

Makelaar John Pisters
 7164040

Perceel opp. 750m²
Titel grond Eigendom
Status Bouwrijp
Grondsoort Zand/klei

Bijzonderheden De wijk is op dit moment in  
 ontwikkeling en wordt be 
 bouwd

Contact info Surgoed Makelaardij N.V
 Tel.: 493497 / 550466

Comm. X7 (P0313B6 – Palm Grove 111)

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)  Wanica W15 (P0259B6–Putcherwegkavel 73)

€ 19.800,-

€ 25.000,- € 23.000,-

€ 52.500,-

€ 245.000,-

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

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

Kwatta O1 (P0312B3 - Bredelaan)

Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)

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

Bijzonderheden Hoekperceel 

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

Perceel opp. 1668m²
Titel grond Eigendom
Status Volledig opgehoogd en gemaaid,
 bouwrijp
Grondsoort Zand
Bijzonderheden Pracht perceel langs    
 de Surinamerivier met beschoeiing

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
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Hotel Babylon
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Ons land is, ondanks de economisch 
mindere periode, in beweging. Dit 
betekent dat er regelmatig nieuwe 
gebouwen verrijzen in de stad en het 
aanbod van hotels, bars en restaurant 
zich uitbreidt. Een van de nieuwste 
aanwinsten is Hotel Babylon aan de 
Lalla Rookhweg 25. Surgoed House 
& Home Lifestylemagazine nam voor 
u alvast een kijkje en ontmoette het 
trotse horecaechtpaar Joerawan. 

Aan het echtpaar is niet af te zien dat ze 
de afgelopen drie jaren keihard gewerkt 
hebben om de bouw van hun droom te 
voltooien. “We zijn klaar om onze gasten te 
ontvangen”, zegt Jakov Joerawan hoopvol. 
“Dit is een droom die werkelijkheid 
wordt.” Het is 1984 als Joerawan zijn 
eerste snackbar opent in Amsterdam 
West. In de jaren die volgen worden zijn 
horeca ondernemingen steeds groter. Als 
geboren Surinamer behoudt hij een sterke 
banden met zijn land. Voordat de crisis in 
Nederland zijn hoogtepunt bereikt besluit 
Joerawam zijn Thaise restaurant in 2009 
te sluiten, terug te keren naar zijn roots en 
zich met zijn gezin in Suriname te vestigen. 
“Er was geen ruimte meer voor ons om 
te groeien in Nederland. Hier zien we nog 
volop mogelijkheden voor ontwikkeling 
binnen de horeca.”

Veelkleurig
De bescheiden entree van het hotel bevindt 
zich tussen twee Chinese winkels. Kijken 
we vanaf de straat omhoog naar de eerste 
verdieping dan zien we een lange strakke 
rij van de modernere interpretatie van 
het Franse balkon langs de gevel lopen. 
Bij het passeren van de donkergekleurde 
voordeur worden we bij het binnenstappen 
overvallen door een gevoel van ruimte 
en rust. Komt het door de hoge plafonds, 
grote doeken met inspirerende prints of de 
ruw afgewerkte houten meubelen die zowel 
strak aanvoelen als warm? Duidelijk wel is 
dat er is gewerkt aan een concept met oog 
voor details en de afwerking ervan. 

Ruime kamers
Het hotelgedeelte telt elf standaardkamers 
met uitzicht op de straat, dertien luxere 
kamers met volledig ingerichte keuken 
en twee penthouses die beiden, dankzij 
de grote raampartijen, een weids uitzicht 
bieden over de omgeving.  Voor de 
inrichting is de betegelde vloer van het 
restaurant dat zich aan de achterkant 
bevindt als uitgangspunt genomen. “We 
hebben lang gezocht naar een goede 
vloer en vonden deze tegels in negen 
verschillende kleuren, daar zijn we direct 
voor gevallen.” Alles in het hotel is terug te 
brengen tot deze vloer. Overal waar je kijkt 

raak je geprikkeld door de grote diversiteit 
aan stijlen en hoe deze moeiteloos 
in elkaar over lijken te gaan. “We 
hebben geprobeerd een harmonie in de 
verscheidenheid te creëren zodat iedereen 
zich hier thuis kan voelen.’ De kamers zelf 
hebben ze bewust wat rustiger en strakker 
gehouden. Wel zijn er vaste accenten die 
in alle kamers worden doorgetrokken. “We 
hebben veel met Surinaams hout gewerkt. 
Zo heeft elke kamer een houten bedpaneel, 
tafel en omlijsting van de gordijnen.” 

Opvallend is ook dat de kamer groter zijn 
dan de gemiddelde hotelkamers. ”Onze 
kamer zijn ruim zodat het ook voor een 
langer verblijf een prettige plek is.”  Voor 
de vloeren is gekozen voor graniet er is per 
kamer wisselend gekozen voor een zwarte 
of een witte vloer. “Het is ook een keuze 
voor hygiëne, granieten vloeren zijn goed 
schoon te houden.” De totale uitstraling is 
het meest belangrijke geweest.  “Ondanks 
dat we midden in de stad geven moeten 
onze gasten het gevoel hebben dat ze in 
het tropische Zuid-Amerika zijn.”

Klantvriendelijk
De Lalla Rookhweg vervult als verkeersader 
een belangrijke rol voor de stad. Zo leidt 
het vele bezoekers de stad in en uit, naar 
de Hermitagemall, de bioscoop en de vele 
evenementen in het Flamboyant park. De 
locatie is dus ook bewust gekozen. “We 
verwachten dat hier de komende jaren 
het tweede centrum van Paramaribo zich 
verder zal ontwikkelen.” De grond is al in 
zijn bezit en Joerawan pakt eigenhandig 
het tekenpotlood op. “Ik heb het gebouw 
helemaal ontworpen zoals ik het zelf 
voor me zag. Bij de bouw heb ik overal 
bovenop gezeten en is alles door mijn 
handen gegaan” Als echte horecakoppel 
storten ze zich er volledig in. “We hebben 
voldoende horeca ervaring om op te 
kunnen vertrouwen. Het hotelgedeelte is 
wel nieuw voor ons.” Daar laten ze zich niet 
door weerhouden. Ook wie niet komt om 
te overnachten kan gebruik maken van het 
zwembad, het bijbehorende mediterraans 
georiënteerde restaurant Atlas of gewoon 
een drankje aan de bar komen nuttigen. 

Overdag kun je bij Yo & Co terecht voor 
een kop koffie of een frozen yoghurt. Met 
de bediening willen ze zich onderscheiden. 
“Onze standaard voor het niveau van 
gastvrijheid en klantvriendelijkheid ligt 
erg hoog. Dit nemen we mee na al onze 
jaren ervaring.” Wat doet Joerawan zelf 
nou eigenlijk het liefste? “Het leukste vind 
ik het om achter de bar te staan of in de 
bediening. Dan mag ik ongevraagd aan 
de tafels komen en kennismaken met alle 
gasten.”

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

Contact info Surgoed Makelaardij NV
 Tel.: 493497

Makelaar Jonh Noble - 7106677

Wanica E10 (P0311B3-Santopolderweg)

€ 25.000,-

€ 450.000,-

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

Noord U1 (P0215B3 – Kingstraat)

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

Bijzonderheden Bloot perceel

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

€ 19.000,-

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

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

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat perc 43)

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

Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497

Makelaar B. Chin - 7163700

€ 37.500,--

Lake Land is een pracht project met diverse eigen-
domskavels langs twee meren en een stukje weiland. 
U kunt hier in alle rust uw droomhuis bouwen met 
een geweldig rustiek uitzicht. Dit project is bijna 
uitverkocht. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar 
tegen vaste prijzen. Deze kavel met een oppervlakte 
van 833m² heeft een volledige frontbreedte langs 
het weiland van 26m. De kavel is geheel gemaaid 
en opgehoogd en aan de betegelde weg vindt u een 
gesloten riolering. 

Wanica M14  (P0297B6 – Lake Land 46)

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

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

Wanica (P0332B3 – Highway km 27.5)

€ 169.000,-

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

Comm. X7 (P0217B6 – Palmvillage 272)

€ 72.500,-
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Internet /alarm optioneel
Status Optioneel gedeeltelijk gemeu 
 bileerd of ongemeubileerd
Bijzonderheden Dievenijzer
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

Kasabaholo J7 (H0131B9–Titostraat 53)

$ 500,-

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

 Centrum Q7 (H0171B9 – Molenpad 7-9)

€ 550,-

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

Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

€ 450,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 170m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s None
Extra’s Warm water, 110-220V
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Kindvriendelijke buurt
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Alice Amatsari - 7220930

Wanica (H0183B6 – Sientjesweg 5)

€ 300,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 225m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1 + 2
Airco’s Half 
Extra’s Warm water, 110/220
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Diefijzer, hydrofoor, Airco’s
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar  B. Chin - 7163700

Uitvlugt G5 (H0092B3-Menckenbergstraat 2D)

€ 1.250,-

€ 450,-

Altijd reeds op het platteland willen wonen? Laat 
deze mooie kans niet aan u voorbij gaan. U volgt de 
Indira Gandhiweg linksaf de Tout Lui Fautweg in. U 
volgt deze weg en slaat bij de verl. Tout Lui Faut-
weg rechtsaf de Wilhelminaweg in. Eenmaal op de 
Wilhelminaweg, rijdt u tot u op de kruising komt van 
de Malangweg. De Malangweg oprijden en blijven 
volgen totdat u aan uw linkerhand een Chinese winkel 
ziet. Twee percelen verder staat de woning waar u 
in alle rust, te midden van de ongerepte natuur kunt 
genieten van het prachtige landschap.

 Houttuin (H0168B9 – Malangweg 30)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s None
Extra’s  
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Splinternieuwe woning
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

P.N.O.T.K.

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

 Noord V4  (H0188B6 – Advocaatstraat hk Anton dragtenweg)

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers 5
Bad en Toilet 4
Airco’s Fully
Extra’s Wifi, alarm en warm water,
 zwembad, kabel
Status Semi gemeubileerd
Bijzonderheden Residentiele woning met 3 keukens
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 
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Soort object Laagbouw appartementen
Bebouwd opp. 
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 1
Airco’s Bespreekbaar
Extra’s  
Status Ongemeubileerd-mogelijk
 half gemeubileerd
Bijzonderheden 
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

Comm. W9 (H0134B3–Jagtlust River Breeze)

$ 300,- 

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

Centrum S6 (H0121B9 – Confidentieel)

N.O.T.K.

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

Kwatta Q4 (H0151B9–Flustraat 9)

$ 950,-

€ 1.650,-

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

Noord V2 (H0172B9 - Eusieweg 6)

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

€ 3.500,-

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

Zorg en Hoop M9 (H0166B6 - Batterijweg)

Soort object Laagbouw/loods
Bebouwd opp. 1660m²
Bad en Toilet 1

Bijzonderheden 125 kVA stroom,    
 goed beveiligd 

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

$ 4.000,-

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

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

Centrum P6 ( H0124B9 – Neeltje van Ravenswaaijstraat 12 )

Soort object Hoogbouw
Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 8
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s 3-fase stroomaansluiting, internet  
 en alarm
Bijzonderheden Mogelijkheid verdiepingen
 afzonderlijk te huren
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497 / B. Chin - 7163700
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Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 300m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Wifi, alarm en warm water
Status Ongemeubileerd
Bijzonderheden Trefwoorden; Rust, veilig,  
 modern, wonen in stijl
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin 7163700

Noord V3  (H0186B9 – Celsiusstraat 3)

$ 3.000,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water, wi-fi, alarm
Status  ngemeubileerd
Bijzonderheden 1 kamer als studeerkamer  
 gebruikt kan worden
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar B. Chin - 7163700

Noord V2 (H0173B9 - Eusieweg 10)

€ 1.750,-

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

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

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

$ 3.500,-

Bebouwd opp. 250m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Wifi, alarm, warm water,  
 airco, telefoon, camera
Status Gemeubileerd
Bijzonderheden Gelegen op zeer gewilde  
 locatie, pal achter de
 Hermitage Mall
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497

Uitvlugt L7 (H0184B6 – Emielaan 130)

$ 2.500,-

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 3
Airco’s Fully
Extra’s Internet, alarm, warm water,
 kabel tv
Status Ongemeubileerd
Contact info Surgoed Makelaardij
 Tel.: 493497
Makelaar J. Noble - 7106677

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

€ 1.500,- P.N.O.T.K.

Prinspark is een gesloten en beveiligde community 
met 24 uur bewaking. Daar hebben we deze nieuwe 
woning te huur.

De woning is voorzien van 3 slaapkamers, 3 toiletten 
en 2 badkamers, ruime open woonkamer, nieuwe keu-
ken met granieten keukenblad, voor- en achterterras, 
schuifdeuren die het achter terras en de eetruimte bij 
elkaar brengen, garage voor 2 auto's, goed onderhou-
den tuin.

Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

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

$ 2.350,-

Het woonproject Green Lake ligt te Paramaribo Noord 
in het verlengde van de Wolframstraat. Deze nieu-
we woonwijk onderscheid zich door het feit   dat 
de percelen zeker 1 meter hoger liggen t.o.v. de as 
van de weg (Wolframstraat) en de prachtige meren 
rondom enkele kavels. Dit project heeft ook slechts 
één toegangsweg die 24uur per dag beveiligd is. Deze 
woning ligt pal tegenover deze 24uurs beveiliging. Dus 
kortom; veilig wonen. Bent u op zoek naar een mo-
derne huurwoning voorzien van alle gemakken? Dan is 
deze woning zeker de moeite waard.

 Noord T1 (H0187B6 – Green Lake, Wolframstraat)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers 3
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Warm water
Status Optioneel
Bijzonderheden Moderne nieuwbouwwoning
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497



Surgoed House, Home & Lifestyle

www.surgoed.comHUUROBJECTEN

53

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

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

 Centrum S5 (H0180B6 – Van Roseveltkade)

$ 3.000,-

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

Charlesburg R1 (H0175B9 – Khadiweg 6)

$ 2.500,-

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

Noord V2 (H0174B3–Gansistraat 22)

€ 1.000,-

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

Uitvlugt L12 (H0167B6–Jozef Leliestraat 87)

$ 2.500,-

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

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

Noord S3 (H0177B9 – Kolibriestraat 50)

€ 500,-

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

Centrum P5 (H0181B6-Van Lansbergestraat 13)

$ 800,-

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

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305)

€ 295,-

$ 2.500,-

In de beveiligde wooncommunity Prins Park staat deze 
ruime villa met een woonoppervlak van 350m² te huur. 
De woning heeft een ruime garage voor twee auto’s 
vanwaar u gemakkelijk de woonkamer binnenkomt. 
In de woonkamer bevindt zich de luxe open keuken 
met granieten keukenblad voorzien van allerhande 
gemakken en inbouw apparatuur. Er zijn 4 ruime 
slaapkamers waarvan 2 met een gedeelde badkamer 
en 2 masterrooms met een kleine walk-in closet.
Deze woning kenmerkt zich door de fraaie afwerking 
en hoge plafonds.

 Kwatta N3 (H0182B6 – Prins Park 19)

Soort object Laagbouw
Bebouwd opp. 350m²
Slaapkamers 4
Bad en Toilet 2
Airco’s Fully
Extra’s Wifi, alarm en warm water
Status Ongemeubileerd
Contact info Surgoed Makelaardij N.V.
 Tel.: 493497
Makelaar Yvonne Rozenblad - 7220250
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Auguststraat 30 (kantoor) | Groenhartstraat 28 (werkloods) | Paramaribo - Suriname
T (+597) 493497 / 405174 | bouw@surgoed.com - www.surgoed.com
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Veel gebouwen in ons land verbinden 
ons met onze geschiedenis; ze hebben 
allemaal hun eigen verhaal. De rubriek 
‘Het huis en zijn verhaal’ vertelt 
hierover. Dit keer staan we tijdens een 
wandeling langs de Waterkant stil bij 
De Waag, een gebouw vanwaar twee 
eeuwen lang het economische hart van 
de stad klopte.

In het voorbijgaan zou een gebouw als 
dat van De Waag vanwege zijn statigheid 
direct moeten opvallen. Alleen zorgen de 
verkeersdrukte en het slechte wegdek voor 
de deur er bij zowel de automobilist als 
de voetganger voor dat je er gemakkelijk 
voorbij gaat zonder even op te kijken. En 
dat is zonde. Want na een zeer grondige en 
uitgebreide restauratie eind jaren 80 is het 
historische pand in volle glorie hersteld. 
Bij de instelling van het waagbedrijf, rond 
1686, was het waaggebouw bedoeld om 
goederen te wegen en daarmee gesjoemel 
met het gewicht en de hoeveelheid 
handelswaar te voorkomen. Ook kon er 
dankzij de meting belasting geheven worden 
over de goederen. 
In het begin stelde de locatie van het 
waagbedrijf niet veel voor. Het lag in het 
centrum van de haven, tegenover de 
magazijnen van de West Indische Compagnie. 
Het gebouw zelf bestond uit niet meer dan 

een afdakje voor de weegschalen. In de loop 
der jaren werd het gebouw verschillende 
keren uitgebreid. Zo werden er steigers 
aangebouwd, om de goederen uit de boten 
gemakkelijk naar de waag te kunnen brengen. 

Architectenwedstrijd
De verwoestende stadsbrand van 1821 
maakte een groot gedeelte van de houten 
binnenstad, en dus ook het waaggebouw, 
met de grond gelijk. Maar vanwege de 
belangrijke functie van de waag, was het een 
van de eerste gebouwen die na de brand 
opnieuw werden opgebouwd. Er werd in 
de Staatscourant van 27 september 1821 
zelfs een architectenwedstrijd uitgeschreven 
met daarbij de volgende opdracht: ‘…en 
tevens dit gebouw zoo danig te doen maken, 
dat het zelve niet alleen aan het beoogde 
hoofdoogmerk, de weging en berging van 
Producten, in alles voldoet, maar ook ter 
gelykertyd moge strekken tot een sieraad van 
deze stad…’. 
Binnen drie jaar na de brand stond er een 
nieuw stenen gebouw, met twee verdiepingen 
en een uitbouw in de rivier van twee 
bakstenen pieren van ongeveer twaalf meter 
lang. Producten die over land met paard en 
wagen werden aangevoerd, kwamen via de 
hoofddeur naar binnen. Het waaggebouw 
heeft daarom, in tegenstelling tot veel andere 
gebouwen uit die tijd, geen verhoogde stoep. 

Deplorabel
In een eind 19e-eeuws verslag van 
handelsagent Onno Zwier van Sandick, lezen 
we over de aankomst bij de stad: ‘In een 
sloep laten wij ons naar den wal roeien. We 
komen aan wal bij ‘de waag’, het kantoor 
der douanebeambten, die echter heden, 
omdat het zondag is, afwezig zijn. Talrijke 
zwarte of halfzwarte heel of driekwart bruine 
kaailui staan ons nieuwsgierig aan te gapen 
en bewijzen hierdoor dat de komst van 
vreemdelingen een grote zeldzaamheid is.’ 
Als het internationale handelsverkeer 
toeneemt, krijgt het waaggebouw meer 
een opslag- en douanefunctie. Om hiervoor 
extra ruimte te creëren, wordt het gebouw 
uitgebreid met een nieuwe loods, krijgt het 
een nieuwe aanlegsteiger met een sierlijke 
toegangspoort en wordt de toegankelijkheid 
van de waag vergroot door ook zijingangen te 
creëren. 

De Waag bleef haar functie behouden 
totdat het centrum van de haven rond 
1965 werd verplaatst naar Beekhuizen. 
Het gebouw raakte in verval en verkeerde 
binnen twintig jaar in een zeer deplorabele 
staat. Uit veiligheidsoverwegingen werden 
de oude depots gesloopt; alleen een van de 
bakstenen zijmuren bleef overeind. Van het 
entreegebouw was weinig meer over en ook 
de steigers stonden op instorten.

Het Waaggebouw
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Toeristische trekpleister
Voor de restauratie schonk de overheid het 
gebouw eind jaren tachtig aan de speciaal 
daartoe in het leven geroepen Stichting 
Waag. Uitgesloten van de schenking is het 
steigergebied. Met hulp van de Surinaamse 
gemeenschap slaagden aannemers van Remas 
en KDV architecten erin het gebouw in oude 
glorie te herstellen. Er werd zo’n zeven jaar 
aan gewerkt. Philip Dikland, architect bij KDV, 
herinnert het zich nog goed. “Het opmeten 

van het gebouw was een smerige bezigheid. 
De laatste jaren werd het bewoond door 
zwervers en was het een broeinest geworden 
van allerlei ongedierte. Van het dak en al het 
houtwerk was niets meer over. Gelukkig was 
de constructie verder nog wel in tact.” 
Het architectenhart van Dikland ging 
sneller kloppen bij wat hij aantrof. “Het 
oorspronkelijke gebouw was precies op 
de grens met de rivier gebouwd. Met de 
bouwmogelijkheden van nu zou dat al een 

uitdaging zijn, dus we hebben ons geregeld 
afgevraagd hoe ze dat bijna tweehonderd 
jaar geleden voor elkaar gekregen hebben. 
Bouwtechnisch wisten ze heel goed wat 
ze deden.” Sinds de verbouwing doet het 
pand dienst als restaurant en toeristische 
trekpleister. De laatste verbouwing heeft dit 
jaar nog geleid tot de opening van een nieuw 
restaurant. Bij binnenkomst zijn het de tot 
eettafel gemaakte grote weegschalen die de 
geschiedenis nog even in herinnering brengen.
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De
woonoutlet
voor al uw

nieuwe en 
tweedehandse 

Europese
meubels en 

accessoires.
Van top

kwaliteit tegen
de  scherpste

prijzen.
Dr. Martin Luther Kingweg 96

Paramaribo - Suriname
8838276 | 8278758

dakplaten & bouwmaterialen

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

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

Daarnaast hebben wij ook cement, triplex, cementboard, betonplex, poortrollers, ijzerwaren, schuiframen en -deuren,
verfwaren, kwasten, rollers, roldeuren, spijkers en schroeven in verschillende afmetingen en nog veel meer.
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Aan de prijs zal het niet liggen
Heeft de huidige economische crisis in Suriname invloed 
op de prijzen van onroerend goed? Volgens de notarissen 
Manna en Jadnanansing zal het aantal transacties 
waarschijnlijk verder afnemen. Maar de prijzen waarvoor 
de objecten verhandeld worden, blijven naar verwachting 
gelijk.

Het aantal koop- en verkooptransacties van onroerend goed is 
langzaam aan het teruglopen. In vergelijking met 2014 was het 
afgelopen jaar minder beweging op de markt. Volgens notaris Rita 
Manna is de verwachting voor het komende jaar niet beter. In 
die zienswijze wordt zij ondersteund door haar oud-collega Carlo 
Jadnanansing. De onroerendgoedmarkt houdt gelijke tred met de 
landelijke economie; althans, voor een deel. 

Notaris Manna geeft aan dat 2014 een topjaar was. De economie 
vertoonde toen nog geen tekenen van verstopping, en er werden 
op haar kantoor gemiddeld vier tot vijf transacties per dag 
gepleegd. “Maar in 2015 zagen we, meer dan de vorige jaren, 
de dalende trend. Het is over het algemeen aan het afnemen.” 
Manna vertelt dat het merkbaar is dat de banken minder leningen 
verschaffen. “Het is moeilijk een hypotheek in SRD’s te nemen 
bij de bank. En ook dat maakt dat mensen een stukje huiveriger 
worden om te kopen.”

Stabiel
Het verhaal dat de onroerendgoedmarkt gelijke tred houdt 
met de economie, is slechts ten dele waar. In Nederland, 
waar de huizenmarkt sinds afgelopen jaar weer aantrekt, 
trekken ook de prijzen weer aan. De economische crisis, 
die in 2013 haar dieptepunt bereikte, was goed afleesbaar 
op de onroerendgoedmarkt, met bar slechte prijzen voor 
woningeigenaren. De marktwerking zorgde ervoor dat 
onroerendgoedeigenaren die een hypotheek hadden, in sommige 
gevallen ook na de verkoop nog met een schuld bij de bank zaten. 
En dat is waar in Suriname de link tussen de economie en de 
onroerendgoedmarkt mank gaat. 
“Als het slecht gaat met de economie en er minder vraag is, 
zouden de prijzen toch moeten kelderen?” zegt Jadnanansing. 
“Maar in de lange jaren dat ik als notaris heb gefunctioneerd, 
heb ik nooit gezien dat het marktmechanisme van invloed is op 
de onroerendgoedmarkt. Wat er ook gebeurde, de prijzen bleven 
constant.” 
Jadnanansing maakt een uitzondering voor twee perioden 
waarin de prijzen wel kelderden. “Dat was in de aanloop naar de 
onafhankelijkheid, toen mensen massaal vertrokken. En ook na 
december 1980.” Dat waren perioden waarbij mensen en masse het 
land verlieten en tegen bijna elke prijs hun onroerend goed van de 
hand wilden doen, als er maar een koper was.

Woningbouw
Hebben bouwprojecten van de overheid invloed op de 
onroerendgoedmarkt? De overheid is in 2011 begonnen met de 
bouw van welzijnswoningen in verschillende wijken. Dit project 
is echter nooit vlot verlopen, met als belangrijkste argument 
dat er onvoldoende bouwgrond was om de ambitieuze plannen 
te verwezenlijken. Nu wordt aangegeven dat er ondertussen 
voldoende terrein is geïdentificeerd, en de woningbouw op 

meerdere plaatsen kan worden gerealiseerd. Met als uitschieters de 
projecten van de Chinese huizenbouwers; door de Chinese overheid 
is de toezegging gedaan voor de bouw van 1000 woningen, als 
schenking. 

Manna noch Jadnanansing denkt echter dat, de uitvoerings-
capaciteit daargelaten, deze robuuste woningbouw van invloed zal 
zijn op de prijzen van onroerend goed. “In de eerste plaats moeten 
we nagaan of, gezien de behoefte aan woningen, dit van enige 
invloed zal zijn op het totaal”, zegt Jadnanansing. Maar bovenal 
richt de markt voor onroerendgoed zich volgens hem en Manna 
meer op de middenklasse. De markt voor de overheidswoningen 
ligt in de meeste gevallen iets daaronder. “Dus denk ik dat 
deze initiatieven noch de prijs, noch het aantal transacties zal 
beïnvloeden”, betoogt Manna.

Zij en haar collega verwachten, evenals de rest van de 
gemeenschap, dat het komende jaar en het jaar daarop zware 
economische jaren zullen worden. Zij en de sector maken zich op 
voor mogelijk ‘magere jaren’ voor de onroerendgoedsector. Maar 
áls er dan een transactie zal plaatsvinden, hebben zij er geen twijfel 
over dat de prijs niet zal verschillen met die in de ‘vette jaren’. 
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SARAMACCA

WELGELEGEN

KASABAHOLO

LEIDING

Centrum

Noord

Wanica

Kwatta

Uitvlugt

Para

Commewijne

Nickerie

Saramacca

Zorg en Hoop

Leiding

Hieronder volgt de legenda met een
kleurcodering per ressort.

LEGENDA

€ 365.000,-

 Uitvlugt K5 (W0285B6–Hoebalaan 24)

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

Slaapkamer 3
Bad en toilet 2
Bijzonderheden
Instapklare
woning

Object codering

Kleur locatie

Map locatie

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

info@surgoed.com | www.surgoed.com

PONTBUITEN
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CENTRUM

SURIVILLAGE

TOURTONNE
CHARLESBURG

MUNDER
BENI'S PARK

RENS

FLORA

COMBE
RAINVILLE

MEERZORG

COMMEWIJNE

LUST EN RUST
MARIENBURG
JAGTLUST

DIJKVELD

LELYDORP

PAD VAN WANICA

MONPLAISER

ELISABETHSHOF

MARETRAITE

MORGENSTOND

GEYERSVLIJT

UITVLUGT

PONTBUITEN

LATOUR

BEEKHUIZEN

HAVEN

ZORG EN HOOP
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