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SAMENVATTING 

 

 

Dit verslag geeft een visie over hoe de woon- en leefsituatie in de wijk Abrabroki op een 

duurzame manier verbeterd kan worden middels het bouwen van een Multifunctioneel 

Bestuurscentrum.  

 

Het bestuurskantoor van het ressort Beekhuizen in Abrabroki voldoet niet aan de eisen van de 

gebruikers. Volgens bronnen kampt de wijk Abrabroki al jaren met een ernstig 

milieuprobleem, werkloosheid, overbewoning van te krappe huizen, een gebrekkige 

infrastructuur en een groot gebrek aan sport- en ontspanningsfaciliteiten.  

 

Het verslag behandelt eerst verschillende theorieën die aangeven dat onder andere investeren 

in de fysieke omgeving een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de woon- en 

leefsituatie van een wijk. Ook gaat het verslag in op de belangrijkheid van 

ontplooiingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de mens met name onderwijs, 

voorlichting, kunsteducatie, sport en recreatie. Vervolgens geeft het informatie over 

Suriname, Paramaribo en het ressort Beekhuizen wat de geografische, demografische en 

sociaal-maatschappelijke achtergronden betreft.  

 

Om een beter beeld te krijgen van de woon- en leefsituatie in de wijk Abrabroki is 

veldonderzoek gedaan. Door eigen observatie, inventarisatie en interviews is meer 

duidelijkheid gekomen over de problemen, behoeften, kwaliteiten en potenties die er zijn in 

de wijk alsook de wensen en interesses van de buurtbewoners zelf. Uit dit onderzoek is een 

analyse gemaakt van de woon- en leefsituatie, die weergegeven is in een vicieuze cirkel. 

 

Uitgaande van deze analyse is een visie ontwikkeld om na te gaan hoe de woon- en 

leefsituatie in de wijk op een duurzame manier verbeterd kan worden. Door verschillende 

oplossingen te bedenken heeft de onderzoeker geprobeerd de vicieuze cirkel te doorbreken en 

wordt de ontwikkelde visie ruimtelijk vertaald in een bouwwerk.  

 



De onderzoeker is gekomen tot een ontwerp van een Multifunctioneel Bestuurscentrum, 

waarbij het aanbod aan activiteiten en de ontwerpoplossingen een wezenlijke bijdrage kunnen 

leveren aan een duurzame verbetering van de woon- en leefsituatie van deze wijk. 

Dit verslag eindigt met de conclusie en de aanbevelingen. Geconcludeerd is dat de slechte 

reputatie van de wijk Abrabroki niet helemaal terecht is, want los van de vele knelpunten, 

heeft de wijk ook goede kwaliteiten en potenties die helaas niet gezien worden door de 

samenleving. Door het Multifunctioneel Bestuurscentrum te gebruiken als middel om de 

kwaliteiten van de wijk te helpen stimuleren en gebruik te maken van de potenties, kan de 

woon- en leefsituatie daadwerkelijk op een duurzame manier verbeterd worden. 

 

Wat de aanbevelingen betreft, kan ten eerste gesteld worden dat het ontworpen model moet 

worden getoetst op zijn financiële haalbaarheid. Ten tweede zal gekeken moeten worden naar 

mogelijkheden tot financiering van dit project. De derde aanbeveling is dat de regering ertoe 

moet overgaan om bestemmingsplannen op te stellen ter stimulering van de aanwending van 

de ruimte ten behoeve van een beter leefklimaat. Verder wordt als vierde aanbeveling gesteld 

dat deze visie getoetst moet worden als pilotproject in het onderzoeksgebied om na te gaan of 

de woon- en leefsituatie daadwerkelijk een positieve wending krijgt, waardoor een soortgelijk 

bestuurscentrum ook opgezet kan worden in andere sociaal zwakke buurten, omdat deze 

buurten meestal te kampen hebben met gelijksoortige problemen. En als laatste aanbeveling 

is gesteld dat er nagedacht moet worden over een goed functionerend beheers- en 

onderhoudsplan, vanwege het feit dat over het algemeen het onderhoud van een gebouw veel 

te wensen overlaat.  

 

Ten slotte is dit verslag ook bedoeld als middel om niet alleen private partners en 

overheidsinstanties, maar ook elke gewone burger te prikkelen een debat op gang te brengen 

om met dergelijke initiatieven de problemen in sociaal-economisch achtergestelde 

volkswijken in Paramaribo op te lossen. 

 

 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
5 

 

 

1 INLEIDING 

 

In het kader van het decentralisatieprogramma van de dc‟s en ter versterking van Regionale 

Organen zijn de bestuurskantoren van eminent belang. Bij de verschillende ressorten binnen 

Paramaribo is er in elk een bestuurskantoor gevestigd.  

Het bestuurskantoor is een dienstverlenende overheidsafdeling welke direct onder beheer is 

van het districtscommissariaat. Het districtscommissariaat is dan een afdeling van het 

Ministerie van Regionale Ontwikkeling.  

Ressortraadsleden worden gekozen bij algemene geheime verkiezingen naast de DNA-leden. 

Deze hebben in hun ressort het hoogste politieke gezag en samen met de districtsraad vormen 

ze een lokaal bestuur.  

 

In dit verslag wordt er een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum ontworpen voor het 

ressort Beekhuizen om zodoende de leef- en woonsituatie van Abrabroki en omgeving te 

verbeteren.  

1.1    Probleembeschrijving 

 

In het ressort Beekhuizen wordt het bestuur in een afgehuurd pand gehuisvest, dat niet voldoet 

aan de eisen van het bestuur. De tekortkomingen zijn: 

o Ontbreken van een balie.  

o Ontbreken van voorzieningen voor invaliden. 

o Geen vergaderzaal aanwezig voor wijkvergaderingen. 

Er is behoefte aan een eigen ruimte voor het bestuur in het ressort Beekhuizen. 

 

Voor de bijeenkomsten van de ressortraadsleden wordt er één keer in de week 

gebruikgemaakt van het bestuurskantoor, dat niet voldoet. Tegenwoordig wordt het Albuflo- 

complex gebruikt om te vergaderen, dat helemaal in Flora ligt. De RR-leden vergaderen 

buiten hun wijk, waardoor er geen optimaal contact is tussen de RR-leden en de burgers. De 

vraag naar eigen ruimte vanuit de ressortraadsleden wordt steeds groter. 
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Volgens bronnen kampt de wijk Abrabroki al jaren met een ernstig milieuprobleem, 

werkloosheid, overbewoning van te krappe huizen, een gebrekkige infrastructuur en een groot 

gebrek aan sport- en ontspanningsfaciliteiten. (Buurtmanager van Abrabroki, Beekhuizen en 

Land van Dijk, dhr. Inge)  

 

1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Om een beter beeld te krijgen van de woon- en leefsituatie in de wijk Abrabroki, is informatie 

verzameld door eigen observatie, inventarisatie, interviews met buurtbewoners. Dit heeft 

geleid tot de formulering van onderstaande probleemstelling: 

 

“Welke effectieve maatregelen kunnen getroffen worden, wil men de woon- en leefsituatie in 

de wijk Abrabroki op een duurzame manier verbeteren en hoe kunnen deze maatregelen 

vertaald worden in een bouwwerk?” 

 

Om de onderzoeksvraag uit te werken, werden de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

1. Welke achtergrondtheorieën zijn beschikbaar ten aanzien van het verbeteren van de 

woon- en leefsituatie van een wijk? 

 

2. Welke achtergrondinformatie is beschikbaar ten aanzien van het onderzoeksgebied? 

 

3. Hoe is de huidige woon- en leefsituatie in de wijk Abrabroki? 

 

4. Met welke problemen heeft de wijk te kampen?  

 

5. In hoeverre is de negatieve reputatie van deze wijk terecht? 

 

6. Welke voorzieningen zijn nodig om invulling te geven aan de behoeften in deze wijk? 

 

7. Welke betekenis kan een Multifunctioneel Bestuurscentrum hebben voor de wijk 

Abrabroki? 
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8. Op welke aspecten moet gelet worden, wil men tot een ontwerp van een bouwwerk 

komen, dat een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de woon- en leefsituatie in 

de wijk Abrabroki? 

  

 

1.3    Doelstelling 

 

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een eigen visie ter verbetering van de 

woon- en leefsituatie in de wijk Abrabroki, die vervolgens ruimtelijk vertaald wordt naar een 

bouwwerk. Bij het ontwerpen van het bouwwerk zal rekening worden gehouden met 

verschillende aspecten, te weten: doelmatigheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, 

parkeergelegenheid en fysiek welbevinden. Verder zijn de volgende ontplooiings-

mogelijkheden waaraan aandacht besteed moet worden in de wijk: maatschappelijke 

begeleiding en ondersteuning; voorlichting; praktijkgerichte/beroepsgerichte educatie; 

kunsteducatie; onderwijsondersteuning; sport en recreatie. 

Het complex moet zijn eigen karakter hebben en duidelijk herkenbaar zijn als 

overheidsgebouw; het moet zakelijk en sober zijn, maar toch vernieuwende architectuur 

bevatten. 

 

1.4   Methode van onderzoek 

 

Om deze doelstelling te bereiken is zowel theoretisch onderzoek als veldonderzoek gedaan. 

Zie ook figuur 1-1. 

  

Eerst zijn verschillende achtergrondtheorieën bestudeerd over de woon- en leefsituatie van 

een wijk en de belangrijkheid van ontplooiingsmogelijkheden voor de menselijke 

ontwikkeling met name onderwijs, voorlichting, kunsteducatie, sport en recreatie. Daarna is 

theoretisch onderzoek gedaan naar informatie over Suriname, Paramaribo en het ressort 

Beekhuizen. Hoewel gekeken is naar geografische en demografische achtergronden, wordt 

vooral aandacht besteed aan de sociaal-maatschappelijke achtergrond, waarbij de kwestie 

rond het urbanisatie- en oorlogsvraagstuk de boventoon voert. Ook is gekeken naar de 

geboden ontplooiingsmogelijkheden. 
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Hierna kwam een veldonderzoek, waarbij een behoeftepeiling werd gedaan in de wijk 

Abrabroki door eigen observatie, inventarisatie, interview. Uit dit onderzoek is een analyse 

gemaakt van de woon- en leefsituatie van de wijk Abrabroki. De analyse wordt weergegeven 

in een vicieuze cirkel. In paragraaf 3.7 wordt hierover meer informatie gegeven. 

  

Om de vicieuze cirkel te doorbreken heeft de onderzoeker een visie ontwikkeld. In deze visie 

zijn verschillende oplossingen bedacht om de woon- en leefsituatie van de bewoners van de 

wijk Abrabroki te verbeteren. Vervolgens wordt deze visie vertaald in een bouwwerk.  

De onderzoeker is gekomen tot een ontwerp van een Multifunctioneel Bestuurscentrum. Tot 

slot komen de conclusie en de aanbevelingen aan de orde.  
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1.5   Opbouw van het verslag 

 

Dit verslag bestaat uit zes hoofdstukken.  

In hoofdstuk 2 komt het theoretisch onderzoek aan de orde. Hier wordt ingegaan op bestaande 

theorieën over de woon- en leefsituatie van een wijk en de belangrijkheid van 

ontplooiingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van de mens. Vervolgens wordt 

achtergrondinformatie gegeven over Suriname, Paramaribo en Beekhuizen.  

 

In hoofdstuk 3 komen alle belangrijke bevindingen uit het veldonderzoek in de wijk 

Abrabroki naar voren. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de woon- en 

leefsituatie in dit gebied die weergegeven wordt in een model, een vicieuze cirkel. 

In hoofdstuk 4 geeft de onderzoeker zijn eigen visie over hoe de eerdergenoemde cirkel 

doorbroken kan worden door duurzame oplossingen te bedenken ter verbetering van de woon- 

en leefsituatie in de wijk Abrabroki. 

In hoofdstuk 5 komt het ontwerp aan de orde. Het ontwerp is ontstaan door het ruimtelijk 

vertalen van de visie naar een bouwwerk, een Multifunctioneel Bestuurscentrum, dat een 

bijdrage kan leveren aan de verbetering van de woon- en leefsituatie van dit gebied. In dit 

ontwerp is aandacht besteed aan de aspecten van sociaal contact, bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, veiligheid en parkeergelegenheid en fysiek welbevinden. 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, worden de conclusie en de aanbevelingen aangegeven. 
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2 THEORETISCH ONDERZOEK 

 

In paragraaf 2.1 wordt eerst ingegaan op de theorieën die aangeven dat onder andere 

investeren in de fysieke omgeving een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de woon- 

en leefsituatie van een wijk. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 informatie verschaft over de 

waarde van ontplooiingsmogelijkheden voor de menselijke ontwikkeling, met name 

onderwijs, voorlichting, kunsteducatie, sport en recreatie. Verder wordt in paragraaf 2.3 

achtergrondinformatie gegeven over Suriname, in paragraaf 2.4 komt achtergrondinformatie 

over Paramaribo en ten slotte komt in paragraaf 2.5 achtergrondinformatie over Beekhuizen 

aan de orde. Deze informatie betreft de geografische en demografische achtergronden en 

vooral de sociaal-maatschappelijke achtergronden. Deze informatie is erg belangrijk, omdat 

zij de basis vormt tot een onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke problematiek die zich 

in het onderzoeksgebied afspeelt.  

 

2.1   Woon- en leefsituatie van een wijk  

 

Ten aanzien van woon- en leefsituatie zegt Bertram in de publicatie “Leefbaarheid in wijken” 

dat de woon- en leefsituatie in een wijk afhangt van de mate van leefbaarheid. Met het begrip 

leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is 

om er te wonen of te werken. De interpretatie van de waardering voor de woon- en leefsituatie 

van een wijk hangt af van subjectieve en objectieve kenmerken. De subjectieve kenmerken 

kunnen van persoon tot persoon en van plek tot plek verschillen. De objectieve kenmerken 

voor de waardering van de woon- en leefsituatie worden onderverdeeld in de fysieke, sociale 

en overlastkenmerken. De fysieke kenmerken zijn onder andere de voorzieningen, de conditie 

van de gebouwen en de omgeving. De sociale kenmerken zijn onder andere de 

bevolkingssamenstelling en het sociaal contact tussen de bewoners. En de overlastkenmerken 

zijn onder andere criminaliteit, onveiligheid en soorten overlast zoals hangjongeren, geluids-, 

vuil- en wateroverlast (A.W.H. Bertram, 2004, Leefbaarheid van wijken). 

 

Ook zegt Putnam (2000) in zijn boek “Bowling Alone” in Huygen en de Meere dat sociale 

structuren een fundamentele invloed hebben op het creëren van een gelukkige, onbezorgde, 

goed opgeleide, gezonde en veilige maatschappij. Putnam presenteert empirisch materiaal 

waaruit onder meer blijkt dat in Amerikaanse staten die hoog scoren in sociaal kapitaal, de 
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scholen beter functioneren, dat gewelddadige misdrijven minder vaak voorkomen en dat de 

gezondheid er beter is. Sociaal kapitaal vergroot de levenskansen van individuen en maakt 

hen gelukkiger (Huygen & de Meere, 2008, de invloed en effecten van sociale samenhang). 

 

Andere bronnen geven aan dat de gegevens over de bevolkingssamenstelling van een land, 

een ressort of een wijk erg belangrijk zijn. Aan de hand van deze gegevens kan de 

bevolkingsopbouw vastgesteld worden. Als er in een buurt veel ouderen wonen, dan moeten 

de activiteiten in die buurt daar vooral op richten. Als in een buurt veel kinderen en jongeren 

wonen, dan moet gezorgd worden voor voorzieningen als onderwijs, speelgelegenheid en 

kinderoppas (www.profi-leren.nl). 

2.2    Menselijke ontwikkeling door ontplooiingsmogelijkheden  
 

Ten aanzien van de menselijke ontwikkeling geeft de Welzijnswet van Nederland in Kuijper 

en Mikulic aan dat deze in de eerste plaats zich hoort te richten op het vergroten van 

ontplooiingsmogelijkheden van mensen, alsmede hun deelname aan de samenleving te 

stimuleren om te voorkomen dat mensen in een achterstandspositie geraken. Ten tweede 

wordt aangegeven dat er mogelijkheden geboden moeten worden aan personen die reeds in 

een achterstandspositie zijn geraakt om hun positie te verbeteren en ten derde dat het 

welbevinden van personen in de samenleving op andere wijze bevorderd moet worden (J.R. 

Kuijper en drs. A. Mikulic, 2007, Kansen voor iedereen).  

 

2.2.1 De waarde van onderwijs  

Onderwijs is zowel een mensenrecht op zichzelf als een onontbeerlijk middel om andere 

mensenrechten te realiseren. Onderwijs is immers het voornaamste hulpmiddel dat 

economisch en sociaal gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf 

uit de armoede te halen en de middelen te verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven 

van hun gemeenschap. Onderwijs is essentieel om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op 

te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk en seksuele exploitatie, 

mensenrechten en democratie te bevorderen, het milieu te beschermen en de 

bevolkingsaanwas onder controle te houden. Meer en meer wordt onderwijs erkend als een 

van de beste investeringen die een overheid kan doen (www.vormen.org). 
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De toekomst van alle kinderen en jongeren begint namelijk op school. Continue scholing zal 

als basis dienen voor het tot ontwikkeling brengen van de zelfstandigheid, creativiteit, kennis 

en vaardigheden (www.ond.vlaanderen.be). 

 

2.2.2 De waarde van voorlichting 

Voorlichting neemt in onze snel veranderende samenleving een belangrijke plaats in. Met 

voorlichting wordt informatie verschaft, die een enorme bijdrage kan leveren aan kennis- en 

inzichtvermeerdering van de mens. Tevens draagt zij bij aan de bewustwording van de mens 

door de beïnvloeding van de mening, houding en het gedrag van de voorgelichte 

(www.blogimages.bloggen.be). 

 

2.2.3 De waarde van kunsteducatie 

Kunsteducatie levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van mens en samenleving. 

Op allerlei vlak, van economie tot integratie, kan de samenleving profiteren van 

kunsteducatie. Gemeenschappen kunnen verschillende doelen met kunsteducatie hebben, te 

weten: cultureel, educatief, sociaal-maatschappelijk en economisch. Kunsteducatie draagt bij 

aan de vergroting van cultuurdeelname en brengt nieuw publiek naar professionele 

kunstvoorzieningen. Daarnaast is educatie in kunsten onderdeel van de algemene 

ontwikkeling. Oriëntatie, talentontwikkeling en scholing van amateurs gebeurt via het 

reguliere onderwijs en in de vrije tijd. Ook kan kunsteducatie de lokale sociale samenhang 

verrijken en sociale verbanden bevorderen. Verder worden via kunsteducatie kunstzinnige en 

creatieve talenten gestimuleerd en ontwikkeld. Bovendien is naar creatief geschoold personeel 

steeds meer vraag (Cultuurnetwerk Nederland en De Kunstconnectie /VKV,2006, 

Kunsteducatie loont!). 

 

2.2.4 De waarde van sport 

Ten aanzien van sport zeggen Bottenburg en Schuyt dat sport een belangrijk element is in de 

ontwikkeling van mens en maatschappij. Er kan gesteld worden dat sportparticipatie in zekere 

zin een karaktervormende werking heeft. Diverse onderzoeken leiden tot de conclusie dat 

zelfwaardering positief verandert door sportbeoefening en dat er een verband bestaat tussen 

sportbeoefening en een grotere nadruk op succes, winnen en slagen. Daarnaast wordt door 

sportbeoefening discipline aangeleerd; doorzettingsvermogen en saamhorigheid worden ook 

bevorderd. Sportparticipatie (als beoefenaar, toeschouwer of vrijwilliger) biedt ook vele 
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mogelijkheden om sociale contacten op te doen. Verder hebben verschillende onderzoeken 

uitgewezen dat sportbeoefening een positieve werking heeft op het fysieke en psycho-sociale 

functioneren van mensen. De leefstijl verbetert erdoor en het algehele leef-, werk- en 

leerplezier neemt toe. Ten slotte bestaat in de sportwereld een grote verborgen 

werkgelegenheid; met een gerichte inspanning kan aan talloze mensen de kans gegeven 

worden om in de sport werkervaring op te doen (Maarten van Bottenburg en Kees 

Schuyt,1996, De maatschappelijke betekenis van sport). 

 

2.2.5 De waarde van recreatie  

Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding; alle activiteiten die kunnen 

worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen. Recreatie is besteding van vrije tijd voor 

plezier en ontspanning en is erg belangrijk voor de kwaliteit van ons leven. Recreatie is een 

manier om lichaam en geest te voeden en geeft ons verschillende mogelijkheden, onder 

andere om op een gezonde manier problemen te vergeten, om te gaan met stress, 

zelfvertrouwen te verbeteren door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het verrijken 

van het leven door creativiteit en zelfexpressie, om sociale vaardigheden te verbeteren en het 

potentieel van vreugde en voldoening uit te breiden (www.mscentre.be). 

 

Een van de vele vormen van recreatie is spelen. Spelen speelt een belangrijke rol in de 

persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Het heeft invloed op de ontwikkeling van het 

kind op het intellectuele vlak, het sociale vlak, het motorische vlak en ook het emotionele 

vlak. Het kind leert erdoor nadenken over dingen, leert vooruitdenken en plannen 

(www.opvoedadvies.nl). 

2.3      Sociaal-maatschappelijke achtergrond Suriname 

In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de sociaal-maatschappelijke achtergrond van 

Suriname. De kwestie rond het urbanisatie- en oorlogsvraagstuk en de gevolgen ervan wordt 

hier besproken.  

 

Verschillende bronnen geven aan dat van 1986 – 1988 in het binnenland van Suriname een 

burgeroorlog is geweest. Deze oorlog had grote gevolgen voor het Surinaamse binnenland en 

de marrongemeenschap. Enkele gevolgen waren dat tal van gebouwen en voorzieningen, 

zoals scholen werden vernietigd, terwijl leerkrachten wegtrokken, waardoor er een gat kwam 
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in het onderwijs. De scholen in het “onttakelde” binnenland bleven jarenlang verstoken van 

onderwijs. Deze oorlog zorgde voor een grote trek van marrons naar volkswijken in 

Paramaribo. Voor veel marrons, die slachtoffer waren van de gevolgen van de oorlog of 

anderszins erbij betrokken waren, heeft deze periode nadelige gevolgen gehad, met name 

gebrek aan onderwijs, problemen met huisvesting, grote werkloosheid, armoede, kapotte 

gezinnen. Door de verlokkingen van de welvaart in de stad, raken bovendien nogal wat 

marronjongeren op het criminele pad (Wikipedia, Binnenlandse oorlog; Ellen de Vries, 2005, 

Suriname na de Binnenlandse Oorlog). 

 

Uit verschillende studies is gebleken dat de marrongemeenschap de meest kwetsbare groep in 

Suriname is, zowel de marrons die in de stad leven als die welke in het binnenland wonen. 

Marrons hebben een negatief imago als krakers, bezetters en de tweede bevolkingsgroep met 

het hoogste hiv-/aidscijfer. In de stad worden de marrons vaak als criminelen aangezien. 

Schalkwijk geeft ook aan dat dit probleem geen etnisch of cultureel vraagstuk is, maar een 

urbanisatie- en oorlogsvraagstuk. Zo waren in het verleden ook grote groepen Hindoestanen 

en Javanen naar Paramaribo verhuisd en in die periode was er ook sprake van een 

oververtegenwoordiging van deze etnische groepen onder de criminelen  

 

 

 

 

2.3.1  Ontplooiingsmogelijkheden 

Ten aanzien van menselijke ontwikkeling wordt in de Regeringsverklaring 2005 – 2010 

gesteld dat gericht moet worden op het ontwikkelen van de vaardigheden van de burgers en 

het vergroten van hun keuzemogelijkheden. Alle burgers, ongeacht hun afkomst, geografische 

locatie of sekse moeten in staat worden gesteld zich naar hun volle talenten en ambities te 

ontplooien om deze ook in dienst te kunnen stellen van de nationale ontwikkeling. Voor de 

individuele en collectieve menselijke ontwikkeling zijn naast het regulier onderwijs, ook van 

belang de mogelijkheden tot kunsteducatie, sport en recreatie. Het uiteindelijke doel van de 

ontwikkeling van de mens is het creëren van een omgeving waarin een individu de 

gelegenheid krijgt te genieten van een lang, gezond en creatief leven. Onderwijs, werk en 

inkomen zijn hulpbronnen die de leefsituatie kunnen verbeteren. En ten aanzien van het 

onderwijsaanbod wordt gezegd dat Suriname kwalitatief en kwantitatief niet of onvoldoende 

- (www.cordaid. so-creatief.nl 

- Elke Van Hellemont, Determinanten van een oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse 

gevangenissen: een empirische bijdrage 

- DOE, 2004, Een leefbare woonomgeving voor alle Surinamers; Anti-Criminaliteitsplan Suriname). 
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aan de eisen van de tijd voldoet. Dit blijkt uit enkele feiten: ruim 7% van de totale bevolking, 

ca. 500.000 inwoners, heeft geen onderwijs genoten, waarvan de meerderheid vrouw is; 

ongeveer eenderde van de bevolking van vijf jaar en ouder heeft slechts de bassisschool 

gevolgd, waarvan slechts 60% van de kinderen de glo afmaakt; eenderde van de bevolking 

heeft als hoogste opleidingsniveau voj; slechts 4% van de bevolking heeft een hbo- of 

universitair opleidingsniveau; er is een grote kloof tussen de onderwijskansen geboden aan 

stads-, districts-, en binnenlandbewoners (Regeringsverklaring 2005-2010). 

 

Volgens het Nationaal Werkgelegenheidsrappport 2006 van ATM is gesteld dat Suriname in 

2004 in totaal 16.425 werkloze personen telde, waarvan 46.9% mannen en 53.1% vrouwen en 

ongeveer 37.9% van het totaal aantal werklozen bestond uit jeugdigen. Ook is gebleken dat 

9.1% van het aantal werklozen geen onderwijs genoten had, terwijl 72.4% slechts primair 

onderwijs genoten had. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de werkloosheid 

in Suriname zich karakteriseert door een relatief groot aantal werkloze jongeren, een grotere 

werkloosheid onder vrouwen dan onder mannen en een grote werkloosheid onder personen 

met een laag opleidingsniveau (Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en 

Milieu, 2006, Nationaal Werkgelegenheidsrapport). 

 

 

2.4  Achtergrondinformatie Paramaribo 

 

Deze paragraaf verschaft achtergrondinformatie over de geografische, demografische en 

sociaal-maatschappelijke achtergronden van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Verder 

geeft hij informatie over de ontplooiingsmogelijkheden, waarop de nadruk wordt gelegd op 

het onderwijs.  

 

Volgens het MOP 2001 – 2005 is de fysisch-geografische ligging van Paramaribo gunstig als 

hoofdstad vanwege enkele factoren, te weten: de buitenbocht van de Surinamerivier is 

ongeveer 23 kilometer van de Atlantische Oceaan, waardoor de afwikkeling van 

havenfaciliteiten wordt vergemakkelijkt; de min of meer oost-west gerichte hoger gelegen 

ritsenbundel schept mogelijkheden voor een goede afwatering. En als laatste factor is 

aangegeven dat Paramaribo gelegen is in de vruchtbare kustvlakte. Mede hierdoor zijn alle 
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overheidsdiensten en particuliere instanties gevestigd in en rondom Paramaribo (Monitoring 

Urbanisatie Groot-Paramaribo, Meerjaren Ontwikkelings Programma 2001 – 2005). 

 

Paramaribo bestaat uit twaalf stadsressorten, met name Beekhuizen, Blauwgrond, Centrum, 

Flora, Latour, Livorno, Munder, Pontbuiten, Rainville, Tammenga, Weg naar Zee en 

Welgelegen (zie figuur 2-3) (http://nl.wikipedia.org/wiki/Beekhuizen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-4 verschaft een beeld van de oppervlakteverdeling van de twaalf ressorten van 

Paramaribo. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat de bevolkingsdichtheid betreft, verschaft onderstaande tabel (2-1) inzicht in de dichtheid 

per ressort. De ressorten Beekhuizen, Welgelegen, Tammenga, Flora, Latour en Pontbuiten 

behoren tot de ressorten met de grootste bevolkingsdichtheid. 

 

Figuur  2-4 Oppervlakte ressorten in Paramaribo (km
2
) 

(Bron: Cijfers van de Stichting Planbureau Suriname) 

 

Figuur 2-3 Verdeling van Paramaribo in ressorten 

(Bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Beekhuizen) 
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Ressort 

Oppervlakte 

(km²) 

Aant. inwoners in 

2012 

Bevolkingsdichtheid in 2012 

(inw/km²) 

Blauwgrond 42.5 31483 740.8 

Rainville 30.7 22747 740.9 

Munder 13.7 17234 1258 

Centrum 9.5 20631 2171.7 

Beekhuizen 6.3 17185 2727.8 

Weg naar Zee 41.1 16037 390.2 

Welgelegen 6.9 19304 2797.7 

Tammenga 6 15819 2636.5 

Flora 4.2 19538 4651.9 

Latour 6.9 29526 4279.1 

Pontbuiten 6.5 23211 3570.9 

Livorno 8.7 8209 943.6 

     

 

Tabel 2-2 verschaft een beeld van de bevolkingscijfers van de twaalf ressorten. Ressorten met 

een afname van de bevolking in de referentieperiode 2005-2012 zijn Rainville, Munder, 

Centrum, Beekhuizen en Welgelegen. Ressorten met een bevolkingstoename zijn 

Blauwgrond, Weg naar Zee, Tammenga, Flora, Latour, Pontbuiten en Livorno. Echter staat 

Beekhuizen met een percentuele afname geregistreerd van 14%. 

 

 

 

Ressort 

Aant. inw. in 

2005 

Aant. inw. in  
Toename 

inwoners Toename in % 2012 

Blauwgrond 26566 31483 4917 18.5 

Rainville 25974 22747 -3227 -12.4 

Munder 17402 17234 -168 -1 

Centrum 30544 20631 -9913 -32.5 

Beekhuizen 19980 17185 -2795 -14 

Weg naar Zee 13061 16037 2976 22.7 

Welgelegen 19424 19304 -120 -0.61 

Tammenga 13304 15819 2515 18.9 

Flora 19104 19538 434 2.3 

Latour 28887 29526 639 2.2 

Pontbuiten 20295 23211 2916 14.4 

Livorno 7077 8209 1132 16 

 

 

Tabel  2-1 Bevolkingsdichtheid ressorten in Paramaribo (km
2
) 

(Bron: Cijfers van de Stichting Planbureau Suriname) 

 

Tabel  2-2 Bevolkingstoename ressorten in Paramaribo (referentieperiode 2005-2012) 

(Bron: Cijfers van de Stichting Planbureau Suriname) 
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Paramaribo is maar goed voor
  

0,1% van het Surinaamse grondgebied, maar is met zijn ca. 

250.000 inwoners wel het meest en dichtstbevolkte district. Het is daardoor ook dat de stad 

Paramaribo het economische, administratieve en politieke hart van Suriname vormt 

(www.wikipedia.org). 

   

2.4.1  Sociaal-maatschappelijke achtergrond Paramaribo 

Waalring zegt dat de aanwezigheid van verschillende instanties, organisaties en andere 

voorzieningen de kwaliteit van het leven in een buurt verhoogt. Het ontbreken ervan of het 

kwalitatief in gebreke blijven ervan is negatief voor het welzijn van de buurtbewoners 

(Waalring, 2009, Veerkracht in Flora). 

 

Door de binnenlandse oorlog en de onevenwichtige ontwikkeling in de districten ontstond de 

toenemende immigratie. In een projectdossier van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting directoraat Bouwkundige Werken is aangegeven dat de overheid 

genoodzaakt was nieuwe wijken te stichten toen het inwonertal in Paramaribo en omgeving 

toenam en de stad zich uitbreidde. Zo werd geprobeerd de woningnood onder de bevolking te 

lenigen en op basis van deze gedachte werden volkswoningbouwprojecten opgezet. In het 

ressort Beekhuizen zijn er alleen in de wijk Beekhuizen volkswoningen opgezet.  

Ten aanzien van de volkswoningbouwprojecten zeggen Maks en de Bruijne dat in Paramaribo 

zeker de afgelopen tien jaren, kavels en deels afgebouwde huizen van de volkswoning-

bouwprojecten zijn gekraakt. Dat geldt voor buurten zoals Sunny Point, achter het NIS-

stadion, Texas op Devisbuiten, Hanna‟s Lust, Goede Verwachting en Pontbuiten (Ir. Marion 

Maks, Prof. Ad de Bruijne, Rapport  “ Volkshuisvesting in Suriname”). 

 

2.4.2 Ontplooiingsmogelijkheden 

Hebe Verrest gaf in haar verslag “Caribische stad zonder scheidslijnen” in een grafiek weer 

welk gedeelte van de bevolking over een afgeronde opleiding beschikt. Deze analyse was 

voortgekomen uit de volkstelling van 2004, die meerdere relevante sociaal-economische 

gegevens verzamelde. Een voj-opleiding wordt beschouwd als startkwalificatie voor de 

arbeidsmarkt. Uit de grafiek kan geconcludeerd worden dat Blauwgrond het iets beter doet, 

terwijl in Latour, Livorno en Pontbuiten het slechter gaat, terwijl Beekhuizen en Munder na 

deze gebieden volgen (zie figuur2-2). 
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2.5  Achtergrondinformatie ressort Beekhuizen 

 

Deze paragraaf verschaft achtergrondinformatie over de geografische, demografische en 

sociaal-maatschappelijke achtergronden van het ressort Beekhuizen. 

Zoals eerder aangegeven is in paragraaf 2.4, behoort Beekhuizen tot de twaalf stadsressorten 

van Paramaribo. Beekhuizen is in het zuidwesten van het centrum (stad) aangesloten. Volgens 

het Centraal Bureau voor Burgerzaken telde het ressort 19.783 inwoners in 2004 

(www.wikipedia.org). 

 

Eveneens volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken telde de wijk Abrabroki 

(een wijk in het ressort Beekhuizen) 7153 inwoners in 2012. Voor een overzicht hiervan 

wordt verwezen naar bijlage 5. Volgens de buurtscan van de buurtmanager van het ressort 

Beekhuizen wonen er merendeels marrons en creolen in de wijk. Naar aanleiding van de 

cijfers is Abrabroki een kinderrijke omgeving (41.1%).  (Cijfers van CBB,2012; 

Buurtmanager van Abrabroki, Dhr. Inge, Buurtscan van Abrabroki). 

 

2.5.1 Sociaal-maatschappelijke achtergrond ressort Beekhuizen 

De wijk Abrabroki was in de negentiende eeuw eigendomsperceel van de familie Van ‟t 

Hogerhuys. Beekhuizen en Abrabroki waren toen gescheiden middels de spoorlijn die vanuit 

de stad naar het binnenland liep, waar nu de Van ‟t Hogerhuysstraat is. Abrabroki was toen 

niet aantrekkelijk en een achtergesteld gebied, omdat er meer ontwikkeling was aan de andere 

Figuur 2-5 Opleidingsniveau bevolking per ressort in Paramaribo         
(Bron: Hebe Verrest, Caribische stad zonder scheidslijnen, grafiek eigen verwerking) 
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kant van de spoorlijn (richting Beekhuizen). Later had de overheid eigendomspercelen 

moeten opkopen om de Van ‟t Hogerhuysstraat aan te leggen. Zo werden er ook 

eigendomspercelen verkocht door de familie Van ‟t Hogerhuys, waardoor de wijk Abrabroki 

is ontstaan. 

Opmerkelijk is dat vele woningen daar in de wijk huurpanden zijn. De eigenaren zelf 

investeren niet om de woningen op te knappen, waardoor vele woningen bouwvallig blijven 

en het imago van de wijk vermindert.  

De wijk Abrabroki zit ook met ernstige waterafvoerproblemen. Door verkeer van zwaar 

materieel over de binnenwegen van de wijk, wordt de gesloten riolering beschadigd. Bij 

nieuwbouw of uitbreiding wordt een perceel opgehoogd zonder nodige maatregelen te treffen, 

waardoor bij regenval de omliggende percelen blank liggen. In het algemeen voldoen de 

goten niet om goed te functioneren, omdat deze zijn dichtgeslibd door gebrek aan onderhoud 

en ook vuil in de goten, wat het ontwateringssysteem verslechtert.   
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3 VELDONDERZOEK IN DE WIJK ABRABROKI 

 

 

In paragraaf 3.1 komt de geografische ligging van de wijk Abrabroki eerst aan de orde. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 gesproken over de fysieke kenmerken, in paragraaf 3.3 

over de sociale kenmerken en in paragraaf 3.4 over de overlastkenmerken. Hierna wordt in 

paragraaf 3.5 ingegaan op de kwaliteiten en potenties van de wijk Abrabroki, terwijl paragraaf 

3.6 de interesses, wensen en behoeften van de bewoners aangeeft. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met paragraaf 3.7 waarin een analyse van de woon- en leefsituatie in dit gebied 

wordt gegeven en deze analyse wordt in een vicieuze cirkel tot uiting gebracht. 

3.1    Geografie 

 

Zoals eerder in paragraaf  2.5 is aangegeven, ligt de wijk Abrabroki in het ressort Beekhuizen, 

aangesloten in het zuidelijk deel van het stadscentrum (zie figuur 2-3). 

Beekhuizen ligt in het zuidelijk gedeelte van het district Paramaribo en wordt omringd door 

de volgende straten: Gebied Havenlaan (Surinamerivier), zuidelijk gedeelte Willem 

Campagnestraat, zuidelijk gedeelte Lachmonstraat tot Waakhuizenlaan doorlopend vliegveld 

Zorg en Hoop de Toeparipastraat tot het Saramaccakanaal. 

 

 
Figuur 3-1 Het ressort Beekhuizen 

Bron: google earth, eigen verwerking 

 

Zorg en Hoop 

Marowijne  

project 

Saron 
Beekhuizen 

Abrabroki 

   Ressort Beekhuizen 

   Wijk Abrabroki 

    Overige wijken 
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                      3.2    Fysieke kenmerken 

 

In het theoretisch onderzoek (zie hoofdstuk 2) is naar voren gekomen dat de fysieke 

kenmerken invloed hebben op de kwaliteit van het leven in een buurt. De fysieke kenmerken 

zijn namelijk de voorzieningen in de wijk, de conditie van de gebouwen en de omgeving. Om 

de woon- en leefsituatie van deze wijk beter te begrijpen is daarom ook gekeken naar deze 

aspecten. 

 

3.2.1  Voorzieningen  

Om een beeld te krijgen welke voorzieningen aanwezig zijn of ontbreken in het 

onderzoeksgebied, heeft de onderzoeker een inventarisatie gedaan naar de verschillende 

voorzieningen. Via interview en door eigen observatie is achterhaald wat de toekomstige 

ontwikkelingen zijn van enkele voorzieningen voor deze wijk. Achtereenvolgens komen aan 

de orde: onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening, sport- en recreatievoorzieningen, 

kerken, stichtingen en de overige voorzieningen. 

 

 

 

Figuur 3-2 De wijk Abrabroki, het onderzoeksgebied 

Bron: google earth, eigen verwerking 

 
Figuur 3-10 Het verkavelingsgebied 

Bron: google earth, eigen verwerking 

Hernutterstraat 

Slangenhoutstraat 
Van ’t Hogerhuys straat 

Willem Campagne straat 
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Onderwijs 

Het onderzoeksgebied in de wijk Abrabroki telt in totaal vier glo-scholen, te weten: de 

Maulana Shak Ahmad Nsoranischool en de Ansarischool van de Surinaamse Moslim 

Associatie; de Fatimaschool en de st. Tarcisiusschool. Verder heeft de wijk twee voj-scholen, 

te weten: de Imaam Abu Hanifa Muloschool en de Surinaamse Technische School 3. De 

scholen zijn meestal gevestigd aan de belangrijke doorgangswegen in de wijk. De middelbare 

scholen die het dichtst bij liggen, bevinden zich in de omgeving Zorg en Hoop.  

 

    
 

 

 

 

Gezondheidszorg 

In de wijk staat er een dokterspoli met daarin gevestigd een consultatiebureau voor zwangeren 

en zuigelingen. De diensten die de dokterspoli aanbiedt zijn: algemeen spreekuur, consultatie 

voor zuigelingen en kleuters, prenatale controle, kleine operaties, cosmetiek, fysiotherapie, 

tand- en mondhygiëne, controle voor diabeten en hypertensiepatiënten. De poli is toegankelijk 

voor zowel SZF-patiënten, als patiënten met een min- en onvermogendkaart.  

 

 

 

 

Figuur 3-3 Sfeerfoto’s van enkele scholen in de wijk 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-4 Sfeerfoto van de dokterspoli in Abrabroki 

Bron: eigen archief 
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Voedselvoorziening 

De wijk is redelijk goed voorzien van supermarkten en winkels waar men terechtkan voor 

levensmiddelen. In de wijk staat er een kraampje waar er groenten en fruit verkocht worden. 

Toch kiezen de meeste respondenten ervoor om hun boodschappen bij de Centrale markt of 

de Zondaagse markt te doen, omdat ze vinden dat de levensmiddelen daar goedkoper en beter 

gesorteerd zijn. De supermarkten en winkels worden bezocht voor voornamelijk de vergeten 

boodschappen en dagelijks voor brood en melk. Er staat ook een bakkerij in de wijk waar men 

terechtkan voor vers gebakken brood. De wijk kent ook eetgelegenheden, waaronder warungs 

en eetcafés waar men terechtkan voor Surinaamse gerechten en vers gebak. 

   

 

 

Er wordt vooral ook aan huisvlijt gedaan in de wijk. Het verkopen van zuurgoed zoals manja, 

birambi en papaja op azijn en geconfijte vruchten is een bekend straatbeeld. Voorts zijn er 

veel mensen die hun brood verdienen of hun inkomen vergroten door het verkopen van ijsjes, 

koekjes, podosiri, eieren, kippen, enzovoorts. 

 

  

 

 

 

 

Figuur 3-14 Supermarkt, een groenten- en fruitkraam en een warung 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-6 Sfeerfoto’s van verkoop van zuurgoed en pomptayer aan huis 

Bron: eigen archief 

 

 

Figuur 3-5 Supermarkt, een groenten- en fruitkraam en een eethuis 

Bron: eigen archief 

 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
25 

 

Wat voedselvoorziening betreft, is er ontwikkeling te merken in de wijk. De wijk wordt 

verrijkt met verschillende barbecue-eetstands en eethuizen. 

 

 

 

 

Sport- en recreatievoorzieningen 

In de wijk staan er helaas geen openbare sport- en recreatievoorzieningen. Het dichtsbijzijnde 

sportveld is op Saron, dat onder beheer is van het kindertehuis. Wi Kontren is een 

sportcomplex te Land van Dijk, maar dit is jammer genoeg jarenlang al in deplorabele staat.  

 

   

 

 

Kerken 

Deze wijk is goed voorzien van religieuze organisaties, te weten: de Surinaamse Moeslim 

Associatie, vereniging Sadar Anjuman Akaidul Islam, Pinkstergemeente van de wereldwijde  

missionarische beweging. 

 

Figuur 3-14 Sfeerfoto’s van een etenszaak en supermarkt in aanbouw 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-18 Sfeerfoto’s de mini sportcomplex 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-8 Sfeerfoto’s van een voetbalveld en Wi Kontren sportcomplex 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-7 Sfeerfoto’s van een pas geopende etenszaak  

Bron: eigen archief 
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Overige voorzieningen 

Andere voorzieningen die ook in de wijk te vinden zijn, zijn: taxibedrijven, meubelmakers, 

autoreparatiebedrijven, kapperszaken, een beautysalon, een automarkt, een autowasserij, een 

cybercafé en zelfs ook appartementen. 

   
 

 

 

3.2.2 Conditie gebouwen 

In het onderzoeksgebied in de wijk komen verschillende soorten gebouwen voor, te weten: 

particuliere woningen, scholen, een particuliere polikliniek, supermarkten, winkels, kerken. 

Echter verkeren niet alle gebouwen in dezelfde conditie. 

 

De particuliere woningen zijn voornamelijk eenvoudige laagbouwwoningen en bestaan 

meestal uit twee kamers. Deze woningen zijn uit hout of steen opgetrokken. De meeste 

woningen zijn voorzien van een schutting of omrastering, waarbij veel bewoners gebruik 

hebben gemaakt van zinkplaten. 

Opvallend is dat de woningen heel dichtbij elkaar liggen en er op één perceel meerdere 

woningen staan. 

       

Figuur 3-10 Sfeerfoto van een appartement, automarkt en taxibedrijf  

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-9 Sfeerfoto’s enkele religieuze organisaties 

Bron: eigen archief 
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Door optimaal onderhoud zien de schoolgebouwen er redelijk goed uit.  

 

   
 

 

 

 

De conditie van het gebouw van de dokterspoli is goed te noemen (zie figuur 3-4).  

 

Wat de supermarkten en winkels betreft, ze hebben haast allemaal een niet uinodigende 

uitstraling. In de meeste gevallen zijn de binnenruimten heel slecht verlicht. Er is dus geen 

luxe moderne supermarkt aanwezig. 

 

De conditie van de kerken is wel goed te noemen (zie figuur 3-9).  

 

 

3.2.3 Omgeving 

Vrijwel alle wegen in Abrabroki zijn volledig geasfalteerd of betegeld. In de binnenwegen 

zijn er veel verzakkingen geconstateerd. Dit komt doordat er vaker zware trucks over de 

wegen rijden. 

 

Figuur 3-12 de st. Tarcisiusschool en de Imaam Abu Hanifaschool 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-11a Meerdere woningen op één 

perceel 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-28a Redelijk goede conditie schoolgebouwen 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-11b Zinken beplating 

Bron: eigen archief 
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De wijk beschikt voor een groot deel over duikers en een deel open rioleringssysteem. De 

afwatering gebeurt hier via duikers die door verzakkingen niet goed functioneren. Het open 

rioleringsstelsel laat vaak te wensen over, waardoor het bij regenval overstroomt en grote 

delen van de wijken onder water komen te staan.  

 

 
 

 

 

De oorzaken waarom deze trenzen niet meer voldoen zijn: de trenzen worden niet 

schoongemaakt, waardoor deze steeds minder diep worden en een steeds kleiner debiet van 

water kunnen verwerken bij regenval; stortvuil komt vaak terecht in de trenzen waardoor 

duikers verstopt raken en de trenzen overlopen. 

 

Veiligheid speelt een belangrijke rol in een wijk. In de wijk Abrabroki komen ook leegstaande 

percelen voor die onder hoog wied staan. Deze percelen zijn meestal boedelgronden, waarbij 

een deel van de familie in het buitenland woont.  

 

Figuur 3-13 Sfeerfoto’s van de verharde wegen in de wijk 

Bron: eigen archief 

 

Figuur 3-14 Sfeerfoto’s van het afwateringsprobleem  

Bron: eigen archief 
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3.3 Sociale kenmerken  

 

Vanuit de theorie (zie hoofdstuk 2) is duidelijk geworden dat sociale structuren een 

fundamentele invloed hebben op het creëren van een gelukkige, onbezorgde, goed opgeleide, 

gezonde en veilige maatschappij. Daarom is voor een beter beeld van de woon- en leefsituatie 

van deze wijk onderzoek gedaan naar de sociale kenmerken met name de bevolkings-

samenstelling en het sociaal contact. 

 

3.3.1 Bevolkingssamenstelling  

Volgens de statistieken van het CBB telde de wijk 7153 personen in het jaar 2012, van wie 

ongeveer 50.5% van het mannelijk en 49.5% van het vrouwelijk geslacht is. Verder bestaat de 

wijk voor een groot deel uit een jonge bevolking; ca. 58% van het inwonersaantal ligt in de 

leeftijdsklasse 0-30 jaar (zie bijlage 5). 

 

Gegevens over opleiding en werk geven inzicht in de financiële draagkracht van de 

bevolking. Bovendien geven ze een beeld van de bagage aan kennis, inzicht en vaardigheden 

die de bevolking bezit. Uit de interviews met de respondenten  bleek al snel dat het 

opleidingsniveau van de huisgenoten (inclusief de gezinshoofden) betrekkelijk laag is, met 

voorspelbare gevolgen voor de verdiencapaciteit en voor de opvoedingsstijl. Van de 40 

respondenten gaf circa 60% aan alleen de lagere school bezocht te hebben en circa 30% heeft 

het voj doorlopen.  

 

Veel mensen in Abrabroki leiden een hosselcultuur. Dat houdt in dat velen geen vaste baan 

hebben, maar op een legale of illegale wijze bijklussen om zo het hoofd boven water te 

kunnen houden. Veel mensen proberen hun kost te verdienen in de informele sector zoals het 

verkopen van zuurgoed, etenswaren, etc. Er zijn ook mensen die wel een vaste baan hebben, 

maar een laag inkomen, waardoor ze genoodzaakt zijn twee banen te hebben, vooral als het 

om eenoudergezinnen gaat. In de wijk komen vaak eenoudergezinnen voor. Het gevolg is dat 

de kinderen dan zonder toezicht thuisblijven met alle gevolgen van dien. 
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3.4    Overlastkenmerken 

 

Zoals de theorie (zie hoofdstuk 2) aangeeft, bepalen de overlastkenmerken in belangrijke mate 

de woon- en leefsituatie van een buurt. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze kenmerken, 

te weten: criminaliteit, overlast en veiligheid. 

 

3.4.1 Criminaliteit 

Criminaliteit kan simpel omschreven worden als het plegen van een strafbaar feit. De  

criminaliteit is toch wel afgenomen. Alleen de drugskwestie is nog aanwezig in de omgeving, 

want alle respondenten geven aan iemand in de directe omgeving te kennen die drugsverkoper 

en/of drugsgebruiker is.  

 

3.4.2 Overlast 

Zoals eerder in het theoretisch onderzoek (zie hoofdstuk 2) is aangegeven wordt de 

waardering van de woon- en leefsituatie ook bepaald door de mate van overlast. In deze 

paragraaf zal ingegaan worden op de verschillende soorten overlast, te weten: overlast van 

hangjongeren, water- en vuiloverlast. 

 

Er komen veel eenoudergezinnen voor in de wijk en gezinshoofden zijn vaak genoodzaakt 

meerdere banen te hebben om rond te komen. Het is daarom dan ook niet verwonderlijk dat 

we dan te doen krijgen met hangjongeren en jongeren die doelloos rondlopen op straat, omdat 

zij het vertier buitenshuis moeten zien te vinden. Omdat de buurt een groot gebrek heeft aan 

recreatie- en sportvoorzieningen, bestaat er geen opvang voor deze jongeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3-15 Jongeren lopen doelloos op straat 

Bron: eigen archief  
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Wateroverlast is ook een zorgpunt in de wijk. De wijk bestaat veelal uit laaggelegen gebieden, 

waardoor vele plaatsen al bij de geringste regenval onder water lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het grote ongemak van wateroverlast na regenbuien, brengt dit ook ziektes met zich 

mee. Het vuile afvalwater verspreidt zich over een groter oppervlak, waardoor de mensen 

sneller in contact komen met dit vervuilde afval- en regenwater.  

 

Ten aanzien van vuiloverlast doet zich al jaren een ernstig probleem in de wijk voor, namelijk 

het probleem van zwerfvuil. Een hoge bevolkingsdichtheid in de wijk betekent ook veel 

huisafval. Het probleem is echter dat de mensen ongelimiteerd vuil storten. Het vuil moet in 

feite op de dinsdag en vrijdag vóór 6 uur ‟s avonds buitengezet worden voor de 

vuilophaaldienst, maar de mensen storten vuil wanneer ze maar willen, waardoor de honden 

het vuil verspreiden. Het vuil blijft soms dagen daar liggen, zorgt voor stank en een 

onhygiënische situatie en trekt veel ongedierte aan waaronder ratten.  

 

 

 

Figuur 3-16 Het gevolg bij regenval 

Bron: Google Sketchup, eigen verwerking 

Figuur 3-17 Sfeerfoto van een ondergelopen perceel  

Bron: Eigen archief 
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3.4.3 Veiligheid 

Zoals eerder in het verslag (zie hoofdstuk 2) is aangegeven, wordt de woon- en leefsituatie in 

een buurt ook bepaald door de mate van veiligheid. Er zijn allerlei sociale gevolgen voor de 

gemeenschap als men zich onveilig en onbeschermd voelt. In deze paragraaf wordt ingegaan 

op de veiligheid in de omgeving. Ten aanzien van de veiligheid in de omgeving komen aan de 

orde de leegstaande percelen.  

 

In de wijk komen leegstaande percelen voor die onder hoog wied staan. Deze percelen zijn 

meestal boedelgronden, waarbij een deel van de familie in het buitenland woont. 

Een erf met hoog wied is namelijk een potentiële schuilplaats voor drugsgebruikers. Het 

ontneemt de buurtbewoners ook het uitzicht om mogelijk gevaar te zien aankomen.  

 

3.5 Kwaliteiten en potenties 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen in hoeverre het negatieve beeld van de wijk terecht is, is het 

ook van belang om aandacht te schenken aan de positieve punten van de wijk. 

  

Uit het onderzoek is gebleken dat los van de vele knelpunten waarmee de wijk te kampen 

heeft, hij ook kwaliteiten en potenties bezit. Helaas wordt weinig aandacht besteed aan deze 

punten en wordt er eerder gekeken naar het negatieve beeld van de wijk. De kwaliteiten en 

potenties zijn: de wijk bestaat overwegend uit een jonge bevolking; de wijk wordt goed 

voorzien van religieuze gemeenten; de wijk heeft zijn stempel gedrukt in de muziek- en 

sportwereld; de jeugd durft te participeren en de wijk kent actieve, enthousiaste mensen. 

 

Figuur 3-18 Sfeerfoto’s van zwerfvuil 

Bron: internet 
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De wijk bestaat voor een groot deel uit een jonge bevolking 

Volgens de statistieken van CBB bestaat circa 65% van het aantal inwoners in de wijk uit 

personen tussen de leeftijd 0 t/m 30 jaar (zie bijlage 5). Verschillende onderzoeken hebben 

uitgewezen dat personen in deze leeftijdsklasse van nature nieuwsgierig zijn, ze nemen 

informatie makkelijk op, ze zijn flexibel en nog makkelijk te vormen. Ze zijn continu op zoek 

naar opwinding, mede veroorzaakt door de grote dosis aan energie. 

 

   

 

 

De wijk, een relatief klein gebied, wordt goed voorzien van religieuze gemeenten 

Religie kan een enorme bijdrage leveren in de gezinsopvoeding en het aanleren van waarden 

en normen. Religieuze gemeenten spelen een belangrijke rol in de geloofsbeleving van 

mensen, maar ze hebben ook een bredere maatschappelijke betekenis. Meestal worden vanuit 

de gemeenten maatschappelijke activiteiten georganiseerd zoals jeugdwerk, maatschappelijke 

hulpverlening, vorming. Hierdoor dragen ze bij aan de sociale cohesie tussen de bewoners. 

 

De wijk heeft zijn stempel gedrukt in de muziek- en sportwereld 

In de wijk is er groot talent aanwezig en dat is reeds bewezen. Klinkende namen in de 

samenleving die uit de wijk afkomstig zijn, zijn: Scrappy W (schrijver, entertainer) en 

Siegfried Uralima (captain Styx, zaalvoetbalkampioen van Suriname 2012). 

                
 

 

Figuur 3-19 Jonge bevolking van de wijk 

Bron: eigen archief  

 

 

Figuur 3-20 Scrappy W 

Bron: internet 

Figuur 3-21 Siegfried Uralima ( 2
e
 vanuit rechts) 

Bron: internet 
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De wijk kent actieve, enthousiaste mensen  

Verder zijn er genoeg enthousiaste mensen in de wijk die goed werk verrichten om 

verbetering te brengen in de woon- en leefsituatie. De bewoners zelf reageren ook 

enthiousiast op verschillende projecten die worden georganiseerd met name sportdagen, 

motivatiedagen, wandelloop, kring kondre actie, etc. Dit is te merken aan de ontzettend goede 

opkomst. Persoonlijk heb ik het enthousiasme en de spontaniteit van de buurtbewoners mogen 

ervaren door de altijd spontane reacties die ik tijdens de interviews van hen heb gehad. 

Kortom de mensen zelf willen ook verbetering. 

  

 

 

 

3.6 Interesses, wensen en behoeften 

 

Een belangrijk gedeelte in het onderzoek is een overzicht van de interesses, wensen en 

behoeften van de bewoners. De interesses, wensen en behoeften worden grotendeels in direct 

contact met de bewoners onderzocht. Hierdoor wordt een concreet inzicht gegeven op basis 

waarvan een goed activiteitenplan gemaakt kan worden dat aansluit bij de bewoners. Uit het 

veldonderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er speciaal aandacht gevraagd wordt voor 

onderwijs, sport, kunsteducatie en welzijn. 

 

Onderwijs 

Omdat Abrabroki erg kinderrijk is, bestaat er nog steeds behoefte aan scholen, vooral op voj-

niveau. Maar de voorkeur wordt gegeven aan praktijkgerichte/beroepsgerichte educatie buiten 

het regulier onderwijs. De wijk telt een groot aantal vroege schoolverlaters, tienermoeders en 

werklozen. Deze vorm van educatie zal zeker voor deze doelgroepen een tweede kans bieden, 

zodat ook zij de gelegenheid krijgen om hun diensten te bieden aan de nationale samenleving. 

Figuur 3-41 Motivatiedag op school 

door de buurtmanager 

Bron: internet 

 

Figuur 3-23 Goede opkomst wandelloop 

Bron: internet 

Figuur 3-22 Goede opkomst kring kondre actie 

Bron: internet 
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Vooral voor degenen die nog schoolgaand of student zijn, is er grote behoefte aan 

computergebruik, bibliotheek en studieruimte voor het maken van werkstukken, verslagen en 

scripties.  

 

Sport 

Er zijn geen sportvelden in de wijk. Een grote behoefte als het om sportvoorziengen gaat, is 

een sportveld of sportzaal. De gymlessen worden op het schoolerf verzorgd en bij regenweer 

zijn de leerlingen genoodzaakt om in de klas te gymmen, wat voor veel overlast en afleiding 

zorgt. Het sportveld zal zeker ook gunstig zijn voor wedstrijden tussen de verschillende 

sportclubs. 

 

Kunsteducatie 

Abrabroki kent relatief weinig voorzieningen waar mensen en jongeren zich expressief 

kunnen ontwikkelen. Er is in Abrabroki nood aan plekken waar kinderen zich op een creatieve 

manier leren uitdrukken bijvoorbeeld een dans- en muzieklokaal. Deze voorzieningen 

bevinden zich allemaal in het stadscentrum, waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn voor de 

jongeren van de wijk.  

 

Welzijn 

Abrabroki kent tal van sociaal-maatschappelijke problemen die voor spanning en onzekerheid 

zorgen in de buurt. Er is grote nood aan voorlichting en maatschappelijke begeleiding. Het 

multifunctioneel buurtcentrum kan een plek bieden waar jongeren en volwassenen 

terechtkunnen voor voorlichting over maatschappelijke problemen.  

 

3.7     Analyse woon- en leefsituatie  

 

Na intensief veldonderzoek in de wijk Abrabroki door zelfobservatie, inventarisatie en 

interviews is een analyse gemaakt van de woon- en leefsituatie van de wijk, die in een 

vicieuze cirkel tot uiting wordt gebracht (zie figuur 3-24). 
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Analyse woon- en leefsituatie 

Opvallend is dat de huizen heel dichtbij elkaar liggen en er op één perceel meerdere huizen 

staan. In één huis met meestal twee kamers wonen er gemiddeld 8-9 personen: meestal de 

moeder, de kinderen en kleinkinderen, soms de vader. Er zijn zelfs verschrikkelijke situaties, 

waar het huis te klein is, omdat er meerdere gezinnen daar wonen, waardoor men genoodzaakt 

is om in “shiftverband” van zijn bedrust te genieten. De kinderen in kwestie moeten vaak 

genoeg een kamer delen met minstens vier anderen. Verder is het zo dat er niet voldoende 

ruimte aanwezig is voor het maken van huiswerk of om met elkaar bezig te kunnen zijn. Het 

is vaak druk en lawaaierig thuis en van privacy is er helemaal geen sprake. Er zijn veel 

eenoudergezinnen en gezinshoofden zijn vaak genoodzaakt meerdere banen te hebben om  

rond te komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we te doen krijgen met hangjongeren en 

jongeren die doelloos rondlopen, omdat zij het vertier buitenshuis moeten zien te vinden. 

Omdat de buurt een groot gebrek heeft aan recreatie- en sportvoorzieningen, bestaat er geen 

opvang voor deze jongeren. De kans is groot dat ze in aanraking komen met drugsgebruikers. 

Uit nieuwsgierigheid, onwetendheid of peerpressure besluiten ze een keer eens drugs te 

gebruiken tot ze op een gegeven moment verslaafd raken. De school wordt steeds minder 

interessant, hun concentratie bij de lessen wordt steeds minder en de schoolprestaties gaan 

steeds achteruit. Ze zien het niet meer zitten op school en besluiten de school te verlaten. Ze 

komen terecht in de maatschappij met een laag opleidingsniveau. Lage opleidingen leiden tot 

minder kans tot het vinden of behouden van een baan en ook gemiddeld lage looninkomsten. 

Om de kost te verdienen, leiden veel mensen dan een hosselcultuur. Ze hebben geen vaste 

baan, maar proberen op een legale of illegale manier hun geld te verdienen. Er zijn 

bijvoorbeeld veel mensen die zuurgoed, ijsjes en andere etenswaren aan huis verkopen. Weer 

anderen weten op een gegeven moment geen raad meer om hun hoofd boven water te houden 

en denken een uitweg te vinden in de criminaliteit bijvoorbeeld het plegen van een 

woninginbraak, het verkopen van drugs. En de gevolgen van criminaliteit zijn, onder andere 

een gevangenisstraf of zelfs de dood (zie figuur 3-24). 

 

Verergering van de woon- en leefsituatie 

Als een van de gezinshoofden ernstig ziek wordt, betekent dat voor het gezin onder andere 

meer financiële uitgaven vanwege medische kosten en tevens een inkomen minder, waardoor 

het gezin financieel afhankelijker wordt. Een tienerzwangerschap betekent onder andere een 

zorg bij, het gezin wordt groter en het huis wordt drukker. De gevolgen van criminaliteit zijn 

Figuur 3-36  Sfeerfoto’s van de woonsituatie 

Bron: eigen archief 
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onder andere een gevangenisstraf of zelfs de dood. Behalve dat beide gevallen voor heel veel 

verdriet zorgen voor de familie, zorgen ze ook voor heel veel uitgaven voor juridische kosten 

en begrafeniskosten. Tevens betekenen ze een inkomen minder. De gevolgen van  

criminaliteit zorgen ervoor dat de woon- en leefsituatie steeds erger en slechter wordt. En het 

lijkt wel erop alsof men in een vicieuze cirkel is beland (zie figuur 3-24). 

 

Voornaamste probleem 

Behalve dat het ene probleem voor het andere probleem zorgt, is er een zorgwekkend 

verschijnsel dat zich voordoet in de wijk en dat gezien mag worden als de belangrijkste 

oorzaak van alle problemen in de vicieuze cirkel, namelijk het gebrek aan menselijke 

ontwikkeling. Vanwege het gebrek aan scholing en ontwikkeling, heeft men een gebrek aan 

kennis en een lage bewustwording en hierdoor weinig keuzemogelijkheden (zie figuur 3-24). 

 

Bijkomende problemen 

Het gebrek aan menselijke ontwikkeling leidt tevens tot andere problemen in de wijk. De 

bijkomende problemen zijn: milieuproblematiek en eventueel burenruzies (zie figuur 3-24). 

 

De wijk heeft te kampen met een ernstig milieuprobleem. Ondanks dat men de tijden kent van 

de vuilophaaldienst, wordt er aldoor vuil geplaatst op hoeken van straten. Het vuil blijft soms 

dagen daar liggen, zorgt voor stank en een onhygiënische situatie en trekt veel ongedierte aan 

(zie paragraaf 3.4.2). 

 

Door de moeilijke woon- en leefsituatie en het gebrek aan kennis, zijn de mensen makkelijk 

kwetsbaar, waardoor vaak om eenvoudige redenen burenruzies ontstaan.  

 

Deze punten zijn geanalyseerd en samengebracht in een vicieuze cirkel (zie figuur 3-24). 
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De geanalyseerde woon- en leefsituatie is in onderstaande vicieuze cirkel weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slechte woon- en leefsituatie 

Hangjongeren 

 

Drugsgebruik 

Slechte schoolprestaties 

 

Vroege schoolverlaters 

Werkloosheid 

Hosselcultuur 

 

 

Tienerzwangerschap 

 

 

 

 

 
Voornaamste probleem: gebrek 

aan menselijke ontwikkeling 

Burenruzies 

Milieuproblematiek 

Figuur 3-24 Vicieuze cirkel 

Bron: Nicole Redjosentono 

 

Criminaliteit 

 

Gevangenisstraf 

De dood 
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4 VISIE 

 

 

Om verbetering te brengen in de woon- en leefsituatie in de wijk Abrabroki worden al 

projecten als sportdagen, motivatiedagen en verschillende cursussen georganiseerd, maar die 

zijn tot nu toe slechts van korte duur of worden soms eenmalig of jaarlijks georganiseerd. 

 

Voor het duurzaam verbeteren van de woon- en leefsituatie in de wijk zijn geen kortetermijn- 

oplossingen beschikbaar. De beste en meest effectieve manier is om ontplooiings-

mogelijkheden voor de bewoners te creëren met een blijvend karakter. De mensen, ongeacht 

hun afkomst, geslacht of leeftijd, moeten de gelegenheid krijgen om zo veel mogelijk kennis 

op te doen en hun vaardigheden te ontwikkelen, zodat talenten en ambities ontdekt en 

ontplooid kunnen worden en het bewustwordingsproces en de mentaliteitsombuiging op gang 

gebracht kunnen worden, waardoor hun keuzemogelijkheden vergroot kunnen worden en hun 

een betere toekomst te wachten staat. 

 

In mijn visie heb ik geprobeerd om oplossingen te bedenken om de woon- en leefsituatie te 

verbeteren. Op deze manier kan de vicieuze cirkel doorbroken worden. Uitgaande van het 

veldonderzoek zijn de volgende ontplooiingsmogelijkheden waaraan aandacht besteed moet 

worden in de wijk: maatschappelijke begeleiding en ondersteuning; voorlichting; 

praktijkgerichte/beroepsgerichte educatie; kunsteducatie; onderwijsondersteuning; sport en 

recreatie (zie figuur 4-1).  

 

Maatschappelijke begeleiding en ondersteuning 

Allereerst kunnen gezinnen versterkt worden middels maatschappelijke begeleiding en 

ondersteuning. Sterkere gezinnen kunnen kinderen beter opvoeden en begeleiden. Maar ook 

elk individu zou hier terechtkunnen voor advies, hulp, begeleiding en ondersteuning 

bijvoorbeeld bij huiselijke, relatie- of studieproblemen. 

 

Voorlichting  

Het verstrekken van voorlichting op verschillende vlakken bijvoorbeeld over drugs, 

tienerzwangerschap, hiv/aids, milieuproblematiek, doelen in het leven, normen en waarden, 

studie- en werkmogelijkheden, kan ook helpen verbetering te brengen. Voorlichting neemt in 

onze snel veranderende samenleving een belangrijke plaats in. Zij kan leiden tot 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
40 

 

bewustwording en kan de mens tot een bepaald positief gedrag aanzetten (zie paragraaf 

2.2.2). 

 

Praktijkgerichte/beroepsgerichte educatie 

Continue scholing en training zullen als basis dienen voor het tot ontwikkeling brengen van 

de zelfstandigheid, creativiteit, kennis en vaardigheden van de bewoners. De keuze voor 

beroepsgerichte educatie krijgt hier voorkeur, omdat bepaalde doelgroepen zoals de vele 

vroege schoolverlaters, werklozen en tienermoeders een tweede kans geboden wordt, 

waardoor zij ook dienstbaar kunnen zijn voor de nationale samenleving. 

 

Kunsteducatie  

Kunsteducatie levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van mens en samenleving. 

Op allerlei vlak, van economie tot integratie, kan de samenleving profiteren van kunsteducatie 

(zie paragraaf 2.2.3). 

 

Onderwijsondersteuning 

Onder onderwijsondersteuning vallen de faciliteiten bibliotheek, computergebruik en 

studieruimte. In de eerste plaats zorgen deze faciliteiten voor het interessant maken van het 

regulier onderwijs, waardoor leerlingen en studenten gemotiveerd raken om steeds verder te 

studeren. Ze helpen ook mee het studieproces te vergemakkelijken bijvoorbeeld het zoeken 

naar informatie voor werkstukken en verslagen en bieden ook studieruimte, een ruimte die in 

de wijk Abrabroki hoog nodig is. Ook gaan er nieuwe werelden voor de schoolgaanden open 

door te lezen en de toegang tot internet, waardoor doelen, wensen en dromen in het leven 

ontwikkeld kunnen worden. Bovendien is computergebruik in deze dynamische maatschappij 

niet weg te denken. 

 

Sport 

Daarnaast kan sport heel veel mogelijkheden bieden op verschillende vakken. Naast de 

gezondheidseffecten, kan sport zorgen voor positieve veranderingen in zelfbeeld zoals 

zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfwaardering, zij vermindert spanning, frustratie, angst, 

depressiviteit en stress, vergroot de kwaliteit van het leven, doorzettingsvermogen en ambitie. 

Sport draagt ook bij aan het bevorderen van sociale binding, schooldeelname en -prestaties. 

Zij vergroot onderling vertrouwen van mensen en helpt criminaliteit bestrijden. Er is in de 
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sport een grote “verborgen werkgelegenheid”: met een gerichte inspanning kan aan talloze 

mensen de kans gegeven worden om in de sportwereld hun inkomen te verdienen (zie 

paragraaf  2.2.4). 

 

Recreatie 

Een belangrijke behoefte van elk mens is recreatie. Het hoofddoel hiervan is ontspanning en 

vermaak. Ontspanning is belangrijk om het alledaagse leven in balans te houden. Maar zij kan 

ook gebruikt worden als middel om sociale contacten te leggen en talenten te ontplooien, denk 

maar aan muziek en dans (zie paragraaf 2.2.5). 
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In onderstaande figuur (4-1) worden zeven ontplooiingsmogelijkheden aangereikt, die 

oplossingen kunnen bieden aan de geanalyseerde problemen in de hiervoor genoemde 

vicieuze cirkel. Zo probeert de onderzoeker de geanalyseerde woon- en leefsituatie in deze 

cirkel te doorbreken. 
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Recreatie  

Recreatie 

Figuur 4-1 Ontwikkelingscirkel 

Bron: Nicole Redjosentono 
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criminaliteit 

  

Geen 

gevangenisstraf 
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5 ONTWERP 

 

In dit hoofdstuk komt het ontwerp aan de orde. Het ontwerp is tot stand gekomen door de 

ontwikkelde visie ruimtelijk te vertalen naar een bouwwerk, waarbij het aanbod aan 

activiteiten en de ontwerpoplossingen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een 

duurzame verbetering van de woon- en leefsituatie van de wijk Abrabroki. In paragraaf 5.1 

wordt de keuze van de verschijningsvorm besproken. Vervolgens komen in paragraaf 5.2 de 

functionele kwaliteitsaspecten als doelmatigheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, 

parkeergelegenheid en fysiek welbevinden aan de orde. Tot slot wordt in paragraaf 5.3 

ingegaan op het ontwerpproces. 

 

     5.1 Keuze verschijningsvorm  

 

De huisvesting van de verschillende voorzieningen kan geschieden als zelfstandige 

individuele gebouwen verspreid over de wijk of een clustering van de verschillende 

voorzieningen binnen eenzelfde gebouw of op eenzelfde terrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het clusteren van de verschillende voorzieningen blijkt de meest ideale verschijningsvorm te 

zijn mede door de maximale voordelen die deze vorm te bieden heeft. De voordelen zijn: 

 

 Door de clustering van de functies onstaan schaalvoordelen, groter bouwvolume 

betekent lagere prijs per vierkante meter. 

 

Figuur 5-1 Schematische voorstelling: 

Zelfstandige individuele gebouwen 

Bron: eigen  verwerking 

Figuur 5-2 Schematische voorstelling: Clustering van voorzieningen 
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 Door de samenvoeging van verschillende voorzieningen in één gebouw ontstaan een 

aantal mogelijkheden waarvoor bezoekers daar terechtkunnen.  

 Gemeenschappelijke kosten (onder andere onderhoudskosten, beheerkosten, schoon-

maakkosten en energiekosten), dus individuele kosten dalen. 

 

 Het ruimtegebruik is efficiënter,  doordat de voorzieningen  zich dicht bij elkaar 

bevinden. Op deze manier kan men de nodige bouwoppervlakte sterker terugdringen 

dan wanneer elke voorziening een eigen infrastructuur nodig zou hebben en bestaat de 

mogelijkheid om de gespaarde ruimte in te zetten voor groene en publieke ruimten in 

de omgeving wat de sociale duurzaamheid van de buurt ten goede komt. 

 

 Doordat de voorzieningen dichtbij elkaar liggen, kunnen de onderlinge communicatie 

en organisatie van de betrokken voorzieningen optimaal plaatsvinden. 

 

 De voorzieningen worden laagdrempelig, doordat men één centraal aanspreek-/aan-

meldingspunt voorziet voor alle diensten. 

 

 Door de clustering van de functies wordt de verplaatsingsafstand tussen verschillende 

activiteiten aanzienlijk verkleind wat vooral een voordeel is voor degenen die 

gebruikmaken van verschillende diensten. 

 

 De veiligheid wordt verhoogd door de clustering. Kinderen over het algemeen zijn 

zeer kwetsbaar in het verkeer maar door het bij elkaar brengen van de diensten worden 

overbodige verplaatsingen vermeden en omdat vele mensen naar eenzelfde locatie 

gaan, is de sociale controle ook groter. 

 

 Sociale contacten worden door de clustering van verschillende voorzieningen 

vergroot, gestimuleerd en onderhouden, doordat de mensen naar een centrale plek 

gaan.  

 

 

 

 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
45 

 

5.2    Functionele kwaliteitsaspecten 

 

Bij het programmeren en ontwerpen van een gebouw wordt er gestreefd naar optimale 

kwaliteit. Het moet daarom duidelijk zijn welk kwaliteitsniveau wordt verlangd en hoe dit 

ruimtelijk vertaald kan worden in ontwerpoplossingen. 

 

Dit ontwerp is een ruimtelijke vertaling van een visie, die als doelstelling heeft het duurzaam 

verbeteren van de woon- en leefsituatie in de wijk Abrabroki. Behalve dat gekeken is naar een 

effectief programma van verschillende voorzieningen die kunnen leiden tot verbetering van de 

wijk, zal er zeker ook aandacht worden besteed aan de functionaliteit van het gebouw. Het 

gebouw moet bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk zijn, waardoor de 

ontwikkelingsmogelijkheden zoveel mogelijk mensen van de wijk en omgeving kunnen 

bereiken. Wat zeer belangrijk is, is dat er gekeken moet worden naar ontwerpoplossingen 

waarbij zoveel mogelijk sociaal contact tussen de gebruikers gestimuleerd wordt. Tevens 

moeten de mensen zich comfortabel en veilig voelen. Om deze kwaliteitseisen na te streven, 

zal er aandacht besteed worden aan de deelaspecten: doelmatigheid, bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, veiligheid, parkeergelegenheid en fysiek welbevinden. 

 

      5.2.1    Doelmatigheid 

Het ontwerp is doelmatig wanneer het beantwoordt aan het gebruiksdoel. Dit aspect kan 

onderverdeeld worden in constructieve doelmatigheid, economische doelmatigheid en 

functionele doelmatigheid. In dit ontwerp zal er specifiek gekeken worden naar functionele 

doelmatigheid. Functionele doelmatigheid houdt in dat de beoogde activiteiten effectief en 

efficiënt door het gebouw moeten worden ondersteund. 

 

A. Doelmatig programma 

Het bestuurskantoor en de vergaderruimte voor ressortraadsleden moeten opgenomen worden 

in het ontwerp. In hoofdstuk 4 is er al bepaald welke voorzieningen nodig zijn in de wijk ter 

verbetering van de woon- en leefsituatie. Deze voorzieningen en de interesses, wensen en 

behoeften van de bewoners zelf hebben geleid tot een doelmatig programma. De ruimtelijke 

vertaling ziet er als volgt uit: 
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 Voorziening: bestuurskantoor 

Ruimte: een kantoor voor hoofdbestuursopzichter, onderbestuursopzichter, 

administratie en een kitchenette (zie figuur 5-3). 

 

                              
 

 

 

 Voorziening: vergaderruimte 

Ruimte: een vergaderruimte voor de ressortraadsleden(zie figuur 5-4). 

 Voorziening: voorlichting 

Ruimten: een zaal voor grotere groepen bijvoorbeeld een klas leerlingen en een 

opbergruimte voor bijvoorbeeld: aanschouwingsmateriaal, beamer, scherm (zie figuur 

5-5). 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 Voorziening: beroepsgerichte educatie 

Interesses: textiel en crafts 

Ruimten: theorie- en praktijklokalen, opbergruimten en toiletten 

(zie figuur 5-6 en 5-7). 

 

Figuur 5-5 Zaal t.b.v. voorlichting 

Foto; younginprison.nl 

 

Figuur 5-3 Kantoor t.b.v. het bestuur van het ressort  

Foto; kantoorruimte Heemstede 

Figuur 5-4 Vergaderruimte t.b.v. de ressortraadsleden   

Foto; mac3park.nl 
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 Voorziening: kunsteducatie 

Interesses: dans en muziek 

Ruimten: danslokaal, muzieklokaal en opbergruimten (zie figuur 5-8 en 5-9) 

   

  

 

 

 

 Voorziening: onderwijsondersteunende faciliteiten  

Behoeften: informatie, computergebruik en studieruimte 

Ruimten: computerzaal en studiezaal (zie figuur 5-10 en 5-11) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Voorziening: sport 

Behoeften: sportveld 

Ruimten: sportveld, douches, kleedkamer (zie figuur 5-12 en 5-13) 

 

Figuur 5-6 Crafts 

Foto; handwerkcafé Waddinxveen 

 

Figuur 5-7 Textiel 

Foto; eigen archief 

 

Figuur 5-8 Ruimte t.b.v. 

danscursussen 

Foto; Devsur.com  

 

Figuur 5-9 Ruimte t.b.v. 

muziekcursussen 

Foto; Waterkant.net   

 

Figuur 5-10 Studiezaal 

Foto; Universiteit van Nedeland 

Figuur 5-11 Computerzaal 

Foto; Internaat Amigo  
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 Voorziening: recreatie  

Interesses: dans, muziek, sport, handenarbeid, park, kinderspeelplaats 

Ruimten: park en speeltuin (zie figuur 5-14 en 5-15) 

(Opmerking: omdat de ruimten voor dans, muziek, sport en handenarbeid reeds zijn 

opgenomen in de eerdergenoemde voorzieningen, zal onder recreatie alleen gedacht 

worden aan een park en een speeltuin). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5-12 Sportveld 

Foto; Energy Court 

Figuur 5-13 Kleedkamers en douche 

Foto; Fit To Go Fitnesscentrum 

Figuur 5-14 Speeltuin 

Foto; Idani park 

Figuur 5-15Park 

Foto; Lumpini park 
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B. Efficiënte gebouwindeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doelmatig programma van voorzieningen bestaat uit functies die wel geclusterd kunnen 

worden in een gebouw en voorzieningen die los moeten staan van het gebouw. De geclusterde 

functies worden verder verdeeld in drukke en stille functies. Bij het ontwerpen is rekening 

gehouden met deze functies. De drukke functies zijn zodanig ten opzichte van de stille 

functies geplaatst, waardoor geluidsoverlast gereduceerd kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-31 Onderverdeling van openbare ruimten 
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 Beroepsgerichte educatie 
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     Sport  
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STIL 

 

DRUK 

Figuur 5-16 Schematische voorstelling: gebouwindeling 
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Tot de functies die losstaan van het gebouw behoren sport en recreatie. Deze functies kunnen 

niet met de andere functies geclusterd worden in één gebouw. Bij sport en recreatie behoren 

faciliteiten die in de buitenomgeving (outdoor) plaatsvinden.  

De locatie van het bestuurscentrum, vooral de beschikbare bouwoppervlakte is belangrijk 

voor het bepalen van de locatie van de verschillende voorzieningen (zie paragraaf 5.2.2). 

In dit geval is de bestemming van de voorzieningen sport en recreatie ongelukkig uitgekomen 

ten aanzien van geluidsoverdracht en de heersende windrichting (NO) (zie figuur 5.17). 

Om toch de geluidsoverdracht te verminderen en onderscheid te maken tussen de stille en 

drukke ruimten, zijn er neutrale ruimten geplaatst in de vorm van hallen/gangen (zie figuur 

5.18). 
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ZUID 

 

OOST 
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Heersende windrichting (NO) 

 

Figuur 5-17 Schematische voorstelling:  

Scheiding tussen drukke en stille functies in hetzelfde gebouw 
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C. Sociaal contact bevorderen/stimuleren 

 

Het ontwerp van een gebouw speelt een belangrijke rol in het onderhouden of vermijden van 

sociale contacten. Het gebouw kan stimuleren tot sociaal contact door gunstige fysieke 

ontwerpoplossingen. 

 

1. Verbindingsruimte 

De voorzieningen hebben allemaal hun eigen functie, ruimte en doelgroep. Door de 

verschillende ruimten te verbinden aan eenzelfde ruimte, waar ook de hoofdin- en uitgangen 

zijn geplaatst, is de kans dat de bezoekers elkaar tegenkomen vergroot. Op deze manier wordt 

het sociaal contact tussen de bezoekers bevorderd en gestimuleerd. 

De gecreëerde ruimte heeft de functie van een hal, wachtruimte en zitruimte. 
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WEST 
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Figuur 5-18 Schematische voorstelling: Locatiebepaling van alle voorzieningen 
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2. Open concept 

Onder onderwijsondersteunende faciliteiten wordt verstaan de computerzaal en de studiezaal. 

Omdat deze zalen allemaal tot de stille zone behoren, zullen ze zich in eenzelfde ruimte 

bevinden. Het wordt met andere woorden een open concept. Hierdoor wordt de kans van zien 

en gezien worden vergroot, wat ook een stimulerende werking zal hebben op sociaal contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-20 Bibliotheek, studie- en computerzaal in open concept 

Foto; Universiteitsbibliotheek Amsterdam 

Figuur 5-19 Schematische voorstelling: gemeenschappleijke functies (gearceerd) 
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     5.2.2    Bereikbaarheid 

Keuze locatie 

 

De keuze van de locatie is enorm belangrijk, omdat deze het gemak waarmee gebruikers en 

bezoekers tot voor het gebouw kunnen komen in sterke mate bepaalt. 

In dit geval heeft de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, de heer Kasto M., de 

locatie aangewezen. 

 

De locatie is aangewezen op basis van de volgende redenen: 

 

 De locatie is gelegen in de nabijheid van de bevolking, dus zij is snel en makkelijk te 

bereiken met de bromfiets, fiets en zelfs te voet. 

 

 De locatie is gelegen aan een belangrijke verkeersader (Kankantriestraat) en is niet ver 

verwijderd van een belangrijke autoweg namelijk de Van „t Hogerhuysstraat. 

 

 Het terrein wordt in het noorden en westen begrensd door een weg, dus het terrein is te 

bereiken via twee verschillende wegen/ingangen. 

 

 De locatie is te bereiken via openbaar vervoer. 

 

 

Andere voordelen ten aanzien van de locatie die geen betrekking hebben op het 

bereikbaarheidsaspect zijn: 

 

 Het terrein is eigendom van de staat (Ministerie van Regionale Ontwikkeling en 

Ministerie van Openbare Werken). 

 

 Het terrein heeft een oppervlakte van ± 2800 m
2
, waarvan 800 m

2
 ter beschikking 

wordt gesteld voor het bestuurscentrum (gebouw) en 2000
 
m

2
 voor sport en recreatie. 
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Figuur 5-21 Bereikbaarheid locatie 

Bron: Google maps 
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    5.2.3    Toegankelijkheid  

Er kan gesproken worden van een goede toegankelijkheid als de dagelijkse gebruikers en de 

beoogde bezoekers zonder moeilijkheden op de plaats van bestemming kunnen komen en 

gebruik kunnen maken van de activiteiten. Dit aspect wordt opgedeeld in: fysieke 

toegankelijkheid en psychologische toegankelijkheid. 

 

Figuur 5-23  Sfeerfoto terrein Figuur 5-24 Openbaar vervoer 

Figuur 5-22 Aangewezen locatie en bestemming 

Bron:Google maps 

Bestuurscentrum 

(gebouw) 

Sport en recreatie 
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A. Fysieke toegankelijkheid 

 

1. Inrit 

Vanaf de inrit worden de bezoekers naar het terrein geleid middels de voorbestemde paden of 

baan. Voor de mensen die te voet komen, wordt een voetpad aangelegd, voor de fietsers en 

bromfieters een rijwielpad en voor de auto‟s en vrachtwagens een baan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mensen met een beperking 

Het gebouw moet toegankelijk zijn voor eenieder, ongeacht diens fysieke beperkingen. 

In het ontwerp is er ook rekening gehouden met mensen die gebruikmaken van een 

mobiliteitshulpmiddel bijvoorbeeld een rolstoel of een rollator. Daarom is er bij elke hoofdin- 

en uitgang een hellingbaan aangelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Psychologische toegankelijkheid  

Dit is de mate waarin het gebouw de gebruikers en bezoekers als het ware uitnodigt om naar 

binnen te komen en het gebruik van het gebouw zo eenvoudig en makkelijk maakt. 

 

 

 

              Openbare weg  

               
               Voetpad  
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               Rijbaan  

 

               

 

Figuur 5-30 Hellingbaan bij in- en uitgang 

Bron: internet 

Figuur 5-25  Goede toegankelijkheid vanaf de inrit 

Figuur 5-26 Hellingbaan bij in- en uitgang 

Foto; flickr.com 
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1. Entree van het gebouw 

Voor een goed toegankelijk gebouw zullen de  hoofdingangen makkelijk en snel te vinden 

zijn door de bezoekers. Ze vallen meteen op en zijn logisch gesitueerd. Om de mensen te 

kunnen aantrekken, is geprobeerd de ingangen een laagdrempelige uitstraling te geven. Een 

ingang die smal is of een hoge trap heeft, wordt absoluut vermeden, omdat hij een niet 

uitnodigend gevoel of drempelvrees kan opwekken bij de bezoekers.  

 

 
 

 

 

2. Privéruimte 

Om de toegankelijkheid van ongewenste personen te beperken, zal er een onderscheid zijn 

tussen openbare en privéruimten. Deze worden onderscheiden door een hal/gang, waarbij er 

balies aanwezig zullen zijn om de bezoekers de weg te wijzen (zie onderstaande figuren). 

 

 
 

 

 

 

3. Het park als trekpleister 

Behalve dat het park de functie heeft als ontspanningsplek heeft het ook de functie als de 

zogenaamde trekpleister van het bestuurscentrum. De gedachte hierachter is dat ernaar 

gestreefd wordt om eenieder in de wijk te bereiken en aangezien er altijd wel mensen zijn die 

Figuur 5-27 Een slecht toegankelijk gebouw 

Foto; Babylab Amsterdam 

Figuur 5-28 Een lobby versterkt uitnodigend gevoel 

Foto; NH Hotel Den Haag 

Figuur 5-29 Onderscheid tussen openbare en 

privéruimten 

 

Figuur 5-30 Balie als wegwijzer voor bezoekers 

Foto; hagendijk-techniek.nl 

Openbaar 

 
Privé hal 
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om verscheidene redenen geen belangstelling hebben om gebruik te maken van de faciliteiten, 

zal het park een oplossing moeten zijn. Het park zal daarom een zeer uitnodigende, 

aantrekkelijke en inspirerende uitstraling hebben en de mensen kunnen gewoon vrij naar het 

park gaan zonder dat er ergens aangemeld moet worden.  

 

De belangrijkste doelgroep van het park zijn de hangjongeren. Om deze jongeren aan te 

trekken, zal er gezorgd worden voor voldoende hutten en zitgelegenheid. Deze jongeren 

zullen al gauw doelloos rondhangen bij het park. Doordat ze direct of indirect in contact 

komen met andere bezoekers, waaronder jongeren die wel doelbewust gebruikmaken van de 

faciliteiten die het Multifunctioneel Bestuurscentrum aanbiedt, kunnen ze geïnspireerd raken 

en ten slotte ook een bewuste keus maken om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    5.2.4.   Veiligheid 

Bij veiligheid van een gebouw kan onderscheid gemaakt worden in: 

 gebruiksveiligheid  

 sociale veiligheid 

 brandveiligheid 

 constructieve veiligheid  

MULTIFUNCTIONEEL 

BESTUURSCENTRUM 

Figuur 5-31 Schematische voorstelling: Wederzijdse beïnvloeding tussen het park en Multifunctioneel Bestuurscentrum 

Foto; Royal City Park 
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 verkeersveiligheid 

 chemische veiligheid  

 

In dit ontwerp is er geconcentreerd op sociale veiligheid. Het gebouw is sociaal veilig 

wanneer de gebruikers vrij van dreiging gebruik kunnen maken van de faciliteiten. In een 

gebouw kan er sprake zijn van angst voor geweld, berovingen, vernielingen, diefstal, inbraak 

en zedendelicten. Ter voorkoming van deze delicten, zijn de volgende ontwerpoplossingen 

bedacht die voor omgevingsbarrières kunnen zorgen. 

 

A. Zichtbaarheid   

Mensen voelen zich veiliger wanneer ze een goed zicht hebben op de omgeving en zelf ook 

zichtbaar zijn voor anderen. De persoonlijke controle van de persoon wordt hierdoor vergroot. 

Wanneer men gevaar/dreiging ziet aankomen, kan men op tijd vluchten, om hulp roepen en 

ingrijpen.  

 

1. Gunstige ligging balies 

De balies hebben naast een administratieve functie ook een controlerende functie. Voor een 

optimaal zicht en optimale controle op de binnen- en buitenomgeving, is de ligging van de 

balies zodanig bepaald (zie onderstaande figuren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-32 Balie voor controle 

ingang 

Figuur 5-33 Balie voor controle 

ingang en ruimte 

           In- en uitgang  

             

            Glas 

           

              Balie   

 

           Zichtlijn 
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2. Aanwezigheid en spreiding van toezicht en controle 

Voor toezicht en controle liggen de verschillende voorzieningen verspreid op het terrein. De 

ligging voor recreatie is bewust ten oosten van het bestuursgebouw gekozen, voor optimaal 

toezicht en controle vanuit het bestuurskantoor (zie paragraaf 5.2.6).  

 

Ook is gezorgd voor extra activiteiten die verspreid liggen op het terrein waaronder kantines 

en zitgelegenheden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er overal wel bezoekers of 

gebruikers aanwezig zijn, waardoor de kans op calamiteiten verkleind kan worden. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In- en uigang   

 

In- en uigang   

 

Figuur 5-35 Schematische voorstelling: aanwezigheid en verspreiding van toezicht en controle 

 

Figuur 5-45 Plaatsen van controleposten 

Bron: Sketchup, eigen verwerking 

Figuur 5-38 Controlepost 

Bron: internet 

OOST  

 
WEST  

 

Figuur 5-34  Extra activiteiten m.n. kantine en zitgelegenheid. 

Hal 

 

           Toezicht 

 

     Sport  

 

 Recreatie 

 

 

Onderwijsondersteuning 

 

Vergaderruimte 

Voorlichting  

 Beroepsgerichte educatie 

 

 Kunsteducatie 

 

 

Bestuurskantoor 

ZUID 

 

NOORD  

 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
61 

 

3. Open concept  

Omdat in eenzelfde ruimte drie verschillende activiteiten (computer- en studieruimte) 

plaatsvinden en het feit dat de nodige attributen voor deze activiteiten zeer kostbaar zijn, vergt 

deze ruimte enorm veel overzicht en controle. Het toepassen van een open concept, draagt al 

bij tot de kans op “zien en gezien worden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een optimale controle en optimaal (over)zicht voor de baliemedewerker, is de balie in 

het middelpunt geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de bovenverdieping bevindt zich een hal (die in verbinding staat met de vergader-/studie-

/computerruimte en kantine) met een vide. De vide is omringd met glazen gevels. Hierdoor 

bestaat de mogelijkheid dat mensen via de bovenverdieping toch nog zicht hebben op de 

ontvangsthal en het bestuurskantoor.  

 

Figuur 5-37 Schematische voorstelling: 

Optimale overzicht voor balie 

 

              Balie  

                   

              Zichtlijn  

 

Figuur 5-36 Schematische voorstelling: Optimaal overzicht bij open concept 

 

           Persoon  

                   

            Zichtlijn 

 

Onderwijsondersteunende faciliteiten 
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Alhoewel gekozen is voor een open concept voor de ruimte voor onderwijsondersteunende 

faciliteiten, is er voor een duidelijke afbakening gezorgd. De studie- en computerruimte 

worden van elkaar gescheiden middels gedeeltelijk afgesloten scheidingswanden. Om het 

goede uitzicht en de controle te behouden, is gebruikgemaakt van scheidingswanden met een 

lamellen structuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-46 Scheidingswanden in open concept  

Bron: internet 

Figuur 5-38 Overzicht vanuit bovenverdieping 

Figuur 5-40 Scheidingswand met lamellen structuur Figuur 5-39 Scheidingswanden in open concept  

Foto; University of Toronto Mississauga Library 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
63 

 

B. Toegankelijkheid  

Delicten bijvoorbeeld inbraken kunnen het best voorkomen worden door preventieve 

maatregelen te treffen. Dit kan door het moeilijker maken voor de crimineel om zijn doel te 

bereiken. 

1. Hoog plafond 

Een hoog plafond kan ervoor zorgen dat men niet makkelijk kan komen aan de armaturen en 

andere apparatuur die aan het plafond zijn bevestigd, maar kan ook betekenen dat het moeilijk 

en gevaarlijk wordt voor de crimineel om via het plafond het gebouw binnen te komen. (Een 

hoog plafond kan weliswaar lastig zijn als lampen of apparatuur vervangen moeten worden. 

Hiervoor kan men gebruikmaken van hulpinstrumenten bijvoorbeeld een ladder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veiligheidsinstallaties 

Voor extra beveiliging voor de ruimten waar kostbaar en belangrijk materiaal is opgeslagen, 

namelijk in de ruimte voor onderwijsondersteunende faciliteiten, opbergruimten, 

administratieruimten en bij balies, zijn er veiligheidsinstallaties (een camerabewaking, 

alarmsysteem) geplaatst. En op het terrein is er veiligheidsverlichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-42 Veiligheidsinstallaties v.l.n.r. camerasysteem, alarmsysteem en veiligheidsverlichting 

Figuur 5-41 Hoog plafond 

Bron:SketchUp, eigen verwerking  
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Omdat gekozen is voor camerabewakening, is ook gezorgd voor plekken waar de beelden 

binnenkomen. In de wachthuizen kunnen de beelden bekeken worden.  

 

3. Metalen roldeuren 

De toegang tot het gebouw is moeilijk gemaakt, doordat alle hoofdingangen gesloten worden 

met een metalen roldeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grasstrook als fysieke barrière 

De looppaden die op het terrein zijn aangelegd, worden op een afstand gehouden van de 

gevels van het gebouw door een grasstrook. Dit is bedoeld als barrière/begrenzing, waardoor 

de bezoekers op een afstand van de ramen worden gehouden. De looppadden (zie paragraaf 

5.2.3) dwingen de bezoekers ook de route van de paden te volgen, zodat men niet overal op 

het terrein komt (zie onderstaande figuur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Omheining 

Voor een optimale beveiliging wordt het gehele terrein met uitzondering van het park 

omheind. Ook wanneer het buurtcentrum gesloten is voor bezoekers, zal het park toegang 

bieden voor de bewoners die op zoek zijn naar wat ontspanning en vertier. De speeltuin 

Figuur 5-43 Metalen roldeuren 

Figuur 5-42 

Voetpad wordt op een afstand 

gehouden van de raam door een 

grasstrook 

Bron: Sketchup, eigen verwerking 

Figuur 5-44 Voetpad wordt op een afstand gehouden van het raam door een grasstrook 

Foto; eenrondjevan.avhylas.nl 
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bevindt zich wel in de afgesloten zone vanwege de veiligheid. En een andere reden hiervoor is 

dat de “oudere” jeugd al gauw geneigd zal zijn gebruik te maken van de toestellen, waardoor 

ze sneller kapot kunnen gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-45 Omheining 

Figuur 5-46 Schematische voorstelling:Omheining  
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    5.2.5   Parkeergelegenheid 

Eenmaal bij het gebouw aangekomen, heeft de gebruiker of bezoeker vaak de behoefte aan 

een parkeerplaats.  

 

Omdat het bestuurscentrum op korte afstand ligt van de bewoners uit de wijk, zullen ze te 

voet of met de fiets naar het centrum gaan. Er wordt gezorgd voor een overdekte 

fietsenstallling op het terrein voor de fietsen. Ook voor de bezoekers die met de auto komen, 

is er voor parkeergelegenheid gezorgd. 

 

 
 

 

 

 

    5.2.6    Fysiek welbevinden 

Dit aspect wijst naar de lichamelijke beleving van het gebouw. De klimaatfactoren als de zon 

en de windrichting spelen hier een belangrijke rol. 

 

A. De zon 

De zon heeft in Suriname een grote invloed op de bouw. De zon zorgt voor hoge 

temperaturen, waardoor het gebouw opgewarmd wordt. 

 

1. Gunstige ligging voor recreatie 

Zoals eerder in het verslag is aangegeven, wordt bij recreatie specifiek gedacht aan een park 

en een speeltuin (zie paragraaf 5.2). Een belangrijke functie van deze activiteiten is het 

aantrekken van mensen om gebruik te maken van de voorzieningen (zie paragraaf 5.2.3). Het 

is dus van groot belang dat deze faciliteiten als behaaglijk ervaren worden. Omdat deze 

faciliteiten vaker in de middaguren bezocht worden, worden ze in het oosten geplaatst waar ze 

geen last ondervinden van de middagzon.  

Figuur 5-47 Overdekte fietsenstalling 

Foto; falco.nl 

Figuur 5-48 Parkeergelegenheid voor auto’s 
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2. Zonwering  

 

Alhoewel al verschillende ontwerpoplossingen zijn bedacht om de opwarming van de zon te 

reduceren, zijn er nog gevels die last ondervinden van de zon. Om de zon te weren ten 

opzichte van deze gevels, zijn de volgende oplossingen toegepast: 

 een groot overstek; 

 het beplanten van bomen of struiken in de richting van waar de zon schijnt; 

 toepassen van een buitenzonweringssysteem. 

 

 

 

 

Figuur 5-50 V.l.n.r. groot overstek, beplanting van bomen, buitenzonweringssysteem 

 

 

 

Figuur 5-49 Schematische voorstelling: gunstige ligging voor recreatie 
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Er zijn verschillende zonweringssystemen, maar de voorkeur wordt gegeven aan 

binnenzonwering. Dit om de organische architectuur van buiten opvallend te laten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. De windrichting 

De wind is een aangename factor om toe te passen in natuurlijk geconditioneerde ruimten. De 

wind komt in ons geval uit het noordoosten. 

 

 

Figuur 5-51 Schematische voorstelling: beplanten van bomen als zonwering 

 

      Bomen/struiken  

Figuur 5-52 Binnenzonweringssysteem  

Figuur 5-63 Buiten zonweringssysteem  

Bron: eigen archief 
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Gunstige ligging voor ruimten waar aan fysieke beweging wordt gedaan  

Bij recreatie (speeltuin) en sport wordt veelal aan fysieke beweging gedaan. Om deze 

activiteiten zo veel mogelijk te voorzien van een heerlijk briesje, zijn deze ruimten op de 

windrichting georiënteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Binnenklimaat 

 

1. Verlichting onderwijsondersteunende faciliteiten 

De ruimte voor de onderwijsondersteunende faciliteiten krijgt voldoende daglicht naar binnen, 

omdat deze ruimte zich aan de buitengevel bevindt. Deze faciliteiten (computer- en 

studiezaal) behoeven een goede verlichting. Deze gevels zullen voorzien worden van glazen 

ruiten, zodat de binnenruimte genoeg van zonlicht wordt voorzien.  
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Figuur 5-53 Schematische voorstelling: gunstige ligging voor ruimten waar aan fysieke beweging wordt gedaan 

NOORD 

 

OOST 

 

WEST 

 

Hal 

 

ZUID 

 

     Sport  

 

 Recreatie 

 

 

Onderwijsondersteuning 

 
Voorlichting  

 Beroepsgerichte educatie 

 

 Kunsteducatie 

 

 

Bestuurskantoor 

Hal 

 

Vergaderruimte 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
70 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kunstmatige ventilatie  

 

Het bestuurskantoor en de onderwijsondersteuningsruimte zullen kunstmatig geventileerd 

worden namelijk met een airconditioningssyteem. Een belangrijke reden hiervoor is het feit 

dat in deze ruimten kostbare materialen (computers) zijn opgeslagen die zeer gevoelig zijn 

voor hoge temperaturen en vochtigheid. 

 

De ruimten voor voorlichting, kunsteducatie en beroepsgerichte educatie krijgen een 

mechanische toevoer van verse lucht middels ventilatoren. De afvoer van lucht zal gewoon 

natuurlijk plaatsvinden via de ramen die zich aan de buitengevel bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-54 Schematische voorstelling: verlichting onderwijsondersteunende faciliteiten 

Figuur 5-39 

Goede overzicht op het terrein van de ingangen 

Bron: Sketchup, eigen verwerking  

Figuur 5-69 Binnenuimte wordt voorzien van zonlicht 

Bron: internet 

NOORD 

 

ZUID 

 

OOST 

 
WEST 

 

OCHTENDZON 

 MIDDAGZON 

 

     Sport  

 

 Recreatie 

 

 

Onderwijsondersteuning 

 
Voorlichting  

 Beroepsgerichte educatie 

 

 Kunsteducatie 

 

 

Bestuurskantoor 

Hal 

 

Vergaderruimte 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
71 

 

 

 

                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5-55 Schematische voorstelling: kunstmatige ventilatie  
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5.3   Ontwerpproces 

 

Voor de opzet van het ontwerpproces wordt verwezen naar figuur 5.16 t/m figuur 5.55. 

Daaruit zijn de modeltekeningen, schetstekeningen en plattegronden voortgekomen. 

 

    5.3.1   Modeltekening 

Alle voorzieningen hebben een ruimte nodig, welke afhankelijk is van het aantal gebruikers. 

Hierdoor worden de oppervlaktes van de ruimten bekend en zodoende ook de totaal 

benodigde oppervlakte voor het gehele complex met alle voorzieningen.  

 

 

   

Ruimte 

Aantal personen 

personeel       capaciteit Oppervlakte (m
2
) 

Bestuurskantoor        8                     100 

Sanitair                              8 25 

Voorlichting        2                   25 85 

Kunsteducatie        1                   25 85 

Beroepsgerichte educatie        1                   25 85 

Vergaderzaal 

(wijkvergadering)        5                  100 200 

Vergaderzaal 

(ressortraadsleden)       20 50 

Computerruimte         1                10 25 

Kantine         3                50 100 

  

830 

Recreatie         4                100 500 

Sport                           16 350 

Speeltuin         2                20 80 

  

930 

 Totaal benodigde 

oppervlakte   1760 

    

Tabel 5-1 Benodigde oppervlakten voor voorzieningen  
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Het terrein heeft een oppervlakte van ± 2800 m
2
, waarvan 800 m

2
 ter beschikking wordt 

gesteld voor het bestuurscentrum (gebouw) en 2000
 
m

2
 voor sport en recreatie. 

Voor de voorzieningen in het bestuursgebouw is er duidelijk gebrek aan oppervlak. Om toch 

de faciliteiten te creëren, worden twee bouwlagen en multifunctionele ruimtes toegepast.  

Meervoudig ruimtegebruik (menging in de tijd) houdt in dat de ruimte op verschillende tijden 

van de dag door andere functies gebruikt wordt. Menging in de tijd is hierdoor een belangrijk 

instrument in het efficiënter omgaan met de ruimte.  

De ruimte voor wijkvergaderingen kan multifunctioneel gebruikt worden voor voorlichting, 

kunsteducatie en beroepsgerichte educatie, doordat één keer per kwartaal wijkvergaderingen 

plaatsvinden (zie figuur 5-56). 

De vergaderruimte voor ressortraadsleden kan ook functioneren als studieruimte, omdat de 

resortraadsleden twee keer in een maand vergaderen. 

 

Er is gekozen voor meervoudig ruimtegebruik, waar de ruimtes op verschillende tijden van de 

dag door andere functies gebruikt worden. Het complex bezit een bestuurskantoor, een 

multifunctionele vergaderzaal voor de ressortraadsleden, en een grote multifunctionele ruimte 

welke door flexibiliteit ook verder kan worden onderverdeeld in kleinere zalen. Door de dag 

heen kunnen er verschillende activiteiten plaatsvinden binnen de multifunctionele zalen.  

 

 

 

 

 

Bestuurskantoor 
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Kunsteducatie 

Beroepsgerichte educatie 
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Parkeergelegenheid 
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Figuur 5-56 Efficiënte gebouwindeling  
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De multifunctionele zaal voor wijkvergaderingen kan opgedeeld worden in drie ruimtes door 

middel van opklapbare wanden. Deze exclusieve elektrische verticale wandsystemen bieden 

een unieke manier om ruimtes in te delen. De op maat gemaakte systemen zijn door een 

eenvoudige sleutelbediening volledig automatisch opvouwbaar tot in het plafond. De wanden 

zijn vlak, stabiel, duurzaam en bieden een zeer hoge geluidsisolatie. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-57 Sfeerfoto’s van opklapbare wanden  

Foto; skyfold.com 
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    5.3.2    Schetstekeningen 

 
Figuur 5-58 Schets I   

  

 

Figuur 5-59 Schets II   
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5.3.3    Plattegronden 

Begane grond 
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Figuur 5-60  Plattegrond begane grond   
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    5.3.4   Sfeerbeelden 
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Figuur 5-63 Bovenaanzicht vanuit het noordoosten 

(Bron: SketchUp) 

Figuur 5-62 Bovenaanzicht vanuit het noordwesten 

(Bron: SketchUp) 
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Figuur 5-64 Bovenaanzicht vanuit het zuidoosten 

(Bron: SketchUp) 

Figuur 5-65 Vooraanzicht vanuit het noorden 

(Bron: SketchUp) 
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Figuur 5-66 Zijaanzicht vanuit het oosten (terras) 

(Bron: SketchUp) 

Figuur 5-65 Zijaanzicht vanuit het westen 

(Bron: SketchUp) 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
81 

 

6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

    6.1  Conclusie 

 

De wijk Abrabroki wordt vaak genoeg gezien als een wijk met een slechte reputatie. Een 

buurt die gevaarlijk is en men liever moet vermijden, want zo gauw er gesproken wordt over 

deze wijk dan wordt hij meteen geassocieerd met criminaliteit en tal van andere sociaal-

maatschappelijke problemen als werkloosheid, milieuproblematiek. 

Ten aanzien van de wijk Abrabroki is uit dit onderzoek gebleken dat de slechte reputatie niet 

helemaal terecht is, want los van de vele knelpunten, heeft de wijk ook goede kwaliteiten en 

potenties die helaas niet gezien worden door de samenleving. Er is enorm veel talent 

aanwezig, de wijk Abrabroki heeft zijn stempel al gedrukt in de sport- en muziekwereld. De 

jeugd durft te participeren, er zijn genoeg religieuze gemeenten en personen in de wijk die 

actief bezig zijn om verbetering te brengen in de woon- en leefsituatie, zowel jong als oud 

reageren allemaal enthousiast en spontaan als het gaat om het helpen verbeteren van de wijk 

en bovendien bestaat meer dan de helft van de bewoners uit de leeftijdsklasse 0-30 jaar, een 

generatie die dynamisch en nieuwsgierig is, vol zit met energie en nog makkelijk te vormen 

is. 

Ten aanzien van het multifunctioneel bestuurscentrum kan gesteld worden dat het gebruikt 

kan worden als middel om de kwaliteiten van de wijk te helpen stimuleren en gebruik te 

maken van de potenties die de wijk te bieden heeft. Het centrum waar faciliteiten als 

voorlichting, maatschappelijke begeleiding, beroepsgerichte educatie, kunsteducatie, 

onderwijsondersteunende faciliteiten, sport en recreatie geboden zullen worden, zal 

ontwikkelingskansen, keuzemogelijkheden en betere toekomstperspectieven bieden voor elke 

bewoner van de wijk en omgeving; de mensen zullen in de gelegenheid worden gesteld 

vaardigheden te ontwikkelen en zich naar hun volle talenten en ambities te ontplooien en deze 

ook in dienst te stellen van de nationale ontwikkeling. Op deze manier kan de woon- en 

leefsituatie in de wijk, die generatie op generatie overgedragen wordt, verbeterd worden. 
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    6.2   Aanbevelingen  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met een vooraf bepaalde doelstelling en afbakening om na te 

gaan welke duurzame maatregelen getroffen kunnen worden om de woon- en leefsituatie in de 

wijk Abrabroki te verbeteren. 

Uit dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 Er moet verder onderzoek gedaan worden om te bepalen of het ontwerp wel financieel 

haalbaar is. 

 Er moet gekeken worden naar mogelijkheden tot financiering van dit project. 

 Het Multifunctioneel Bestuurscentrum moet getoetst worden als pilotproject in dit 

gebied om na te gaan of de woon- en leefsituatie daadwerkelijk een positieve wending 

krijgt. Als dit het geval is, kan zo een centrum ook in andere sociaal zwakke buurten 

worden opgezet, omdat deze buurten meestal te kampen hebben met gelijksoortige 

problemen. 

 Aangezien over het algemeen het onderhoud van een gebouw veel te wensen overlaat, 

moet er nagedacht worden over een goed functionerend beheers- en onderhoudsplan. 

 Aangezien er weinig is gedaan aan architectuur in dit gebied, kan het Multifunctioneel 

Bestuurscentrum dienen als voortrekker om de omgeving een modernere aanblik te 

geven. 
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Bijlage 1    Informatie over het ressort Beekhuizen in Paramaribo 
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Bijlage 2    Demografische gegevens van de wijk Abrabroki 

 

 

  

Figuur 3-22 het bordspel 

Bron: Yanick Veny 
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Bijlage 3    Vragenlijst  

 

Vragenlijst t.b.v mijn afstudeeronderzoek met als titel:  

 

Een Multifunctioneel Bestuurscentrum in Wijk Abrabroki, 

een visie ter verbetering van de woon- en leefsituatie in dit gebied 

 

 

Bevolkingsgroep:                

Geslacht:                           

Leeftijd:      

Opleiding: 

 

Woon-en leefsituatie 

1. Hoe lang woont u al in de wijk Abrabroki? .......................................................... 

  

2. Hoe ervaart u het om te wonen in deze wijk?............................................................... 

 

3. Wat zijn de sterke punten van de wijk? .................................................................  

 

4.  Wat zijn de zwakke punten van de wijk? .............................................................. 

 

5.  

a)  Kent u personen in de wijk die drugs- en alcoholverslaafd zijn? 

b) -----------------------------------die overgegaan zijn tot prostitutie? 

c) -----------------------------------die de school vroeg hebben verlaten 

d) -----------------------------------die werkloos zijn? 

e) -----------------------------------die tienermoeders zijn? 

f) -----------------------------------die besmet zijn met het hiv-/aidsvirus?  

                                                            

6. Komen burenruzies vaak voor in de wijk Abrabroki? Zo ja, wat denkt u dat de 

redenen/oorzaken kunnen zijn? .......................................................................... 

 

7. Wat kunt u vertellen over huisvesting in de wijk Abrabroki? Kunt u een paar 

voorbeelden geven?........................................................................................... 

 

8. Worden er activiteiten georganiseerd in de wijk?  

Hoe vaak? En participeert u wel? 

 

9. Heeft u contact met de buurtbewoners van deze wijk? 

Op welke manier? En hoe vaak? 
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10. Vindt u uw buren of familie belangrijk? Waarom? 

 

11. Bent u lid van een organisatie? Worden er activiteiten georganiseerd? Zo ja, welke? 

 

12. Gaat u naar de kerk? Worden er activiteiten georganiseerd? Zo ja, welke? 

 

Interesses, wensen en behoeften  

 

1. Wat doet u in uw vrije tijd in de wijk?  

Waar? Hoe vaak? 

 

2. (Indien de respondent een ouder/verzorger is) Wat doet/doen uw kind(eren) in hun 

vrije tijd in de wijk?  

Waar? Hoe vaak? 

 

3.  

a) Waar kunt u terecht in de wijk Abrabroki voor ontspanning (recreatie)? 

b) ---------------------------------------------------om te sporten?  

c) ----------------------------------------------------voor muzieklessen? 

d) ----------------------------------------------------voor danslessen? 

e) ----------------------------------------------------om trainingen/cursussen te volgen? 

f) ----------------------------------------------------voor huiswerkbegeleiding? 

g) ---------------------------------------------------voor voorlichting? 

h) ---------------------------------------------------voor maatschappelijke ondersteuning?  

 

4. Welke voorzieningen zou u nog graag in de wijk willen hebben?  

KIES EEN TOP 5 !!  (Kruis aan) 

 

a) Beroepsgerichte training  

b) Computereducatie 

c) Voorlichting en informatie 

d) Huiswerkbegeleiding 

e) Sport 

f) Expresieve uiting of talentontwikkeling (dans, muziek, tekenen, etc.) 

g) Ontspanning 

h) Maatschappelijke ondersteuning  

i) Kinderopvang 

j) Studieruimte  

k) Kledingzaak 

l) Voedselvoorziening 

m) Andere ................. 

 

 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
92 

 

 

Multifunctioneel Bestuurscentrum 

 

1. Wat vindt u ervan als er een Multifunctioneel Bestuurscentrum (= centrum waar je 

terechtkan voor verschillende faciliteiten bv. educatie, sport, recreatie, informatie, 

voorlichting) wordt opgezet in de wijk?  En waarom? 

 

2. Kent u een ideale locatie waar het centrum opgezet zou kunnen worden? 

 En waarom? 

 

3. Zou u zelf gebruikmaken van het centrum? Hoe vaak? En op welke tijdstippen? 

 

4. Op welke aspecten/voorwaarden zou u letten, voordat u de keuze maakt om gebruik te 

maken van het centrum? 

 

5. (Indien de respondent een ouder/verzorger is). Zou u uw kind(eren) gebruik laten 

maken van het centrum? Hoe vaak? En op welke tijdstippen? 

 

6. Op welke aspecten/voorwaarden zou u letten, voordat u de keuze maakt om uw 

kinderen gebruik te laten maken van het centrum? 

 

7. Hoe zou(den) u of uw kind(eren) daarheen gaan? (te voet, fiets, auto, bus, andere).  

 

8. Mag uw kind er dan alleen heen of moet het kind speciaal gebracht worden? 

 

9. Enige opmerkingen: 

         

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!! 
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Bijlage 4    Berekening stalen kolommen  

 

BESCHRIJVING 
Dit rapport omvat een overzicht van de uitgevoerde berekeningen van de draagconstructie horende 
bij het multifunctioneel bestruurscentrum in Abrabroki. 
Het rapport is een verslaglegging van de uitgevoerde berekeningen waarbij de volgende onderdelen zijn 
doorlopen: 
• dimensioneren van de betonnen plaatconstructies; 
• dimensioneren van de stalen draagconstructies met bijbehorende knopen; 
Een samenvattend overzicht wordt gepresenteerd van de resultaten volgend uit de doorlopen onderdelen. 
Dit geeft een overzicht van de gedimensioneerde constructieonderdelen (materialenlijst). 

GEHANTEERDE NORMBLADEN EN LITERATUUR 
Ten behoeve van de toetsing van de verscheidene onderdelen zijn de volgende normbladen gehanteerd: 
• Bouwbesluit van Suriname 1956 
• NEN 6700, Algemeen gedeelte 
• NEN 6702, Belastingen 
• NEN 6720, Voorschriften Beton TGB 1990 (VBC 1995) 
• NEN 6770-6772, TGB Staal’90 
 
Ten behoeve van het dimensioneren van de constructieonderdelen is de volgende literatuur eraan te pas 
gekomen: 
• Polytechnisch Zakboekje (2003 editie) 
• Constructief ontwerpen in beton, Vis en Sagel (1995) 
• Construeren in Gewapend Beton 2, Sagel en van Dongen 
• Overspannend staal Construeren A 
• Overspannend staal Construeren B 
• Overspannend staal Staalprofielen 
• Technische informatie Quickspan-platen 

Vloerconstructie 
De vloeren c.q. platen van de constructies worden bij het dimensioneren onderscheiden in de volgende 
typen: 
1. de beganegrondvloer van in het werk gestort beton; 
2. de verdiepingsvloeren opgebouwd uit 150 mm quickspan vloerplaten (kanaalplaten). 
Voor de hierboven genoemde typen van platen met de daarbij behorende ondersteuningen (balken, wanden 
en kolommen) wordt verwezen naar de bestekstekeningen. 
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Belastingen 
De berekende c.q. gehanteerde belastingen voor de respectieve vloeren staan vermeld in onderstaande tabel 
A. 
 
Tabel A    Vloerbelastingen 
 

Constructieonderdeel Belastingen Grootte 

Beganegrondvloer EG 
 
PB 
 
 
 
VB 
 

Eigen gewicht ht = 150 mm 
 
Afwerkingen 
Tegelafwerking 
Scheidingswanden 
 
Multifunctioneel gebouw 

3.75 kN/m
2 

 

0.90 kN/m
2 

0.10 kN/m
2 

0.50 kN/m
2 

 

5.00 kN/m
2 

UGT 
 

1.2xEG + 1.2x PB + 1.5xVB 13.80 kN/m
2 

BGT 
 

1.0xEG + 1.0x PB + 1.0xVB 10.25 kN/m
2
 

Verdiepingsvloer EG 
 
PB 
 
 
 
 
 
 
VB 

Eigen gewicht (QS15 -ht = 150 mm) 
 
Afwerklaag 60 mm (met krimpnet) 
Afwerkingen 30 mm 
Tegels 
Plafond 
Scheidingswanden 
Armaturen 
 
Multifunctioneel gebouw 

2.58 kN/m
2 

 
1.44 kN/m

2 

0.54 kN/m
2 

0.10 kN/m
2 

0.20 kN/m
2 

0.50 kN/m
2 

0.05 kN/m
2 

 
5.00 kN/m

2 

 

UGT 
 

1.2xEG + 1.2x PB + 1.5xVB 14.00 kN/m
2 

BGT 
 

1.0xEG + 1.0x PB + 1.0xVB 10.41 kN/m
2
 

 

Schematisatie en dimensionering 
1. In het werk gestorte beganegrondvloer 
De plaat c.q. vloer van de begane grond bestaat uit een in het werk gestorte betonnen vloer. De 
plaat wordt aangebracht op een verdicht zandpakket en wordt derhalve als volledig verend 
ondersteund geschematiseerd. Het dimensioneren geschiedt op basis van vuistregels voor elastisch 
ondersteunde vloerconstructies. 
Hiernavolgend worden de resultaten gepresenteerd: 
• Vloerdikte ht = 200 mm 
Beton B25 
Wapeningsnet Ø8 – 150 (ondernet) 
 
2. Kanaalplaatvloer 
Op basis van de optredende belastingen en de vloeroverspanning van maximaal 6.00 m, zijn 
voorgeschreven kanaalplaten van het type QS 15 PD (fabrikant SPANBETON N.V.). De 
geprefabriceerde voorgespannen platen worden middels een afwerklaag voorzien van krimpwapening, 
om krimpnaden op de plaatvoegen te voorkomen. 
De vloerconstructie wordt voorzien van een gewapend betonnen afwerklaag conform de volgende 
specificaties: 
• Dikte afwerklaag d = 60 mm met krimpwapening Ø6 – 150. 
• Beton B20. 
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Raamwerkberekening 
 
Schematisatie 
Allereerst wordt de kapconstructie ingevoerd in het rekenprogramma SCIA Engineering, om zodoende de 
maximale reactiekracht op de kolommen te bepalen. Hiermee zal de kolom verder handmatig gedimensioneerd 
worden. De kolommen worden geschematiseerd als te zijn ingeklemd. De dwarsliggers zullen ook handmatig 
gedimensioneerd worden.  
 
Belastingen 
Als eerste stap voor de raamwerkberekening worden de verschillende lasten (uit vloeren, wind en eigen 
gewicht), die werken op de constructieonderdelen bepaald. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde belastingen per 
constructieonderdeel. 
 
 
 

Constructieonderdeel Belastingen Grootte 

Kapconstructie 
(Vakwerkconstructie) 

EG 
PB 
 
 
 
VB 
 
WB 

Eigen gewicht kapconstructie 
Gordingen + dakplaten 
Plafond + installaties 
 
 
Personen op het dak 
 
Windbelasting 
 

 
0.30 kN/m

2 

0.20 kN/m
2 

0.50 kN/m
2 

 

1.00 kN/m
2 

 

0.48 kN/m
2 

 

Dwarsliggers  
(IPE360) 

EG 
PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
VB 
 

Eigen gewicht ligger 
EG (QS15 – ht = 150 mm) 
Afwerklaag 60 mm 
Cementafwerking 30 mm 
Tegels 
Plafond + installaties 
Armaturen 
Scheidingswanden 
Rustende Belasting 
 
Multifunctioneel gebouw  

 
2.58 kN/m

2 

1.44 kN/m
2 

0.54 kN/m
2 

0.10 kN/m
2 

0.20 kN/m
2 

0.05 kN/m
2 

0.50 kN/m
2 

5.41 kN/m
2 

 

5.00 kN/m
2
 

Gevelkolommen 
(HEA240) 

EG 
PB 
 
 
 
VB 
 

Eigen gewicht kolom 
Rustende belasting 
Eigen gewicht ligger 
Kapconstructie 
 
Multifunctioneel gebouw 

 
5.41 kN/m

2 

 
 
 

5.00 kN/m
2
 

 
 
Kapconstructie 
De kapconstructie is uitgerekend in het rekenprogramma SCIA Engineering. 
 
De kapconstructie bestaat uit zes vakwerkliggers met daartussen stabiliteitsstaven en windverbanden. 
De kapconstructie is als volgt opgebouwd: 

 Vakwerkligger: Boven- en onderrand: RO168.3 x 14.2 mm; staanders en schoren: RO101.6 x 5 mm. 

 Stabiliteitsstaven: CFCHS60.3 x 3.2 mm. 

 Windverbanden: L75 x 7 mm. 

Tabel B  Belastingen per constructieonderdeel 
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Figuur A-1   Overzicht kapconstructie 
 
Belastingen 
Op de kapconstructie zijn de volgende belastingen geplaatst: eigen gewicht, permanente belasting, 
veranderlijke belasting en windbelasting. Deze belastingen zijn in bovenstaande tabel B opgenomen. Eigen 
gewicht van de kapconstructie wordt in het programma automatisch meegenomen. 
 
Belastingscombinaties 
De volgende belastingscombinaties zijn gebruikt: 
 
 

 

Tabel C  Belastingscombinaties 
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Resultaten 
Na het invoeren van alle belastingen op de kapconstructie in het rekenprogramma zijn de volgende resultaten 
bekend geworden: 

 Maximale Rz, nodig voor het dimensioneren van de gevelkolommen en buitenkolommen. 

 Maximale vervorming in de Z-richting uz (eis: uz < 1/250 x L). 

 Staalcontrole van de verschillende staaldoorsnedes. 
 

 
Figuur A-2   Maximale Rz op gevelkolom 
 
De maximale Rz bedraagt 184.29 kN. 
Deze waarde zal gebruikt worden voor het dimensioneren van de gevelkolommen. 
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Figuur A-3   Maximale Rz op buitenkolom 
 
De maximale Rz bedraagt 16.91 kN. 
Deze waarde zal gebruikt worden voor het dimensioneren van de buitenkolommen. 
 
 
Tabel D  Maximale vervorming RO168.3x14.2 mm (boven- en onderrand) 
 

 
 
De maximale vervorming in de Z-richting uz 7.1 mm. 
Eis: uz < 1/250 x L 
L = 26866 mm => 7.1 mm  < 1/250 x 26866 = 107.5 mm  =>  VOLDOET 
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Hierboven (tabel E) ziet u het resultaat van de staalcontrole van doorsnede RO168.3x14.2 mm. 
Eisen:  
Spanningscontrole: Ncud < 1 => 0.04 < 1 => VOLDOET 
Stabiliteitscontrole: Drukspanning < 1 => 0.84 < 1 => VOLDOET 
 
Tabel F  Maximale vervorming RO101.6x5 mm (schoren en staanders) 

 
 
De maximale vervorming in de Z-richting uz 6.1 mm. 
Eis: uz < 1/250 x L 
L = 2979 mm => 7.1 mm  < 1/250 x 2979 = 11.92 mm  =>  VOLDOET 
 

Tabel E   Staalcontrole RO168.3x14.2 mm (boven- en onderrand) 
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Hierboven (tabel G) ziet u het resultaat van de staalcontrole van doorsnede RO101.6x5 mm. 
Eisen:  
Spanningscontrole: Ncud < 1 => 0.30 < 1 => VOLDOET 
Stabiliteitscontrole: Drukspanning < 1 => 0.45 < 1 => VOLDOET 
 
 
 

 
 
De maximale vervorming in de Z-richting uz 20.6 mm. 
Eis: uz < 1/250 x L 
L = 5600 mm => 20.6 mm  < 1/250 x 5600 = 22.4 mm  =>  VOLDOET 
 

Tabel G  Staalcontrole RO101.6x5 mm (schoren en staanders) 

 

Tabel H   Maximale vervorming CFCHS60.3x3.2 mm (stabiliteitsstangen) 
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Hierboven (tabel I) ziet u het resultaat van de staalcontrole van doorsnede CFCHS60.3x3.2 mm. 
Eisen:  
Spanningscontrole: Ncud < 1 => 0.00 < 1 => VOLDOET 
Stabiliteitscontrole: Drukspanning < 1 => 0.02 < 1 => VOLDOET 
 
 
 

 
De maximale vervorming in de Z-richting uz 10.2 mm. 
Eis: uz < 1/250 x L 
L = 6190 mm => 10.2 mm  < 1/250 x 6190 = 24.75 mm  =>  VOLDOET 

Tabel I   Staalcontrole CFCHS60.3x3.2 mm (stabiliteitsstangen) 

 

Tabel J   Maximale vervorming L75x7 mm (horizontale windverbanden) 
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Hierboven (Tabel K) ziet u het resultaat van de staalcontrole van doorsnede CFCHS60.3x3.2 mm. 
Eisen:  
Spanningscontrole: Sigma < 1 => 0.24 < 1 => VOLDOET 
Stabiliteitscontrole: Drukspanning < 1 => 0.05 < 1 => VOLDOET 
 
 
Dwarsliggers 
De maatgevende dwarsligger heeft een lengte L = 5 m.  
Profiel: IPE400; Staalkwaliteit S235; E = 2.1 x 10

8
 kN/m

2
; I = 2.313 x 10

-4
 m

4
. 

Op de maatgevende dwarsligger werken de volgende krachten: 

 Eigen gewicht ligger 
Staalkwaliteit S235; soortelijke massa = 7850 kg/m

3
 = 78.50 kN/m

3
; AIPE400 = 8.45x10

-3
 m

2
. 

 
qeg = 78.50 x 8.45 x 10

-3
 = 0.66 kN/m. 

 

 Permanente belasting 
Uit tabel (6-2)  is af te lezen dat op de dwarsligger werkt: PB = 5.41 kN/m

2
. 

Deze oppervlakte last heeft een werkende breedte van 2 x 2.8 m = 5.6 m. 
 
qpb = 5.41 x 5.6 = 30.3 kN/m. 

Tabel K    Staalcontrole L75x7 mm (stabiliteitsstangen) 



    Ontwerp van een nieuw multifunctioneel bestuurscentrum in Paramaribo 
103 

 

 
 

 Veranderlijke belasting 
Dit gebouw is multifunctioneel. Uit GTB 1990 – 7.2b is te halen dat kan worden aangenomen voor 
veranderlijke belasting : VB = 5 kN/m

2
. 

Deze oppervlaktelast heeft een werkende breedte van 2 x 2.8 m = 5.6 m. 
 
qvb = 5 x 5.6 = 28 kN/m. 

 
 
De totale lijnbelasting op de balk: qd = 1.2 x (qeg + qpb) + 1.5 x qvb = 1.2 x (0.66 + 30.3) + 1.5 x 28 = 79.2 kN/m. 
 
Maximaal moment op de balk: Md = 1/8 x qd x L

2
 = 1/8 x 79.2 x 5

2
 =247.50 kNm. 

 
Vervorming van de balk in de Z-richting: uz = (5 x qd x L

4
) / (384 x E x I)  

= (5 x 79.2 x 5
4
) / (384 x 2.1 x 10

8
 x 2.313 x 10

-4
) = 0.013 m 

 
Eis uz < 1/250 x L => 0.013 < 1/250 x 5 = 0.02 m => VOLDOET. 
 
 
Reactiekrachten  
Q = qd x L = 79.2 x 5 = 396 kN 
 
∑M tov A = 0 => 396 x 2.5 – RB x 5 = 0  => RB = 198 kN 
 
∑FV = 0 => 396 – 198 = 198 kN 
 
 
Staalcontrole 
Spanningscontrole 
Eis: Vsd / Vud ≤ 1 
 
Vsd = Vmax = 198 kN 
Vud = 0.58 x hw x tw x fy 
hw = h – 2tf = 400 – 2 x 13.5 = 373 mm 
tw = 8.6 mm 
Staalkwaliteit S235 => fy = 235 N/mm

2
 

Vud = 0.58 x 373 x 8.6 x 235 = 437223 N = 437.22 kN. 
 
Unity check: Vsd / Vud ≤ 1 => 198  / 437.22  ≤ 1 => 0.45 ≤ 1 => VOLDOET 
 
 
Staalcontrole 
Eis: σb / fy ≤ 1 
 
σb = M / W 
M = 247.50 kNm = 247.50 x 10

6
 Nmm. 

W = 1156.4 x 10
3
 mm

3
 

σb = 247.50 x 10
6
 / 1156.4 x 10

3
 = 214 N/mm

2
 

 
Unity check: σb / fy ≤ 1 => 214  / 235  ≤ 1 => 0.91 ≤ 1 => VOLDOET 
Gevelkolommen 
De maatgevende kolom heeft een lengte L = 8 m.  
Profiel: HEA240; Staalkwaliteit S235; E = 2.1 x 10

8
 kN/m

2
; I = 7.763 x 10

-5
 m

4
; 

Op de maatgevende kolom werken de volgende krachten: 
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 Eigen gewicht kolom 
Staalkwaliteit S235; soortelijke massa = 7850 kg/m

3
 = 78.50 kN/m

3
; AHEA240 = 7.68x10

-3
 m

2
. 

 
qeg = 78.50 x 7.68x10

-3
 = 0.61 kN/m. 

Op de kolom werkt: qeg = 0.61 x 8 = 4.88 kN. 
 

 Rustende belasting: qrb = 5.41 kN/m
2
. 

Op de kolom werkt: qrb = 5.41 x 5.6 x 2.5 = 75.74 kN. 
 

 Eigen gewicht ligger: qeg = 0.66 kN/m. 
Op de kolom werkt: qeg = 0.66 x 5.63 = 3.7 kN. 
 

 De belasting afkomstig van de kapconstructie Rz = 184.29 kN. 
 

 Veranderlijke belasting 
Dit gebouw is multifunctioneel. Uit GTB 1990 – 7.2b is te halen dat kan worden aangenomen voor 
veranderlijke belasting : VB = 5 kN/m

2
. 

Op de kolom werkt: qvb = 5 x 5.6 x 2.5 = 70 kN/m. 
 
De totale belasting die de kolom zal moeten dragen wordt: 
Fd;kolom = 1.2 (4.88 + 75.74 + 3.7 + 184.29) + 1.5 x 70 = 427.33 kN. 
 
 
Staalcontrole 
Knikstabiliteit 
Eis:  Ncsd / (ωbuc x Ncud) ≤ 1 
 
Ncsd = 427.33 kN 
 
Ncud = AHEA240 x fy 
AHEA240 = 7680 mm

2 

fy = 235 N/mm
2 

Ncud = 7680 x 235 = 1804800 N = 1804.8 kN 
 
ωbuc 

ʎzrel = √(Ncud / FE) 
FE = (π

2
 x E x I) / lk

2
 = (π

2
 x 2.1 x 10

5
 x 2769 x 10

4
) / 8000

2
 = 896.73 kN 

ʎzrel = √(1804.8 / 896.73) = 1.42 
ωbuc aflezen uit grafiek met knikkromme b: 
ωbuc = 0.38 
 
Unity check: 427.33  / (0.38 x 1804.8) ≤ 1 => 0.62 ≤ 1 => VOLDOET. 
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Kolom K1 
De maatgevende kolom K1 heeft een lengte L = 6.2 m. 
Profiel: RO152.4x6.3; Staalkwaliteit S235; E = 2.1 x 10

8
 kN/m

2
; I = 7.73 x 10

-6
 m

4
; 

Op de maatgevende kolom werken de volgende krachten: 

 Eigen gewicht kolom 
Staalkwaliteit S235; soortelijke massa = 7850 kg/m

3
 = 78.50 kN/m

3
; A = 2.89x10

-3
 m

2
. 

 
qeg = 78.50 x 2.89x10

-3
 = 0.23 kN/m. 

qeg = 0.23 x 6.2 = 1.43 kN. 
Op de kolom werkt: cos 25° x 1.43 = 1.3 kN. 
 
 

 De belasting afkomstig van de kapconstructie Rz = 16.91 kN. 
 
Op de kolom werkt: cos 25° x 16.91 = 15.33 kN. 

 
De totale belasting die de kolom zal moeten dragen wordt: 
Fd;kolom = 1.2 (1.3 + 15.33) = 20 kN. 
 
 
Staalcontrole 
Knikstabiliteit 
Eis:  Ncsd / (ωbuc x Ncud) ≤ 1 
 
Ncsd = 20 kN 
 
Ncud = A x fy 
A = 2890 mm

2 

fy = 235 N/mm
2 

Ncud = 2890 x 235 = 679150 N = 679.15 kN 
 
ωbuc 

ʎzrel = √(Ncud / FE) 
FE = (π

2
 x E x I) / lk

2
 = (π

2
 x 2.1 x 10

5
 x 773 x 10

4
) / 6200

2
 = 416.79 kN 

ʎzrel = √(679.15 / 416.79) = 1.28 

Figuur A-4   Krachten op buitenkolom K1 

Buitenkolommen 
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ωbuc aflezen uit grafiek met knikkromme a: 
ωbuc = 0.5 
 
Unity check: 20  / (0.5 x 679.15) ≤ 1 => 0.06 ≤ 1 => VOLDOET. 
 
 

 
 
 
Kolom K2 
 
De maatgevende kolom K2 heeft een lengte L = 4 m. 
Profiel: RO177.8x8; Staalkwaliteit S235; E = 2.1 x 10

8
 kN/m

2
; I = 1.54 x 10

-5
 m

4
; 

Op de maatgevende kolom werken de volgende krachten: 

 Eigen gewicht kolom 
Staalkwaliteit S235; soortelijke massa = 7850 kg/m

3
 = 78.50 kN/m

3
; A = 4.27x10

-3
 m

2
. 

 
qeg = 78.50 x 4.27x10

-3
 = 0.34 kN/m. 

Op de kolom werkt: qeg = 0.34 x 4 = 1.36 kN. 
 

 De belasting afkomstig van de kapconstructie Rz = 16.91 + 16.77 = 33.68 kN. 
 
De totale belasting die de kolom zal moeten dragen wordt: 
Fd;kolom = 1.2 (1.36 + 33.68) = 42 kN. 
 
 
Staalcontrole 
Knikstabiliteit 
Eis:  Ncsd / (ωbuc x Ncud) ≤ 1 
 
Ncsd = 42 kN 
 
Ncud = A x fy 
A = 4268 mm

2 

fy = 235 N/mm
2 

Ncud = 4268 x 235 = 1002980 N = 1003 kN 
 
 

Figuur A-5   Krachten op buitenkolom K2 
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ωbuc 

ʎzrel = √(Ncud / FE) 
FE = (π

2
 x E x I) / lk

2
 = (π

2
 x 2.1 x 10

5
 x 1541.4 x 10

4
) / 4000

2
 = 1996.71 kN 

ʎzrel = √(1003 / 1996.71) = 0.71 
ωbuc aflezen uit grafiek met knikkromme a: 
ωbuc = 0.83 
 
Unity check: 42 / (0.83 x 1003) ≤ 1 => 0.05 ≤ 1 => VOLDOET. 
 


