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“Possibilism is based on the belief that change within any given setting is possible, but that identifying 

agents of change require a propensity to search for hidden rationalities or interpretations of local 

settings which at first sight might be counter – intuitive.” (Hirschman, 1958) 
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Als eerste wil ik mijn promotor Dr. Tom Coppens bedanken om me te overtuigen om een 

doctoraatsbeurs aan te vragen en om mijn vizier op vlak van onderzoek te verruimen. Ik ben zeer blij 

dat u me begeleidde op deze lange reis. Je nam deze taak serieus. Je stond me bij vanaf de 

onderzoeksopzet, doorheen alle twijfels betreffende de verwerking van mijn empirie tot en met 
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toen ik dreigde af te haken. Warm hart voor jullie inbreng en geduld. Ik hoop dat jullie ook blij zijn met 

het resultaat.  

 

Verder kon ik me geen betere doctoraatscommissie wensen. Dr. Ilse Loots zat de commissie voor 

met de grootste toewijding, geduld en empathie. U nam vele twijfels weg en deed me geloven in de 

haalbaarheid om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Ook Dr. Hebe Verrest 

vertegenwoordigde een belangrijke rol. Als jonge onderzoeker keek ik erg op naar uw onderzoek, 

publicaties en academisch pad. U verruimde mijn Surinaamse focus en introduceerde me in de 

Caribische onderzoekscontext. Als commissielid was uw feedback steeds bemoedigend en 

inspirerend. Zelfs tijdens mijn voorverdediging reikte u me een laatste boek aan dat heel wat losse 

eindjes samenbracht.  
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Misschien minder gebruikelijk, maar ik wil ook Dr. Han Verschure bedanken om in mijn jury te 

zetelen. Als student architectuur nam je de begeleiding van mijn thesis architectuur over van een 

collega. Ik was heel vereerd en voelde me onwennig om door zo’n grote meneer te worden begeleid. 

Jaren later, bij mijn eerste reis naar Suriname, nam ik verschillende van je werken in mijn koffer mee 

om me te ondersteunen tijdens mijn onderzoek. Tijdens de samenstelling van mijn jury kon ik me dan 

ook geen beter jurylid inbeelden. Ik ben erg blij dat je deze taak aanvaarde. 

 

Naast mijn promotoren, commissieleden en jury kon ik tijdens mijn doctoraatsonderzoek rekenen op 

veel steun van een leger aan collega’s: de onderzoekers van het eerste uur, de collega’s van ISTT, 

de Surinaamse collega’s van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en mijn collega’s bij de 

stad Antwerpen. Vanuit het grote onderzoekslokaal stortten we ons als onderzoekers van het eerste 

uur samen in dit academische avontuur. Paul Verbeeck, Dr. Jonas Van Looveren, Dr. Marjan 

Michels, Eva Storgaard, Dr. Kaat Verdict, Joris Van den Broeck en Elisabet Van Wijmeersch, we 

hebben samen de academische wereld ontdekt, verloren onderweg heel wat naïviteit, maar hebben 

elkaar altijd gesteund. Hartelijk dank voor jullie collegialiteit. Eva en Elisabet, ik kijk erg uit naar jullie 

verdediging. Ten tweede ben ik erg dankbaar dat Dr. Johan De Walsche, Marleen Goethals, Dirk 

Laporte en Fille Hanjoul, de leden van ISTT, me opnamen in hun interdisciplinaire, complementaire 

en gezellige team. Jullie gaven me vertrouwen en deden me geloven in de waarde van mijn 

onderzoek. De collega’s aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Angelika Namdar, Hans 

Martinus en Dr. Marciano Dasai gaven me een warme thuis, ondersteunden me in de uitvoering van 

mijn onderzoekstaken en stonden me bij met kritische reflecties tijdens al die jaren en tijdens de vele 

veldwerkperiodes in Paramaribo. De collega’s van de stad Antwerpen toonden steeds interesse en 

voorzagen me van deugddoende aanmoedigingen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn 

bedrijfsdirecteur Falke Meyer en mijn afdelingshoofden Nuria Mertens en Annick Waegeman. Jullie 

boden me alle ruimte en steun om mijn doctoraat tot een goed einde te brengen. Bedankt voor de 

vele vakantiedagen, het goedkeuren van alle onbetaalde verlofdagen en me te ontzien toen het 

moeilijk ging.  

 

Katrijn Apostel, Kristien Mariën, Ester Angst, Pieter Van Maele en Egbert Moerland, jullie hielpen me 

elk op jullie eigen manier bij de uitvoering van mijn doctoraat. Kristien, bedankt om me als student te 

ondersteunen bij de uitvoering van het veldonderzoek en de warme vriendschap. Katrijn, bedankt 

voor de kritische blik, de aanmoedigende lunchmeetings en de tekstuele verbeteringen. Ester, 

bedankt om een luisterend oor te zijn en om mijn afgekeurd artikel te vertalen naar het Nederlands, 

zodat het toch nog bruikbaar was in mijn manuscript. Pieter, je hielp me erg om ingang te vinden bij 
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bevoorrechte getuigen van wie het mij niet lukte om te interviewen alsook om mijn manuscript 

tekstueel te verbeteren en Egbert, zonder jou was mijn kaartmateriaal nooit zo goed leesbaar 

geweest.  

 

Mijn partner Johan bewonder ik voor zijn eindeloos geduld. Het was niet makkelijk om je als 

scheikundige bij een chemiereus te verplaatsen naar de onzekere academische wereld van 

stedenbouwkundig onderzoek. Doorheen de jaren vonden we met vallen en opstaan een balans 

tussen gezin, verbouwingen en ‘tijd om te schrijven’. Bedankt dat ik je meermaals mocht achterlaten 

met de kinderen om onderzoek uit te voeren in Suriname of om mijn onderzoek te gaan presenteren 

op een congres. Ook ben ik je erg dankbaar om de verbouwingen na de komst van Vik alleen voort te 

zetten, zodat er voldoende tijd was om aan mijn onderzoek te werken. Bovenal bewonder ik je dat je 

mijn vertwijfeling en nukkig gedrag tolereerde.   

 

Mijn ouders wil ik bedanken omdat ze me alle kansen gaven om me academisch te ontwikkelen, 

maar ook om me aan te moedigen dit doctoraatsavontuur aan te durven en me gedurende al die 

jaren te steunen. Ook ben ik heel blij dat jullie zo vaak op Vik wilden passen telkens ik zo dringend 

moest schrijven. Ook mijn schoonouders wil ik bedanken om de drie jongens op te vangen toen er 

ook in de drukke weken geschreven moest worden.  

 

Ten laatste wil ik ook mijn zus Inge bedanken, om jaren te luisteren naar mijn gezeur over onderzoek, 

aanstellingen, publicatiedruk, het moeizame schrijfproces en grote spinnen in mijn kamer.  
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Nederlandstalige samenvatting 
 

Dit doctoraat vond zijn oorsprong in de mislukte pogingen om via onderzoek en ruimtelijke 

planningspraktijken de stedelijke uitspreiding van Paramaribo om te keren naar meer gewenste 

ruimtelijke ontwikkelingspatronen. Hierdoor was ik gaan twijfelden aan de validiteit van het door mij 

gekende ruimtelijk planningsinstrumentarium en aan de toepasbaarheid van Westerse ruimtelijke 

planningstheorieën op niet-Westerse stedelijke contexten. Tevens voelde ik aan dat de beschikbare 

onderzoeken en beleidsdocumenten de oorzaken van stedelijke uitspreiding in Paramaribo niet 

helemaal correct konden analyseren. Toch kon ik niet precies aanduiden hoe het beter kon. Dat 

aanvoelen gold niet alleen voor Paramaribo, ook andere Caribische academici deelden die mening 

betreffende de analyse en aanpak van stedelijke uitspreiding in andere Caribische steden. Het zijn 

steden met zeer uiteenlopende ruimtelijke en maatschappelijke eigenheden en uitdagingen, die allen 

wel gestoeld zijn op gelijkaardige (neo-)koloniale ruimtelijke ontwikkelingsmodellen. In mijn doctoraat 

wenste ik hier dieper op in te gaan.  

 

Het onderzoek is opgedeeld in twee grote delen, het theoretische en het empirische luik. In het 

theoretische luik schep ik een kader waarin ik de algemene uitdagingen van stedelijk 

uitspreidingsonderzoek duid. Op basis van de analyse van de definitie, oorzaken en gevolgen van 

stedelijke uitspreiding kon ik ontdekken dat bestaande literatuur maar al te vaak voorbijgaat aan de 

contextspecifieke en multidimensionale karakteristieken van het concept stedelijke uitspreiding. 

Daarnaast bleek dat de literatuur gedomineerd wordt door Westerse academici en literatuurbronnen. 

Die uitdagingen trachtte ik te overbruggen door stedelijke uitspreiding te typeren als een collectief 

actieprobleem. Om stedelijke uitspreiding vanuit een neo-institutioneel perspectief te kunnen 

onderzoeken, selecteerde ik het Institutional Analysis and Development frame (IAD) van Ostrom. Om 

de relatie tussen politiek, publieke administratie en bevolking (individueel of georganiseerd) meer te 

expliciteren en gestructureerd te kunnen onderzoeken, vulde ik het IAD aan met het 

dienstverleningsmodel van de Wereldbank. Om dat analysekader inhoudelijk verder in te vullen, ga ik 

in op de effecten van neo-patrimonialsime, onverdiend inkomen en padafhankelijkheid. 

 

In het empirisch luik ga ik op basis van een casestudy na of het IAD, uitgebreid met het 

dienstverleningsmodel, effectief leidt tot nieuwe inzichten in de oorzaken van stedelijke uitspreiding in 

een specifieke stad, waardoor de bestaande uitdagingen in stedelijk uitspreidingsonderzoek 

overbrugd kunnen worden.  
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Om het empirisch luik vorm te geven werd ervoor gekozen om te focussen op Paramaribo, de 

casestudy die aanleiding gaf tot dit onderzoek. Door een enkelvoudige casestudy met verschillende 

onderzoekseenheden uit te voeren, testte ik de validiteit van de theoretische verwachtingen. Op basis 

van de eerste resultaten van het veldonderzoek kon ik vaststellen dat stedelijke uitspreiding in 

Paramaribo vooral tot stand kwam door residentiële en infrastructurele ontwikkelingen, en dat 

publieke verkavelingen het meest geschikt waren voor verder empirisch onderzoek. Om het 

empirisch onderzoek te structureren werden onderzoeksvragen opgesteld, waarbij per vraag een 

onderzoeksstrategie werd afgebakend. 

Het empirisch luik werd onderverdeeld in vier deelonderzoeken: ten eerste de context van publieke 

woningbouw, ten tweede de ruimtelijke context van de LWP-projecten Hanna’s Lust, Waterland en 

Leidingen 10A, ten derde de verklaringen voor en percepties op de locatiekeuze van de LWP-

projecten, en ten vierde de perceptie van de bewoners op hun nieuwe woonomgeving op één van de 

drie LWP-projecten. Die info gebruikte ik om te ontdekken waarom de stedelijke uitspreiding in 

Paramaribo in stand wordt gehouden door de LWP-projecten.  

Zo kwam ik te weten dat een deel van de stedelijke uitspreiding in Paramaribo kan verklaard worden 

door de gekende, generieke oorzaken. Daarnaast spelen echter ook een hele reeks van context-

specifieke oorzaken mee,  zoals corrupt grondbeleid, een populistisch beleid van publieke 

huisvesting, de afwezigheid van een kritisch middenveld, beperkte oppositie, tekortkomingen in de 

bouwsector, en uitzichtloze situaties van woningbehoefte die van generatie op generatie worden 

doorgegeven. Naast het feit dat die oorzaken het onderzoek naar de drijfveren van de verschillende 

participanten en de interactie van de verschillende participanten onderschrijven, legde dit onderzoek 

ook de padafhankelijkheid van deze ontdekte verklaringen en oorzaken bloot. Daarom werd in de 

conclusie van het empirische deel kort ingegaan op de mogelijkheden om vanuit het doorbreken van 

de padafhankelijkheid strategieën te ontwikkelen om stedelijke uitspreiding in Paramaribo tegen te 

gaan. In volgend onderzoek dienen die strategieën verder onderzocht te worden.  

 

Op basis van dit onderzoek was het mogelijk om vanuit een concrete case de uitdagingen van 

onderzoek naar stedelijke uitspreiding in het algemeen te detecteren, om vanuit neo-institutionele 

invalshoeken een mogelijk antwoord te bieden op die uitdagingen en om die mogelijke antwoorden 

vervolgens empirisch te testen. De positieve empirische resultaten zetten aan tot meer onderzoek, 

zowel in de diepte binnen de case van Paramaribo, als in de breedte door meerdere single cases in 

andere steden en vergelijkend onderzoek tussen verschillende uitgespreide steden uit te bouwen. 
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English summary  
 

This doctoral research originates from the disappointing results of research and spatial planning 

practices in order to reverse urban sprawl in Paramaribo into more desirable spatial development 

patterns. As a result, I doubted the validity of the spatial planning instruments that I knew, as well as 

the suitability of Western urban planning theories in non-Western urban contexts. I also felt that the 

analyses regarding the causes of urban sprawl in Paramaribo in the available studies and policy 

documents were not entirely accurate. Yet I could not indicate exactly how they could be improved. 

This feeling did not only apply to Paramaribo, other Caribbean academics also shared this opinion 

regarding other Caribbean cities. These cities all have very different spatial and social characteristics 

and challenges, but are all originally based on similar (neo)colonial spatial development models. That 

is why I wanted to elaborate on these issues in my PhD. 

 

The research is divided into two sections: the theoretical and the empirical section. In the theoretical 

section, I create a framework in which I explain the challenges in urban sprawl research in general. 

Based on the analysis of the definition, causes and consequences of urban sprawl, I was able to 

discover that existing literature too often ignores the context-specific and multidimensional 

characteristics of the concept of urban sprawl. I also noticed that the literature is dominated by 

Western academics and literature sources. I try to overcome these challenges by defining urban 

sprawl as a collective action problem. As such, I was able to investigate urban sprawl from a neo-

institutional perspective. In order to operationalize this perspective, I selected Ostrom 's Institutional 

Analysis and Development frame (IAD). To emphasise the relationship between politics, public 

administration and the population (individual or organized) more explicit than in the AID, I 

supplemented the IAD with the World Bank's service model. Hence, I could also investigate the 

relationship between these actors in a more structured manner. To further substantiate this extended 

analysis framework, I discuss the effects of neo-patrimonialism, unearned income and path 

dependency. 

 

In the empirical section, I use a case study to investigate whether the application of the extended IAD 

in urban sprawl research effectively leads to new insights into the causes of urban sprawl in a specific 

city. Thereby bridging the existing challenges in urban sprawl research. To shape the empirical 

section, I returned to Paramaribo. Based on a single case study with embedded units of research, I 

started testing the validity of the theoretical assumptions. Based on the first results of field research, I 

was able to detect that urban sprawl in Paramaribo was mostly driven by residential and 
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infrastructural developments, and that public housing allotments were most suitable for further 

empirical research. In order to bring structure to empirical research, research questions and a 

research strategy were defined. The empirical section is subdivided into four sub-studies: first the 

context of public housing, second the spatial context of the National Housing Programme (NHP) 

projects Hanna's Lust, Waterland and Leidingen 10A, third the explanations and perceptions on the 

location choice of the NHP projects and fourth the perception of the residents on their new living 

environment on one of the three NHP-projects. I used this info to unravel why the urban sprawl is 

sustained in Paramaribo through the NHP-projects. For example, I discovered that part of the urban 

sprawl in Paramaribo can be explained by generic causes, but I also discovered a range of context-

specific causes, such as corrupt land policy, populist public housing policy, absence of critical civil 

society, limited political opposition, shortcomings in the construction sector and housing needs that 

are passed down across generations. In addition, the investigation of the motives of the different 

participants as well as the interaction of the different participants revealed path dependence of these 

discovered causes. That is why the empirical section briefly explored the possibilities of developing 

strategies that try to overcome the path dependency of urban sprawl causes in Paramaribo. These 

strategies should be further investigated in subsequent research. 

 

Based on this research, I unravelled the challenges of urban sprawl research through literature and a 

case study.  To overcome these challenges a neo-institutional perspective was suggested and was 

empirically tested. The positive results of this research encourage in-depth and comparative 

research. In-depth within the case of Paramaribo and comparative research through the development 

of several single cases in other cities which makes it possible to develop comparative research 

between different sprawled cities. 
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Deel I: Inleiding  
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Figuur 1: mozaïek van bebouwing in de binnenstad van Paramaribo (Heirman, 2019)   
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1 Aanleiding  

1.1 Uitdagingen in Paramaribo als uitgespreide stad 
Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, is van oorsprong een geplande, koloniale stad. Tot 

ongeveer een decennium na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 was de groei van de 

hoofdstad het resultaat van weloverwogen publieke en private ontwikkelingen. De krijtlijnen van de 

ruimtelijke ontwikkelingen (wegennet, ontwatering, afbakening van bouwvelden en bepalen van 

algemene bouwvoorschriften) werd in goede banen geleid door de planologische dienst van wat eerst 

de koloniale en later de onafhankelijke overheid was. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw nam de 

beleidsaandacht voor stadsplanning systematisch af en nam corruptie met grond – via de toewijzing 

van publieke gronden aan politieke medestanders - toe. Die combinatie maakte van Paramaribo een 

stad die groeide op basis van ad-hocontwikkelingen, waardoor een snelgroeiende en rafelige 

stadsrand ontstond (Ehrenburg, 2015).  

 

Paramaribo is sinds 2006 mijn actieterrein voor tal van academische activiteiten, zoals onderzoek, 

mede door mij begeleid studentenonderzoek, projecten die dienden om het onderwijs te versterken 

en maatschappelijke dienstverleningsopdrachten. Tijdens het onderzoek voor mijn masterproef in 

2006 leek de ruimtelijke planningsproblematiek in Paramaribo nog overzichtelijk en oplosbaar te zijn. 

Hardwin De Wever, de promotor van mijn toenmalige masterproef stedenbouw en ruimtelijke 

ordening, vertelde dat er in Suriname weinig ruimtelijk planners waren, dat er amper plannen 

bestonden en dat er geen middelen waren voor de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. Met de 

goede opleiding, het maken van sterke ontwerpen en het binnenhalen van donoren zouden we een 

wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ruimtelijke situatie. 

  

De realiteit bleek echter een stuk complexer te zijn. Al snel ontdekten mijn collega’s en ik dat er reeds 

verschillende pogingen werden ondernomen om de groei van de stad te beheersen. De talloze 

structuurplannen, stedelijke visies en stadsontwerpen die in de laatste drie decennia werden 

opgemaakt, zijn daar het bewijs van (Blufpand, 2005) (Jankipersadsingh, et al., 1993) (Ministerie van 

Openbare Werken Suriname, Technische Universiteit Delft, Universiteit van Suriname, 1992) (PHI 

Archtecture for Inter American Development Bank, 2005). Geen van die plannen werd echter ooit 

officieel goedgekeurd of uitgevoerd, waardoor ze geen impact hadden op de stedelijke uitspreiding. 

Tijdens mijn vele bezoeken aan Suriname ontmoette ik een groot aantal architecten, bouwkundig 

ingenieurs, planologen, stedenbouwkundigen en landmeters. Ook woonde ik verschillende malen 

korte cursussen over ruimtelijke planning voor Surinaamse ambtenaren bij, net als meer uitgebreide 
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academische opleidingen. Verder ontdekte ik dat in Suriname grotere donorprojecten bestonden die 

zich focusten op ruimtelijke planning en ontwikkeling. Die projecten werden tot 2010 niet alleen door 

de Nederlandse overheid gefinancierd, maar ook door andere internationale instanties zoals de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank en zelfs de Europese Unie. Ondanks de aanwezigheid van 

planners, plannen en middelen kon ik doorheen de jaren vaststellen dat de stad steeds verder 

uitdijde en dat de stedelijke problemen ten gevolge van die groei alsmaar toenamen. Daardoor bleek 

de ruimtelijke ordeningsproblematiek veel complexer te zijn dan aanvankelijk gedacht.  

 

De ontembare stedelijke groei, de complexe planningssituatie en de geringe impact van de 

planningsinspanningen deed bij mij vragen rijzen over de geschiktheid van de door mij gekende 

planningsstrategieën en het instrumentarium. Voor ik Suriname bezocht, geloofde ik immers in de 

kracht van strategische structuurplannen die gekoppeld werden aan goed ontworpen en 

geregisseerde, strategische stadsprojecten. In een voorgaand onderzoek ging ik zelfs na wat de 

randvoorwaarden waren om strategische structuurplanningsmethode te transponeren naar de 

Surinaamse context (De Ridder & Heirman, 2009). In Paramaribo heb ik echter moeten vaststellen 

alle pogingen om de ruimtelijke situatie te verbeteren, door de omstandigheden ter plekke lijken te 

falen. Dat vraagstuk vormde de aanleiding voor dit onderzoek. Tijdens vele discussies met 

ambtenaren, beleidsmakers, academici, professionals en studenten in Suriname, ontdekte ik steeds 

nieuwe puzzelstukjes. Zo ontdekte ik dat de meeste ruimtelijke planners in Suriname – waaronder 

ikzelf – zich bij hun ruimtelijke planningsvoorstellen steeds baseerden op hun Westerse ruimtelijke 

planningstheorieën en praktijkvoorbeelden. Daarenboven zetten we onze kennis vooral in om 

ontwerpend aan de slag te gaan met de vastgestelde problemen. Om de explosieve stedelijke 

uitspreiding te sturen en de kwaliteit van de stedelijke omgeving te verbeteren, formuleerden we 

ontwerpconcepten als “groene buffers”, “randafwerkingen” en “kernverdichting”. Ondanks de vele 

kwaliteiten van de ontwerpen bleven ze tekeningen op papier. Om na te gaan of het Westerse 

referentiekader, dan wel de te ruimtelijke insteek, of misschien zelfs andere factoren aan de basis 

lagen van dit falen, was meer onderzoek nodig.  

 

1.2 Globale verstedelijking en stedelijke uitspreiding 
De ruimtelijke planningsproblematiek zoals hierboven beschreven is niet uniek voor Paramaribo, ze 

kan geplaatst worden in globale stedelijke trends. In 1975 woonde slechts 37,2% van de 

wereldbevolking in stedelijke omgevingen. Sindsdien is het verstedelijkingspercentage aanzienlijk 

toegenomen. In 2009 vond de omslag plaats en woonde meer dan de helft (50,1%) van de 

wereldbevolking in stedelijke gebieden (United Nations, 2010). Momenteel telt de wereldbevolking 
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7,728 miljard mensen (www.worldometers.info, sd) en volgens de beschikbare vooruitzichten zal 

zowel de totale wereldbevolking als de stedelijke bevolking blijven toenemen. De Verenigde Naties 

verwachten bovendien dat alle bevolkingsgroei de komende vier decennia zal geabsorbeerd worden 

door de stedelijke gebieden. Tegelijkertijd zullen de steden ook in beperkte mate rurale bevolking 

aantrekken, waardoor er verwacht wordt dat tegen 2050 de rurale bevolking wereldwijd met 0,3 

miljard mensen zal zijn afgenomen. Bovendien verwacht de VN de bevolkingstoename vooral in 

steden in de minder ontwikkelde regio’s. Volgens projecties uit 2012 zal de bevolking in Azië tegen 

2050 met 1,2 miljard mensen zijn gegroeid, met 0,9 miljard in Afrika en met 0,2 miljard in Latijns-

Amerika en de Caraïben (United Nations, 2012).  

 

Kortom, hoewel de grote migratiegolven voorbij zijn, zullen de steden blijven groeien. Dat wordt 

bevestigd door zowel internationale organisaties als door academici (United Nations, 2012). Zo pleit 

Angel (2012) in zijn boek ‘Planet of the cities’ dat we niet moeten proberen om de groei van de 

steden in te perken, maar dat we de groei vooral moeten accommoderen. Op basis van een brede 

waaier aan studies van steden besluit Angel dat het accommoderen van die groei door middel van 

een generieke aanpak zijn limieten kent. Elke stad, elke stedelijke context en elke samenleving is 

immers uniek, waardoor het accommoderen van de groei op maat van elke stad dient te gebeuren. 

Bij zo’n aanpak op maat pleit Angel ervoor dat er in de groeiende steden ruimte moet zijn voor de 

huisvesting en nederzettingen van de armere stedelingen, net zoals er aandacht moet zijn voor de 

aanleg van kwalitatief publiek domein en infrastructuur (Angel, 2012). 

 

1.3 Latijns-Amerikaanse en Caribische verstedelijking en 

stedelijke uitspreiding 
Ook binnen de regio staat Paramaribo niet alleen met haar ontembare stedelijke groei. In Latijns-

Amerika en het Caribisch gebied woont bijna 80 procent van de bevolking in een stedelijke omgeving. 

Op enkele uitzonderingen na heeft de regio niet langer te maken met grote migratiebewegingen van 

landelijke naar stedelijke gebieden. Sinds 2000 komt de jaarlijkse toename van de stedelijke 

bevolking in deze regio overeen met de cijfers voor natuurlijke groei. Toch constateert de VN een 

meer recent migratieproces in de steden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, een proces dat 

zeer verwant lijkt te zijn aan de Westerse stedelijke uitspreiding – beter gekend onder de Engelse 

term ‘urban sprawl’. De oorsprong van die stedelijke uitspreiding in de Caraïben kent volgens de VN 

zeer uiteenlopende oorzaken: de ontwikkeling van nieuwe wooncomplexen, winkelcentra, toerisme 

en nieuwe industriële zones, maar ook de opkomst van nieuwe informele nederzettingen. Zo breiden 
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Caribische steden elk op hun eigen manier fysiek uit, met snelheden die twee of drie keer hoger 

kunnen zijn dan de bevolkingsgroei. Dat stedelijke uitspreidingsproces creëert een nieuwe en diverse 

reeks aan uitdagingen voor het beheer van de Caribische steden en hun stedelijke agglomeraties 

(UN Habitat, 2012).  

 

Via Caribbean Network for Urban and Land Management (CNULM) kon ik ontdekken dat veel 

Caribische regeringen, plannersorganisaties en academische instellingen erkennen dat de regio het 

moeilijk heeft om de ontembare stedelijke groei te sturen: "Caribische samenlevingen zijn uniek 

omdat ze gecreëerd werden op basis van Europese economische en strategische behoeften. Het 

oorspronkelijke instrument voor deze overheersing waren de plantages die de migratie van arbeiders 

uit Afrika en Azië bewerkstelligden. Zoals academici hebben opgemerkt, blijft deze historische 

context tot op vandaag een belangrijke invloed uitoefenen bij het bepalen van de structuur en de 

groei van de belangrijkste stedelijke centra in de regio. Vele Caribische stedelijke gebieden hebben 

zeer hoge percentages van informele en ongeplande ontwikkelingen die onhoudbaar zijn geworden, 

of zullen worden. Verder is stadsplanning en management ingebed in koloniale wet- en regelgeving, 

maar ontbreekt het aan adequate ontwikkeling en implementatie van beleid alsook aan handhaving 

van regels en voorschriften. Deze situatie wordt verder verergerd door het onvermogen van de 

stedelijke autoriteiten om de gevolgen van stedelijke groei effectief te beheren." (Verrest, et al., 2011) 

Uit dit citaat blijkt dat Verrest en haar collega's onderschrijven dat er een sterke relatie is tussen de 

bestuurlijke en de maatschappelijke context aan de ene kant en de ruimtelijke situatie van de 

Caribische steden aan de andere kant. Die bevindingen vormden voor mij de aanleiding om een 

manier te zoeken om de relatie tussen ruimtelijke problemen en niet-ruimtelijke oorzaken binnen de 

problematiek van stedelijke uitspreiding in Suriname te onderzoeken.  

 

Om de problematiek van Paramaribo beter te duiden en te kaderen bestaat de inleiding uit drie 

hoofdstukken.: Ten eerste de academische positionering van de problematiek van stedelijke 

uitspreiding, ten tweede de duiding van stedelijke uitspreidingsproblematiek in Paramaribo en ten 

derde het onderzoeksopzet. 
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2 Theoretische positionering van het concept 

stedelijke uitspreiding 
Op basis van een beperkte literatuurprospectie blijkt dat er geen eenduidige definitie van stedelijke 

uitspreiding, beter gekend onder de Engelse term ‘urban sprawl’, voorhanden is en dat er heel wat 

discussie bestaat rond de problematisering van het concept. Volgens academici zoals Soule (2006), 

zou stedelijke uitspreiding een ongrijpbaar concept zijn. Over het algemeen lijkt stedelijke uitspreiding 

tot stand te komen wanneer een stad op een onsamenhangende en ongecontroleerde manier 

uitspreidt (Battha, 2010). Een volledige duiding van het concept zou ons te ver leiden in deze 

inleiding. Om alvast een eerste inzicht te krijgen in het concept, bespreek ik wel de noodzaak en de 

moeilijkheid om stedelijke uitspreiding te kenteren. . Verder duid ik de verwantschap tussen 

ruimtelijke uitspreiding en andere maatschappelijke problemen, zoals onderzocht vanuit een neo-

institutioneel perspectief. Tenslotte maak ik een koppeling met de mogelijke effecten van het 

toepassen van een te Westerse planningstheorie bij het onderzoeken van en het formuleren van 

beleid rond stedelijke uitspreiding.  

 

2.1 Academische en internationale erkenning van de 

noodzaak en moeilijkheid om stedelijk uitspreiding te 

kenteren 
Uit een eerste verkenning van academische bronnen blijkt al dat stedelijke uitspreiding een stedelijk 

ontwikkelingspatroon is met vele nadelige effecten. Volgens Ewing en zijn collega’s komt stedelijke 

uitspreiding voort door de transformatie van een excessieve hoeveelheid onbebouwde ruimte in de 

rand van de stad. Het bebouwen van de rurale gronden beschadigt het omliggend natuurlijke milieu 

(Battha, 2010) (Besussi, et al., 2010) (Ewing, 1994). Omdat de inname van grond veel groter en 

inefficiënter is bij stedelijke uitspreiding dan bij andere stedelijke groeitypes, gaat de grondinname ten 

koste van vruchtbare landbouwgronden, weilanden en/of natuurlijke habitatten rondom de stad. 

(Battha, 2010) (Burchell & Mukherji, 2003) (Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010). Verschillende academici 

zoals Burchell geven ook aan dat stedelijke uitspreiding resulteert in auto-afhankelijkheid, files 

creëert en zo luchtvervuiling veroorzaakt. Omwille van het onsamenhangende weefsel en de lage 

densiteit ontstaan grote reisafstanden, die men niet meer te voet of met de fiets kan overbruggen. 

Daarom is men bij stedelijke uitspreiding aangewezen op gemotoriseerd vervoer. Daarenboven is het 
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in een verspreid stedelijk weefsel zeer moeilijk om openbaar vervoer te organiseren. Op deze manier 

zijn de bewoners van de uitgespreide stedelijke rand aangewezen op gemotoriseerd privaat vervoer. 

Door die vele private, gemotoriseerde voertuigen, zijn de wegen in de rand overvol en ontstaat 

verkeerscongestie (Battha, 2010) (Burchell & Mukherji, 2003) (Johnson, 2001). Verder zuigt 

stedelijke uitspreiding de economische activiteiten en rijkdom weg uit het centrum van de stad naar 

de stedelijke randen. Veel huishoudens, maar ook bedrijven, verhuizen vanuit stedelijke centra naar 

de rand, waardoor in de stand leegstand ontstaat en voornamelijk de lagere sociale klassen 

achterblijven. Hierdoor lopen de centra niet enkel fysiek leeg, maar daalt ook het aantal sociale, 

culturele en economische activiteiten in de binnenstad (Akademie für Raumforschung und 

Landesplannung, 1970) (Burchell & Mukherji, 2003) (Johnson, 2001). 

 

Naast de academische wereld besteden ook internationale organisaties als de Europese Unie en de 

Verenigde Naties aandacht aan de nadelige gevolgen van stedelijke uitspreiding. Het European 

Environmental Agency (EEA) drukt haar bezorgdheden over stedelijke uitspreiding uit in de 

publicatie: ‘Urban Sprawl, the ignored challenge.” (2006). Het EEA benadrukt in haar rapport 

allereerst de nadelige effecten van stedelijke uitspreiding: “Stedelijke uitspreiding bedreigt de cultuur 

van Europa, aangezien het ecologische, sociale en economische gevolgen heeft voor zowel de 

steden als het platteland. Bovendien ondermijnt het ernstig de inspanningen om de wereldwijde 

uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan... In Europa zijn steden in oorsprong veel 

compacter. Voor de komst van moderne vervoerssystemen, ontwikkelden er zich compacte 

historische kernen. Vergeleken met de meeste Amerikaanse steden, zijn hun Europese 

tegenhangers in veel gevallen nog steeds compact. Europese steden waren echter in het midden van 

de jaren vijftig compacter en minder uitgespreid dan nu, op dit moment is stedelijke uitspreiding een 

veel voorkomend fenomeen in heel Europa. Bovendien is er geen duidelijke vertraging in deze trends 

merkbaar. Vooral de gebieden in de zuidelijke, oostelijke en centrale delen van Europa lopen 

gevaar.” (European Environmental Agency, 2006, p. 5) Daarna maakt het EEA de koppeling tussen 

stedelijke uitspreiding en tekortkomingen in ruimtelijk planningsbeleid: "Over het algemeen 

suggereert het voorliggende bewijsmateriaal dat waar ongeplande, gedecentraliseerde ontwikkeling 

domineert, stedelijke uitspreiding op een mechanistische manier zal plaatsvinden. Omgekeerd, waar 

de groei rond de periferie van de stad wordt gecoördineerd door een sterk stedelijk beleid, kunnen 

meer compacte vormen van stadsontwikkeling worden verzekerd." (vertaling uit Engels, Ibidem, 

2006, p. 6) Verderop in het document preciseert het EEA dat een zwakke ruimtelijke ordening, een 

gebrekkige handhaving van de geldende plannen en een gebrek aan horizontale en verticale 

coördinatie en samenwerking de drijfveren zijn van stedelijke uitspreiding. Zo is volgens het EEA de 
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ontwikkeling van stedenbouwkundige strategieën en de handhaving van die plannen de sleutel om 

wildgroei tegen te gaan. (Ibidem, 2006, blz. 17) In zijn rapport evalueert het EEA de Europese 

pogingen om stedelijke uitspreiding in te dammen niet, maar de auteurs benadrukken wel de 

mogelijkheden om op Europees niveau een territoriaal samenhangend beleid te ontwikkelen dat de 

negatieve gevolgen van de huidige stedelijke uitspreiding aanpakt en de stedelijke uitspreiding in de 

toekomst probeert te stoppen. 

 

De Verenigde Naties (VN) drukken in verschillende publicaties hun bezorgdheid uit over de negatieve 

effecten van stedelijke uitspreiding op het dagelijkse leven van het immer groeiende aantal 

stadsbewoners. In State of the Cities uit 2011 (United Nations, 2011), wordt er aandacht besteed aan 

stedelijke uitspreiding. De VN definieert stedelijke uitspreiding als “een stedelijk patroon met een lage 

densiteit gekenmerkt door negatieve ecologische, economische en sociale externaliteiten.”  Verder 

argumenteert ze: “Deze verspreide verstedelijking kan onderverdeeld worden in twee verschillende 

categoriën: de periferisering en de suburbane uitspreiding. Langs de ene kant verwijst periferisering 

naar de informele en illegale grondgebruikspatronen, die gecombineerd worden met een tekort aan 

infrastructuur, publieke voorzieningen en basisvoorzieningen en vaak gepaard gaan met een tekort 

aan openbaar vervoer en adequate toegang tot wegen. Aan de andere kant relateert suburbane 

uitspreiding aan residentiële zones voor hogere en middeninkomensgroepen en met hoogwaardige 

commerciële en detailhandelscomplexen die beter verbonden zijn door individueel vervoer dan door 

openbaar vervoer.” (United Nations, 2011). Ook in zijn World Urbanisation Prospects uit 2014 

benadrukt de VN de voordelen van wonen in een stedelijke omgeving, net als het nadelige effect van 

wonen in een uitgestrekte verstedelijkte omgeving:: "Het verstedelijkingsproces is historisch in 

verband gebracht met andere belangrijke economische en sociale transformaties, die geleid hebben 

tot grotere geografische mobiliteit, lagere vruchtbaarheid, langere levensverwachting en vergrijzing 

van de bevolking. Steden zijn een belangrijke locatie voor ontwikkeling en armoedebestrijding in 

zowel stedelijke als landelijke gebieden, omdat ze zich grotendeels concentreren op de nationale 

economische activiteit, overheid, handel en transport, en cruciale verbindingen bieden met 

plattelandsgebieden, tussen steden en over internationale grenzen heen. Het stedelijk leven wordt 

vaak geassocieerd met hogere niveaus van geletterdheid en onderwijs, betere gezondheid, betere 

toegang tot sociale voorzieningen en meer mogelijkheden voor culturele en politieke participatie. 

Desalniettemin bedreigt snelle en ongeplande stedelijke groei duurzame ontwikkeling, wanneer de 

noodzakelijke infrastructuur niet wordt ontwikkeld of wanneer beleid ontbreekt dat ervoor dient te 

zorgen dat de voordelen van het stadsleven gelijkmatig verdeeld worden. Ondanks het comparatieve 

voordeel van steden, zijn stedelijke gebieden vandaag de dag ongelijker dan landelijke gebieden, 
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waardoor wereldwijd honderden miljoenen stedelijke armen in ondermaatse omstandigheden leven. 

In sommige steden leidt ongeplande of ontoereikende stadsuitbreiding tot snelle uitspreiding, 

vervuiling en degradatie van het milieu, samen met niet-duurzame productie- en 

consumptiepatronen. Verstedelijking is integraal verbonden met de drie pijlers van duurzame 

ontwikkeling: economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en milieubescherming.” (United 

Nations, 2014, pp. 100 - 101) 

 

Het is op basis van die citaten duidelijk dat de internationale organisaties de problemen veroorzaakt 

door stedelijke uitspreiding erkennen. Tevens wordt ook duidelijk dat het kenteren van stedelijke 

uitspreiding een globale uitdaging is en dat er geen pasklare strategie voorhanden is. De EEA legt 

haar hoop op sterke ruimtelijke planning en handhaving, terwijl de VN aangeeft dat stedelijke 

uitspreiding ook voorkomt in informele nederzettingen die door ruimtelijke planning moeilijk te sturen 

zijn.  

 

Hoewel het belang van het ombuigen van stedelijke uitspreiding hierboven wordt benadrukt, lijkt het 

erop dat de successen om stedelijke uitspreiding effectief tegen te houden zeer wisselend zijn. 

Verschillende internationale instanties en academici vestigen hun hoop op specifieke 

beleidsmaatregelen en de ontwikkeling van instrumenten voor ruimtelijke ordening om stedelijke 

uitspreiding tegen te gaan. Lofstgarden en Christiansen vatten dit pleidooi goed samen wanneer zij 

stellen dat "onvoldoende ruimtelijke planning een belangrijke motor is voor stedelijke uitspreiding. 

Planning en politieke controle kunnen een cruciale rol spelen bij het voorkomen of beperken van een 

dergelijke ontwikkeling." (Loftsgarden & Christiansen, 2011, p. 22). Academici zoals Dieleman en 

Wegener (2004), maar ook Couch en Karecha (2006), gebruiken empirisch bewijs in hun 

argumentatie dat planning en politieke inmenging inderdaad helpen om stedelijke uitspreiding tegen 

te gaan. Andere wetenschappers, zoals De Decker (2011) en Hein (2001), spreken dit echter tegen. 

Volgens De Decker is de stedelijke uitspreiding in Vlaanderen net versneld, ondanks de ontwikkeling 

en implementatie van verschillende wetten en ruimtelijke plannen die werden ontworpen om 

stedelijke uitspreiding te beteugelen (De Decker, 2011). Hein beschrijft vergelijkbare bevindingen uit 

zijn onderzoek naar stedelijke uitspreiding in Phoenix, Verenigde Staten (Hein, 2001).  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat ondanks er geen consensus gevonden werd betreffende de 

definitie van het concept, er wel voldoende empirisch materiaal voorhanden is om te besluiten dat 

stedelijke uitspreiding een ongewenst verstedelijkingsproces is met negatieve effecten op zowel 

sociaal, economisch als ecologisch vlak. Ook kan worden besloten dat er een algemene consensus 



33 
 

is tussen academici en internationale organisaties over de noodzaak om stedelijke uitspreiding te 

kenteren, maar dat de successen om stedelijke uitspreiding effectief om te buigen tot een meer 

gewenste vorm van stedelijk ontwikkeling wisselend zijn. Hierdoor blijven veel stedelijke gebieden 

wereldwijd kampen met stedelijke uitspreiding. 

  

2.2 Verwantschap tussen stedelijke uitspreiding en 

andere maatschappelijke problemen onderzocht 

vanuit het neo-institutionalisme 
De hierboven besproken problemen komen neer op het falen van pogingen om grip te krijgen op een 

maatschappelijk proces. Dat is niet uniek voor stedelijke uitspreiding. Ook andere sectoren kennen 

die problematiek. Zo is het reguleren van visbestanden ter voorkoming van overbevissing en het 

uitsterven van bepaalde vissoorten, even problematisch. Net als bij stedelijke uitspreiding, worden de 

vissers getroffen door hun eigen handelingen. Mccay (2012) beschrijft dat er in verschillende cases 

getracht werd om op basis van visquota de overbevissing te reguleren. Die quota werden in sommige 

omstandigheden gehandhaafd, terwijl in andere situaties de regels nooit geïmplementeerd noch 

gehandhaafd werden.  

In die situaties suggereert de auteur dat het uitvoeren van institutioneel onderzoek waarbij alle 

aspecten - zoals regels, geschiedenis, gemeenschap en het politiek landschap - in samenhang 

onderzocht worden, kunnen bijdragen tot het vinden van beheerstrategieën die aangepast zijn aan 

specifieke gemeenschappen. Hier is dus geen sprake van een beheerstrategie, maar wel van een 

analysebenadering van de situatie om zo beheerstrategieën op maat te maken. Ook andere 

sectoren, zoals het beheer van natuurlijke hulpbronnen, waterbestanden en publieke voorzieningen 

worden op een gelijkaardige manier onderzocht (Cole & Ostrom, 2012). Die benadering behoort tot 

het neo-institutionalisme, waarbij formele en informele instituties, actoren en hun omgeving in 

overweging worden genomen om zo verklaringen te vinden voor maatschappelijke 

beheersproblemen van over het algemeen publieke of collectieve goederen (North, 1990). Om na te 

gaan of het neo-institutionalisme ondersteuning kan bieden om de stedelijke uitspreiding om te 

buigen naar meer gewenste stedelijke ontwikkeling is meer onderzoek nodig.  
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2.3 Verwantschap met problematiek van te Westerse 

uitgangspunten in stedelijke planningsonderzoek en -

theorie  
Vooraleer over te gaan naar de ontwikkeling van Paramaribo, wil ik deze theoretische positionering 

afsluiten door terug te grijpen naar de vraag of de voorstellen in Paramaribo te veel geënt waren op 

Westerse planningsideeën. Daarnaast is er de stelling van Angel (2012) over het aanpassen van 

stedelijke groei op maat van elke stad. Op vlak van planningstheorieën beschrijft Robinson (2006) in 

haar boek Ordinary Cities, dat planningstheorie veel te lang vanuit een Westers perspectief werd 

ontwikkeld, waardoor de theorieën niet aangepast zijn aan niet-Westerse contexten. Volgens 

Robinson leidt dit Westers perspectief tot foute aannames in onderzoek en tot onaangepast stedelijk 

beleid. In haar boek pleit ze ervoor om planningstheorie, -praktijk en -onderzoek meer te ontwikkelen 

vanuit een open vizier. Met meer aandacht voor de lokale context worden alle steden als gelijk, ofwel 

‘ordinary’, benaderd (Robinson, 2006).  

 

Gezien stedelijke uitspreiding een globaal fenomeen is, maar ik in de eerste prospectie vooral 

Westerse onderzoeken en literatuur vond, lijkt dit ook een mogelijke verklaring voor de wisselende 

successen bij het kenteren van stedelijke uitspreiding in steden als Paramaribo. Ook de perceptie 

van Angel op stedelijk beleid bevestigt dit vermoeden. Er is echter meer onderzoek nodig naar de 

onaangepastheid van Westerse inzichten en het belang van de lokale nuances in stedelijk 

uitspreidingsonderzoek.  
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3 Stedelijke uitspreidingsproblematiek in 

Paramaribo 
Om de stedelijke uitspreidingsproblematiek in Paramaribo meer precies te duiden, start ik met een 

algemene positionering van het land en de hoofdstad, waarna ik inga op de historische ontwikkeling 

van Paramaribo tot en met 2000. Daarna bespreek ik de huidige stedelijke situatie zoals die tot stand 

kwam tussen 2000 en 2012 aan het begin van mijn onderzoek, waarna ik de meest recente situatie 

van de stad en de mogelijke groeiscenario’s bespreek. Tenslotte positioneer ik Paramaribo exacter 

binnen de Caribische regio.  

 

3.1 Algemene positionering van Paramaribo 
Paramaribo is de hoofdstad van Suriname, gelegen in het noordoosten van het Zuid-Amerikaanse 

continent. Het land grenst aan Guyana in het westen, Frans - Guyana in het oosten, Brazilië in het 

zuiden en de Atlantische Oceaan in het noorden. 

 

Figuur 2: ligging van Suriname (Heirman, et al., 2007) 

 

Suriname heeft een oppervlakte van 163 820 km² en is verdeeld in drie vegetatie of topografische 

regio's: kustgebied, savannegordel en binnenland. De kustzone is bijna 350 kilometer lang en 50 

kilometer breed en bevat zandruggen en moerassen. Ook bevat de kustzone waardevolle 
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mangrovegebieden en zeer vruchtbare gronden die uitermate geschikt zijn voor landbouw. De 

zandruggen zijn ook zeer draagkrachtig en daarom geschikt voor bebouwing. Hierdoor is de kustzone 

het meest verstedelijkte gebied van het land. De enige stad van omvang is Paramaribo.  

Paramaribo is centraal gelegen in de kustzone, langs de linkeroever van de Suriname rivier. De 

hoofdstad was in 2012 247,57 km² groot en huisvestte toen 386 380 inwoners. Verder zijn er nog 

kleinere steden, zoals Albina, Nieuw-Nickerie en Moengo. Tenslotte is er langs de hoofdwegen in het 

kustgebied ook heel wat lintbebouwing.  

De savannegordel bevat witte, onvruchtbare zandgronden waarop alleen struiken en grassen 

groeien. Hier bevinden zich veel mineraalwaterbronnen. Het binnenland, de grootste regio van 

Suriname, bestaat uit tropisch regenwoud. Deze regio beslaat bijna 80procent van het landoppervlak. 

Er zijn geen steden in de savanne of het binnenland, enkel kleinere plattelandsgemeenschappen, 

tribale dorpen en informele goudzoekersgemeenschappen. In de tribale dorpen leven voornamelijk 

Marrons (nazaten van gevluchte slaven) en Indianen (Heirman, et al., 2007) (Heirman & Coppens, 

2013). 

 

Figuur 3: kaart van Suriname (Heirman, et al., 2007) 
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3.2 Historische ontwikkeling Paramaribo 
De historische groei van Paramaribo geeft meer inzicht in het verstedelijkingsproces van de stad. 

Deze historische analyse is grotendeels gebaseerd op een onderzoek naar de groei van de 

Surinaamse hoofdstad uit mijn masterproef ruimtelijke planning en stedenbouw (Heirman, et al., 

2007). Dat onderzoek diep ik uit door het aan te vullen met meer recent bronmateriaal. Zo geef ik 

meer inzicht in het groeiproces van Paramaribo vanaf de eerste nederzettingen tot aan de het einde 

van de 20ste eeuw. De analyse verdeel ik in drie tijdsperioden, te beginnen met de oprichting van 

Paramaribo in de 17e eeuw, gevolgd door de groei van de stad in de 18e en 19e eeuw en tenslotte 

de versnelling van de verstedelijking in de 20e eeuw. Van elke periode zal de fysieke groei, de 

planningscontext en de situatie van het stadsleven in Paramaribo kort worden besproken. 

Onderstaande figuur geeft een meer gedetailleerd beeld van de historische groei van Paramaribo. De 

recente ontwikkelingen in de 21e eeuw worden besproken in het volgende onderdeel, dat inzoomt op 

de huidige status van de stad. 

 

3.2.1 Ontstaan van Paramaribo in de 17e eeuw 

Tot de komst van de Franse, Nederlandse en Engelse kolonisten in de 17e eeuw behoorde het land 

dat we nu als Suriname kennen toe aan indianenstammen. De eerste sporen van 

indianennederzettingen werden gevonden in de buurt van Nickerie en dateren uit 1000 vóór Christus. 

De eerste aanwijzingen van inheemse nederzettingen op de locatie van Paramaribo dateren uit 1613. 

Die nederzetting werd beschreven door de eerste Nederlandse planters die arriveerden aan de kust 

van Suriname. De inheemsen verwezen naar hun nederzetting op de linkeroever van de 

Surinamerivier als 'Parmurbo'. De eerste groep Nederlandse planters richtte naast Parmurbo een 

klein handelsdorp op om de oogst van hun plantages te verschepen en te verhandelen (Bakker, et 

al., 1998, p. 11) (Loor & Egger, 2003, p. 108) (Heirman, et al., 2007, pp. 18 - 19). In 1644 kwamen 

Franse planters naar het gebied, ze verdreven de Nederlandse planters en namen het handelsdorp 

naast Parmurbo in. Om hun nederzetting te beschermen, bouwden de Fransen een klein houten fort. 

Door malaria en aanvallen van de inheemse stammen verlieten de Fransen het gebied kort na 

aankomst (Hillebrand & Meyer, 2015, p. 141). In 1651 arriveerden de Engelsen om het gebied te 

koloniseren. Lord Willoughby, gouverneur van Barbados, reisde vanuit Barbados naar Suriname om 

er samen meer plantages op te zetten. De eerste plantages werden verder stroomopwaarts langs de 

Surinamerivier gesticht. Tussen die plantages bouwden de Engelse kolonisten een eerste belangrijke 

stad, die ze Thorarica noemden en uit ongeveer honderd woningen bestond. Om de plantages en de 

hoofdstad te beschermen tegen buitenlandse aanvallen vanop de rivier versterkte Lord Willoughby de 
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Franse vesting die stroomafwaarts naast Parmurbo lag. Het fort werd Fort Willoughby gedoopt. In 

1665 verhuisde Lord Willoughby de kantoren van de uitvoerende macht van Thorarica naar 

Parmurbo, dat ondertussen was omgedoopt tot Paramaribo. De verhuis zette het verval van 

Thorarica in (Hillebrand & Meyer, 2015, p. 25). 

 

Tijdens de tweede Nederlands - Engelse oorlog reisde een Nederlandse vloot opnieuw af naar de 

wilde kust van Suriname. Daar volgde een strijd tussen de Nederlanders en de Engelsen. Aan die 

strijd kwam in 1667 een einde door het Verdrag van Breda. Ter uitvoering van dat verdrag ruilden de 

Engelsen Suriname in voor het Nederlandse gebied Nieuw Amsterdam - nu beter gekend als New 

York. Kort na de ondertekening van het verdrag begonnen de Nederlanders met de bouw van een 

nederzetting naast Fort Willoughby. Het fort zelf werd omgedoopt tot Fort Zeelandia. Tegen het einde 

van de 17e eeuw verloor Thorarica al haar glorie en verdween de stad geleidelijk aan. Zo werd 

Paramaribo de enige stad tussen de plantages. In die tijd bevonden zich ongeveer 175 plantages 

langs de Suriname Rivier, waarop 4000 kolonisten en hun slaven woonden (Hillebrand & Meyer, 

2015, pp. 26 - 27; Dikland, 2004, p. 1; Bakker, et al., 1998, p. 21).  

 

Figuur 4: ruimtelijke situatie van de eerste nederzettingen langs de Suriname Rivier anno 1667 (Heirman, et al., 
2007) 
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3.2.2 Een geplande stedelijke uitbreiding van Paramaribo in de 18e 

en 19e eeuw 

In 1686, vlak voor de eeuwwisseling, arriveerde gouverneur Aerssen Van Sommelsdijck in Suriname. 

Hij wijdde zijn tijd in Suriname aan het plannen en uitbreiden van Paramaribo. Bij aankomst trof 

gouverneur Aerssen Van Sommelsdijck een fort met een dertigtal huizen eromheen aan. Tegen 1718 

was de stad door de uitbreiding van de gouverneur al uitgegroeid tot een stad met 500 huizen. De 

uitbreiding van Paramaribo gebeurde niet lukraak maar was het resultaat van stadsplanning 

(Hillebrand & Meyer, 2015, pp. 141 - 143; Dikland, 2004, pp. 3-4).  

 

 

Figuur 5: reconstructie van het centrum van Paramaribo in 1760 door KDV architects (Dikland, 2004)  
 

Dikland (2004) analyseerde de plannen van de uitbreiding van Paramaribo in de 18e eeuw en 

vergeleek deze met de stedenbouwkundige theorieën en modellen van die tijd. Dikland herkent de 

planningsprincipes van Simon Stevin in het stadsplan van Paramaribo in de eerste helft van de 18e 

eeuw. Er werden wel lokale aanpassingen op deze principes gemaakt ten gevolge van de 

geografische eigenschappen en de al aanwezige kreken. Dikland ontdekte ook dat deze 

stadsuitbreidingen niet gelinkt waren aan enige stedenbouwkundige regelgeving (Dikland, 2004, p. 
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4). Zo ontwikkelde gouverneur Aerssen Van Sommelsdijck een nieuwe stad in de tropen volgens 

Nederlandse planningsprincipes.  

 

 

Figuur 6: ruimtelijke situatie van Paramaribo rond 1769 (Heirman, et al., 2007) 
 

Ook alle latere stedelijke ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw, zoals de wijk Frimangron in 1769, 

werden door landmeters ontworpen en opgezet. Dikland (2004) beweert zelfs dat er bewijs is dat de 

gouverneurs van de kolonie masterplannen gebruikten als leidraad voor de ontwikkeling van 

Paramaribo. De masterplannen van het ideale Paramaribo zouden volgens Dikland verloren zijn 

gegaan waardoor enkel uitbreidingsplannen van specifieke delen van de stad tastbare bewijsstukken 

zijn (Dikland, 2004, p. 5). Andere bronnen die dit bevestigen, vond ik niet. 
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Figuur 7: uitbreidingsplan van Paramaribo rond 1769 door F. Lieftinck (Hillebrand & Meyer, 2015) 
 

De uitbreidingen van Paramaribo gebeurden in een hoog tempo. In 1700 was Paramaribo niet groter 

dan 0,25 km². Een eeuw later groeide de stad uit tot 3,75 km². De stedelijke ontwikkelingen van 

Paramaribo in de 18e eeuw waren te danken aan de bloeiende plantage-economie (Heirman, et al., 

2007, pp. 13 - 15). Paramaribo fungeerde in die tijd als poort naar en overslagpunt tussen de 

verschillende plantages, maar ook tussen de plantages en het overzeese moederland Nederland. In 

de stad werd alle plantageoogst verzameld en naar Nederland verscheept. Paramaribo was meer 

dan een haven. Het was ook het centrum van handel, ambachten, winkels en administratie binnen de 

kolonie.  

 

Aan het begin van de 19e eeuw tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863, vertraagden de 

stedelijke ontwikkelingen. Pas na de afschaffing van de slavernij herleefde de stadsontwikkeling van 

Paramaribo. Toen kwamen de bevrijde slaven, die niet op of rond de plantage bleven wonen, naar de 

stad om een nieuwe woonplaats te zoeken. Deze vrije families gingen ironisch genoeg wonen in 

voormalige slavenhuizen, in huurcentra op de binnenplaatsen van bestaande wijken of in recent 

ontwikkelde nieuwe buurten. Vanwege de plattelandsvlucht en de daaraan gekoppelde 

stadsuitbreidingen groeide Paramaribo aan het einde van de 19e eeuw uit tot een stad met een 

oppervlakte van 9,54 km² en 34607 inwoners, een verdubbeling in minder dan een eeuw. Vanaf dan 
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huisvest Paramaribo de helft van de totale bevolking van de kolonie (Dikland, 2004, pp. 28-30; 

Heirman, et al., 2007, pp. 18-20; Hillebrand & Meyer, 2015, pp. 142-148). 

 

 

Figuur 8: ruimtelijke situatie van Paramaribo in 1881 (Aarrons, 1881) 
 

Met uitzondering van de inbreidingen in de binnenerven van de stad, werden de stadsuitbreidingen 

ontworpen door de koloniale autoriteiten, onder leiding van de gouverneur. Dat inclusief het uitzetten 
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van percelen en het aanleggen van alle wegen en ontwateringsvoorzieningen. De bouw van de 

huizen was echter een private aangelegenheid. Zo waren de vrijgemaakte slaven op zichzelf 

aangewezen voor huisvesting. Om huisvesting mogelijk te maken, gaf de overheid quasi gratis 

percelen aan deze vrije bevolking. Tot 1764 gebeurde de bouw van huizen in Paramaribo zonder 

specifieke bouwvoorschriften. Naar analogie van de regels in het moederland, werden vanaf 1764 de 

eerste verkavelingsvoorschriften in de kolonie ingesteld op basis van het rooilijnplakkaat. Die 

voorschriften ontstonden quasi gelijktijdig met de openbare mededelingen betreffende de publieke 

inrichting van straten. (Dikland, 2004, p. 10).  

 

3.2.3 Versnelde stedelijke groei en afkalvende ruimtelijke planning 

in de 20ste eeuw 

In de loop van de 20e eeuw veranderden de fysieke en demografische omstandigheden in 

Paramaribo. Een versnelde groei deed de stad in zowel oppervlakte als in bewonersaantal stijgen. In 

1900 had Paramaribo een oppervlakte van 9,45 km²; toen ik de stad op basis van luchtfoto's van 

2000 mat, kwam ik tot een oppervlakte van 75km². Andere studies, zoals die van Blufpand (2005), 

bevestigen die meting. In het begin van de 20ste eeuw woonden er 32.000 burgers, rond de 

eeuwwisseling waren dat er al 228 859 (Verrest, 2010, pp. 50-52, Centraal Bureau voor 

Burgerstatistieken, 1997, 1988). Zo werd de stad in een eeuw tijd 7,5 keer groter en telde ze 6 maal 

zoveel inwoners. 

 

Jaartal Aantal inwoners 

1900 32 000 

1950 74 000 

1980 180 000 

1997 228 859 

2002 235 897 
 

 

 

 
 

 

 

Tabel 1: bevolkingsgroei district Paramaribo (Verrest, 2010, pp. 50-52, Centraal Bureau voor Burgerstatistieken, 
2002, 1997, 1988) 

De bevolkingsgroei beperkte zich niet enkel tot het disctrict Paramaribo. Op kaartmateriaal is 

waarneembaar dat Paramaribo sinds het begin van de 20e eeuw de administratieve grenzen 

overschrijdt. Toch vindt de grote ruimtelijke groei voorbij de administratieve grenzen pas plaats in de 

tweede helft van de 20e eeuw. Tussen 1950 en 1980 groeide de stad snel door zowel private als 

publieke ontwikkelingen. Tijdens de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw viel de groei opnieuw 
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stil, in de jaren 80 door de militaire periode, in de jaren 90 door de zware economische crisis. Het 

was pas aan het einde van de 20ste eeuw dat de stadsuitbreiding nieuw leven werd ingeblazen en 

veel, meestal private, verkavelingen aan de rand van de stad verschenen. Rond de eeuwwisseling 

ontstonden ook in Commewijne, aan de overzijde van de Surinamerivier, tal van nieuwe 

verkavelingen (H. Verrest, 2010; Centraal bureau voor Burgerstatistieken 2002, 1997, 1988).  

 

Onderstaande tabel illustreert met demografische cijfers uit de laatste twee decennia van de 20e 

eeuw de suburbanisatie voorbij de administratieve grenzen van Paramaribo in de districten Wanica, 

Para en Commewijne.  

 

 1988 1997 2002 

Paramaribo 195 029 228 859 235 897 

Wanica 69 916 74 289 82 527 

Para 13 901 14 769 16 812 

Commewijne 22 306 21 286 23 626 

Stedelijk gebied Paramaribo 301 152 339 203 358 862 

 

Tabel 2: bevolkingstoename in het Stedelijk gebied van Paramaribo tussen 1988 en 2002 (Verrest, 2010, pp. 50-
52, Centraal Bureau voor Burgerstatistieken, 2002, 1997, 1988) 

 

Gezien de grote veranderingen tijdens de 20ste eeuw, ga ik kort in op de drijvende krachten achter de 

demografische veranderingen, de rol van private en publieke ontwikkelingen, de ruimtelijke situatie 

en de inmenging van overheidsinstanties in stedenbouw en handhaving. 
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Figuur 9: ruimtelijke situatie van Paramaribo aan het begin van de 20e eeuw (Bouwmeester, 1907) 

 

 

Figuur 10: luchtfoto van Paramaribo anno 2000 (Google Earth, 2017) 
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a. Demografische evoluties 

Er lagen verschillende drijfveren aan de basis van de grote demografische groei van Paramaribo 

(Goosens, 2007, pp. 27-39) (Heirman, et al., 2007, pp. 27 - 33): 

- Teloorgang plantages en agrarische sector: door het verval van de plantages en de 

algemene teloorgang van de agrarische sector, absorbeert Paramaribo in de loop van de 

20e eeuw heel wat voormalige plantagebewoners. Sommige van de werkloze 

contractarbeiders van de plantages verhuisden naar eigen kleinschalige 

landbouwactiviteiten, maar het merendeel van hen zocht zijn geluk in Paramaribo. Door het 

ontbreken van andere stedelijke centra, ving Paramaribo alle migratie op.  

- Ontwikkeling bauxietindustrie: tijdens de Tweede Wereldoorlog keerde het tij voor de 

economische situatie in de kolonie door de exploitatie van bauxiet ten voordele van de 

Amerikaanse vliegtuig- en wapenindustrie. Niet alleen door de ontginning door het 

Amerikaans bedrijf Alcoa, maar ook door de Amerikaanse soldaten die de bauxietindustrie 

militaire bescherming komen bieden, ontstond er een volledig nieuw en winstgevend 

economisch klimaat in Suriname, en dus ook in Paramaribo.  

- Aanleg Blommesteinmeer : de aanleg van het Van Blommesteinmeer , beter gekend als 

het Brokopondostuwmeer, veroorzaakte eveneens migratie. Door de aanleg tussen 1961 

en 1964 van de dam en het meer werden 5000 Saramakaners dakloos . Een deel van hen 

ging wonen in de opgerichte migratiedorpen langsheen het meer, anderen besloten om 

naar Paramaribo te verhuizen. 

- Onderwijskansen in de stad: buiten Paramaribo was lange tijd enkel lager onderwijs 

beschikbaar, waardoor leerlingen voor secundair onderwijs naar de stad dienden te komen. 

Hierdoor verbleven schoolkinderen uit landelijke streken vaker bij pleeggezinnen, 

kinderhuizen of pensions in Paramaribo. 

- Binnenlandse oorlog1: tussen 1986 en 1992 ontstond er een nieuwe migratie naar de 

stad ten gevolge van de Binnenlandse oorlog. Binnenlandbewoners die bang waren om 

hun woning of leven te verliezen verlieten hun dorpen en vluchtten naar Paramaribo.  

- Aantrekkingskracht van het moderne stedelijke leven: de rurale gebieden boden weinig 

economische perspectieven, daarnaast ontbrak het op het platteland van aan moderne 

voorzieningen zoals auto’s, wasmachines, leidingwater en elektriciteit.  

                                                                 
1 De Binnenlandse Oorlog woedde van 1986 tot 1992 in het oosten van Suriname. Tijdens deze burgeroorlog vocht het 
Nationale leger onder leiding van Desi Bouterse tegen de rebellengroep, beter gekend als Junglecommando, onder leiding van 
Ronnie Brunswijk. Het commando bestond uit bosnegers afkomstig uit Oost-Suriname. Het Junglecommando verzette zich in 
haar strijd tegen het militaire bewind van Desi Bouterse. Het absolute dieptepunt van deze strijd was de aanval van het 
Nationale leger op het dorpje Moiwana waar 35 burgerslachtoffers vielen. Het duurde tot 1992 alvorens beide groepen vrede 
sloten (Bakker, et al., 1998, pp. 149 - 150). 
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De migranten die naar Paramaribo trokken, kochten of huurden echter geen woning op de 

verkavelingen, noch konden ze zich een nieuwe woning op een individueel perceel of domeingrond 

veroorloven. De meeste nieuwe stedelingen trokken bij familie in. Zo deelden verschillende families 

een woning, of werden er nieuwe woningen op een bestaand perceel bijgebouwd. Slechts in zeer 

beperkte mate trokken de nieuwe stedelingen een informele woning op. In enkele zones in de stad, 

zoals aan het Saramacca Doorsteek Kanaal, ontstonden informele ontwikkelingen. Hierin verschilt 

Paramaribo van heel wat andere steden in de regio (Goosens, 2007).  

 

Naast de migratie naar de stad, kende Suriname ook een emigratiestroom, hoofdzakelijk naar 

Nederland. De Surinaamse emigranten vluchtten voornamelijk in de periode vlak voor de 

onafhankelijkheid tot net voor de militaire periode. Tussen 1970 en 1980 verlieten ongeveer 300 000 

inwoners Suriname (Evers & Van Maele, 2012, pp. 20 - 21; Groot de, 2004, pp. 30 - 31). Desondanks 

blijft er een netto aanwas van de stedelijke bevolking in Paramaribo. 

 

b. Private ontwikkelingen 

Aan het begin van de 20ste eeuw begonnen private ontwikkelaars zich meer en meer te mengen in 

de stadsuitbreiding van Paramaribo. In 1874 kwam de eerste staduitbreiding onder privaat beheer tot 

stand. Het merendeel van die private ontwikkelingen gebeurden op voormalige plantages rond de 

stad. In de eerste helft van de 20e eeuw betrof het voornamelijk kleinere ontwikkelingsprojecten. 

Later ontwikkelde Ma Retraite Cultuurmaatschappij een residentiële wijk van 1150 ha in het noorden 

van Paramaribo. De nieuwe wijk werd ontworpen volgens tuinwijkprincipes, waar ruime woningen op 

royale percelen werden gebouwd. Andere private ontwikkelingen in het zuiden van Paramaribo 

betroffen eerder bescheiden woningen in een iets soberder verkavelingsopzet. De private 

ontwikkelaars ontwierpen zelf hun plannen, waarin ook het publieke domein, nutsvoorzieningen en 

afwatering werden opgenomen. Afhankelijk van de vorm van de voormalige plantages, konden die 

wijken ofwel zeer ruim van opzet zijn, ofwel eerder smalle, lange verkavelingen vormen, eerder 

verwant met lintbebouwing dan met een tuinstad. De private verkavelingen richtten zich tot bepaalde 

inkomensklassen, maar niet tot bepaalde etnische groepen. Daarom droegen de verkavelingen bij tot 

de creatie van een etnisch gemengde stad (Hillebrand & Meyer, 2015, pp. 148 - 149; Heirman & 

Coppens, 2013, pp. 6-7; Verrest, 2010, pp. 50-53). De verkavelingen zorgden in eerste instantie voor 

een continue uitbreiding van Paramaribo. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw, toen aan de randen 

van de stad kleinere verkavelingen verschenen, kan er gesproken worden van het ontstaan van 

stedelijke uitspreiding. 
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De verkavelingen werden ingericht en uitgerust door de verkavelaar, maar de woningen zelf werden 

meestal door de nieuwe eigenaren gebouwd. Dat ofwel door zelfbouw of door gebruik te maken van 

een aannemer. Naast de verkavelingsprojecten ontwikkelde de stad zich in beperkte mate ook door 

individueel aangevraagde domeingronden – publieke gronden in grondhuur – of door de ontwikkeling 

van individuele eigendomspercelen (De Bruijne & Maks, 2008). In het algemeen worden percelen op 

verkavelingen - maar ook in de historische binnenstad en de oudere stadswijken - verdicht door het 

bijbouwen van constructies. Die kunnen variëren van een carport tot volledige wooneenheden. 

Slechts op enkele plaatsen in de stad leidt dat tot de ontwikkeling van een zeer eigen ruimtelijke 

ordening op de percelen. Bijvoorbeeld in stadswijken zoals Frimangron of Blauwgrond vindt er grote 

verdichting plaats door het bijbouwen van extra kamers, of zelfs hele woningen. Die verdichtingen 

lijken vaak tot stand te komen op basis van kriskras geplaatste wooneenheden, maar zijn in feite de 

ruimtelijke veruiterlijking van uitgebreide gezinnen waarbij gemeenschappelijke buitenruimtes en 

keukens private wooneenheden afwisselen (De Vylder, 2014) (Voorspoels en Peeters, 2017).  

 

c. Publieke ontwikkelingen 

Aangezien de armere bevolking van Paramaribo gehuisvest was in precaire woonsituaties op de 

binnenerven in het stadscentrum, ontstond de nood aan publieke ondersteuning voor het verbeteren 

van de huisvesting. In de eerste helft van de 20e eeuw werden verschillende kleinere initiatieven 

opgestart (Klooster van de & Bakker, 2009, p. 121). De eerste vorm van volkshuisvesting ontstond 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1943 en 1944 werden er volkswoningen opgericht; die waren 

echter niet bedoeld om de woningbehoeftigen van Paramaribo te huisvesten, maar om 

oorlogsvluchtelingen op te vangen (Klooster van de & Bakker, 2009, pp. 123 - 124). Het was pas in 

1951 dat het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een operationele afdeling ‘Stichting 

Volkshuisvesting Suriname’ (SVS) oprichtte en die verantwoordelijk maakte voor de bouw en het 

onderhoud van volkshuisvesting. In de periode tussen 1951 en 1983 werden er ongeveer 6500 

volkswoningen gebouwd. De woningen werden zowel op grotere projecten - zoals Flora (626 

woningen) - als op kleinere projecten - zoals Saramacca Doorsteek Kanaal (zeven woningen) - 

gebouwd. De grotere projecten uit deze periode bestaan uit bescheiden, doch kwalitatieve woningen 

die opgericht werden in wijken die volgens de tuinstadgedachte werden ontworpen. Deze 

tuinstadprojecten zijn uitgerust met goede afwatering en drinkwater, maar ook met een kwalitatief 

openbaar domein met pleinen, sportfaciliteiten en speeltuinen (Loor, 1986). De grotere projecten 

kunnen worden gezien als continue uitbreidingen van de stad, terwijl kleinere projecten veel meer ad-
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hocprojecten zijn die grote gelijkenissen vertoonden met de kleinere particuliere ontwikkelingen die 

de stedelijke uitspreiding rond Paramaribo in de hand werkten.  

     
 

Figuur 11: plan Geyersvlijt project (Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, 1987) en foto woningen te 
Geyersvlijt (Marien 2015) 

 

d. Ruimtelijke planning, instrumenten en handhaving 

Anders dan de planningspraktijken in de 18e en 19e eeuw, brokkelde de invloed van de overheid 

tijdens de 20e eeuw steeds verder af, zelfs ondanks de bovenstaand genoemde samenwerkingen 

tussen de overheid en de private ontwikkelaars. Volgens Dikland, Hillebrand en Meyer begon de 

achteruitgang van publieke betrokkenheid bij stedenbouwkundige praktijken al in het begin van de 

20e eeuw.  

In 1906 probeerde gouverneur Lely alle ruimtelijke ontwikkelingen in en rond Paramaribo te reguleren 

op basis van een stadsuitbreidingsplan en een routekaart, die werd ontwikkeld door ir. Terlaak. 

Gouverneur Lely had de intentie dat plan op te nemen in een ontwikkelingsregeling voor Paramaribo. 

Dat plan en de verordening werden echter nooit goedgekeurd. Vanwege een gebrek aan algemene 

visie, maar ook vanwege het verdwijnen van publieke expansieplannen - zoals het bovenstaande 

plan van Lieftinck – werden algemene uitbreidingsstrategieën en ontwikkelingsplannen voor 

ontwateringsvoorzieningen en wegen niet uitgevoerd. Als gevolg daarvan staken lukrake 

privéontwikkelingen in en rond Paramaribo de kop op. Deze particuliere ontwikkelaars bouwden hun 

eigen projecten in de marge van de stad en koppelden hun ontwikkelingen aan de beschikbare rurale 
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afwateringsvoorzieningen en wegeninfrastructuur. (Hillebrand en Meyer 2015, 148 - 149, Heirman en 

Coppens 2013, 6-7).  

In de eerste helft van de 20e eeuw was het effect van het ontbreken van stadsuitbreidingsplannen 

nog eerder beperkt. Door de economische crisis vond in die periode weinig stadsuitbreiding plaats. 

De publieke inspanningen focusten zich in die periode vooral op de precaire situaties in de 

binnenerven. Om die erbarmelijke woonsituaties tegen te gaan, werd in 1911 wel een nieuwe 

bouwverordening goedgekeurd. Die regelgeving bevatte minimale standaarden voor de oppervlakte 

van woningen, net als bepalingen over de afstand tussen de woningen en de publieke voorzieningen 

(Klooster van de & Bakker, 2009, p. 121). 

 

De bouwverordening uit 1911 is de eerste van verschillende wetten en besluiten die in de 20e eeuw 

zullen worden opgesteld om een wettelijk kader te creëren ter bevordering van de ruimtelijke 

ordening van Suriname. De eerstvolgende wetgeving die wordt goedgekeurd is de Bouwverordening 

in 1956 (GB 1956 no. 30) en het Bouwbesluit (G.B. 1956 no. 108). De Bouwverordening omvat de 

verplichting bouw- en aanleggingsvergunningen te hebben vooraleer te mogen bouwen. Het 

Bouwbesluit vormt de uitwerking van de Bouwverordening en bevat de verplichting om met een 

bouwvergunning te werken op basis van een bouwplan. De verordening geeft meer duiding over de 

bouwvergunningsaanvraag en de regels die van toepassing zijn op onder meer de oppervlaktes van 

de gebouwen en vertrekken, en op de afstanden tot perceelgrenzen, andere constructies en de 

openbare weg.  

Om de ontwikkeling van de kolonie in het algemeen in betere banen te leiden worden de Planwet 

(GB 1973 no. 89) en de Stedenbouwkundige wet (GB 1972 no. 96) opgesteld, die een juridisch kader 

scheppen voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen en dus ook een betere omkadering bieden 

voor bouwvergunningen. De Stedenbouwkundige wet bepaalt dat in bij staatsbesluit aangeduide 

woongebieden de wet van toepassing is. Om de ruimtelijke ontwikkelingen in de woongebieden van 

Suriname te sturen, schrijft de Stedenbouwkundige wet vier instrumenten voor: structuurplan, 

voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan en verkavelingsplan. Aanvullend bepaalt de Planwet (GB 

1973 no. 89) de globale bestemmingen van gebieden. Er worden drie globale bestemmingen 

afgebakend: ontwikkelingsgebieden, woongebieden en bijzondere beheersgebieden. De Planwet 

bakent dus de woongebieden van de Stedenbouwkundige wet af.  

Met staatsbesluiten worden later de woongebieden aangeduid. Paramaribo is het grootst aangeduide 

woongebied binnen de kolonie. In de jaren tachtig werd deze wetgeving nog versterkt met decreten 

die het grondbeleid dienden te verbeteren. De landhervorming werd geregeld in Decreet L-1 (SB 

1982 no. 10), het decreet op de uitgifte van domeingrond werd bepaald in Decreet L-2 (SB 1982 no. 
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11). Deze L – decreten dienden het gronduitgiftebeleid in Suriname te verbeteren, om zo te komen 

tot een meer sociaal rechtvaardig beheer van overheidsgronden, beter gekend als domeingronden.  

 

Dit uitgebouwde wettelijk kader schepte een sterke juridische context voor het ruimtelijk 

ordeningsbeleid tijdens de tweede helft van de 20e eeuw. In de periode na de instelling van de 

Bouwverordening en het Bouwbesluit en de goedkeuring van de Stedenbouwkundige wet en 

Planwet, werd het ruimtelijk ordeningsbeleid zoals voornoemd vooral gevoerd door een intensieve 

samenwerking tussen ambtenaren en private ontwikkelaars. Ook al kon er niet teruggevallen worden 

op een uitbreidings- of ontwikkelingsplan voor de hoofdstad, de goede samenwerking en aanwezige 

regelgeving zorgden ervoor dat een groot deel van de stadsuitbreidingen op een gestructureerde 

manier verliepen. Deze praktijk ging ook verder na de instelling van de Stedenbouwkundige wet en 

de Planwet. Ondanks de mogelijkheid om te werken met structuurplan, voorbereidingsbesluit, 

bestemmingsplan en verkavelingsplan werd de stad enkel uitgebreid op basis van overleg, 

verkavelings- en bouwvergunningen. Gezien de kwaliteit van de meestal hoogopgeleide ambtenaren, 

verliepen de stadsuitbreidingen ook na de onafhankelijkheid in 1975 op een gestructureerde en 

kwalitatieve manier. De onafhankelijkheid wijzigde weinig aan de werking en het opleidingsniveau 

van de ambtenaren. Begin jaren 80 had het ministerie van Openbare Werken, Telecommunicatie en 

Bouwnijverheid een ambtenarenbestand van 4000 medewerkers. Naast de vele arbeiders en 

operationele werknemers, kon de top rekenen op zeer gekwalificeerd en hoogopgeleid personeel. 

Door de militaire periode in de jaren 80 vertrokken veel hooggeschoolden echter naar Nederland. In 

die periode nam het aantal vaktechnische specialisten binnen het ambtenarenapparaat af en nam de 

corruptie toe. Dat was ook onmiddellijk merkbaar in het Ministerie van Openbare Werken, 

Telecommunicatie en Bouwnijverheid. Zo telde het ministerie in januari 1983 nog 55 hoogopgeleide 

ambtenaren met een academisch of hbo-diploma. Tegen medio 1986 waren dat er nog slechts 22, 

van wie er vijf op een inhoudelijk zijspoor waren geplaatst. In 3,5 jaar tijd was dus 60% van het 

hoogopgeleide kader vertrokken, waardoor de capaciteit om projecten intensief op te volgen 

drastisch daalde (Ehrenburg, 2015). Aanvullend merkt Menke op dat er in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw een opmars was aan politieke en administratieve corruptie binnen de overheid. Ook 

binnen het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat instaat voor de landverdeling. Dat resulteerde 

in het ontstaan van grondcorruptie. Corruptie in Suriname wordt door Menke als volgt omschreven: 

“De staat is een instrument voor de vorming van klassen in de maatschappij door middel van sociale 

patronage door het geven van voorzieningen en hulpbronnen aan mensen van een welbepaalde 

politieke partij of etnische groep.” (Menke, 1991, p. 56). 
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Ondanks het nadelige planningsklimaat werden op het einde van de 20e eeuw toch pogingen 

ondernomen om op basis van formele planfiguren de groei van de stad te sturen. In de jaren 90 

werden twee belangrijke pogingen ondernomen om Paramaribo te voorzien van een structuurplan. 

Het eerste ontwerpstructuurplan werd in 1992 opgeleverd en kwam tot stand op basis van een 

samenwerking tussen het ministerie van Openbare Werken, de Universiteit van Delft en de 

Universiteit van Suriname. Het betrof een strategisch structuurplan voor de urbane gebieden van 

Suriname met een centrale visie voor Paramaribo als ondernemende stad. Het plan bevatte naast 

een strategische visie zowel een korte termijn actieplan als een prioritair projecten programma 

(Ministerie van Openbare Werken Suriname, Technische Universiteit Delft, Universiteit van 

Suriname, 1992). De vooraanstaande planners Verkuyl, Lutcham en Jankipersadsingh ontwikkelden 

een jaar later een eigen structuurplan voor Paramaribo. Ook dat plan bevatte een visie voor de stad, 

naast concrete projecten (Jankipersadsingh, et al., 1993). Geen van beide plannen werd echter ooit 

goedgekeurd,  waardoor ze op deze manier nooit gebruikt werden als officiële planfiguren voor de 

ruimtelijke ordening van Paramaribo.  

 

Door de vermindering van het aantal gekwalificeerde ambtenaren, het uitblijven van structuurplannen 

en de toename van corruptie had de overheid nog weinig grip op de stedelijke ontwikkeling. Enkel op 

niveau van verkavelingsvergunningen en bouwvergunningen kon ze nog ingrijpen. Deze evolutie was 

ook zichtbaar in de fysieke groei van de stad.  

 

e. Ruimtelijke situatie van Paramaribo 

De effecten van de demografische groei en de private en publieke stadsuitbreidingen in de 20e eeuw 

zijn direct merkbaar in de fysieke verschijning van de stad. Dat blijkt uit zowel kaartmateriaal als uit 

de beschikbare cijfers. De stad groeide in een eeuw tijd uit van 9,45 km² tot 75 km².  

De stagnatie van de stedelijke ontwikkeling van Paramaribo tijdens de eerste helft van de 20e eeuw 

valt direct af te lezen uit de tabel. Tijdens de eerste 50 jaar groeide de stad slechts 0,65 km². De 

heropleving van de stadsuitbreiding in de tweede helft van de 20e eeuw is ook onmiddellijk merkbaar. 

Tijdens de laatste 50 jaar van de 20e eeuw nam de stad maar liefst 65 km² in oppervlakte toe. 

Hiermee werd de stad zeven en een halve keer zo groot als in 1950. Verder is in de vergelijking van 

de kaart van het stratenpatroon met de historische groeikaart duidelijk te zien hoe de uitbreidingen 

tussen 1950 en 1975 voornamelijk aansloten op het bestaande weefsel, en gebeurden op basis van 

duidelijk ontworpen stratenpatronen. Maar ook de afkalving van het ambtenarenbestand en de 

afwezigheid van ruimtelijke planfiguren om de groei van de stad te sturen is afleesbaar in 

onderstaand kaartmateriaal. In de periode tussen 1975 en 2000 zijn er eerst nog gestructureerde en 
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aaneengesloten stadsuitbreidingen te detecteren, maar naar de randen van deze zone toe worden de 

uitbreidingen losstaander en ongestructureerder. Zo is Paramaribo aan het einde van de 20e eeuw 

een stad met lange verstedelijkingsrafels langs de invalswegen met een diffuse stadsrand.  

 

Figuur 12: historische groei van Paramaribo tot en met het einde van de 20e eeuw (Heirman, et al., 2007) 
 

Op basis van deze ontwikkelingen ontstaat niet zomaar een uitgespreide stad. Er ontstaat een stad 

die enorm gegroeid is door private en publieke verkavelingen en in mindere mate door individuele 

ontwikkelingen op losse percelen. Al die nieuwe ontwikkelingen creëerden een etnisch gemengde 

stedelijke rand waarin zich geen significante informele nederzettingen bevinden. Enkel op bestaande 

percelen gebeuren informele opdelingen en verdichtingen. Sommige van die verdichtingen gebeuren 

volgens gebruikspatronen van uitgespreide gezinnen.  
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3.3 Status van Paramaribo in 2012 
Om de snelle groei van Paramaribo gedetailleerd te kunnen beschrijven gebruik ik eigen onderzoek2, 

dat ik samen met Angelika Namdar van de Anton de Kom Universiteit van Suriname uitvoerde in 

2011 en de eerste helft van 2012. Dat onderzoek vulde de hiaten in van bestaande data. Hoewel 

Paramaribo sinds 2012 niet is gestopt met groeien en er recent nieuwe ruimtelijke studies werden 

opgeleverd, zal ik me in voorliggend onderzoek baseren op de ruimtelijke situatie in 2011-2012 om 

daaruit de ruimtelijke uitgangspunten van het voorliggende onderzoek te beschrijven. Die data 

kunnen daarmee beschouwd worden als ‘nulmeting’, waarop verdere uitspraken zijn gebaseerd. 

Hierin beschrijf ik de demografische en ruimtelijke situatie van Paramaribo in 2012, de rol van de 

private en publieke ontwikkelingen en de invloed hierop van het ruimtelijk ordeningsbeleid. 

 

Jaar Oppervlakte 

(km²) 

 1700 0.25 

1800 3.75 

1850 5 

1900 9.45 

1950 10 

1965 19 

1975 30 

2000 75 

2012 247, 57 

 
 

Figuur 13 en Tabel 3: verstedelijkingsproces van Paramaribo tot 2012 (Heirman & Namdar, 2012) 
 

                                                                 
2 Dit ‘vooronderzoek’ omvatte enerzijds een luik betreffende de lokale vertaling van het begrip duurzame verstedelijking en 
anderzijds een ruimtelijk onderzoek bestaande uit een GIS-analyse en een veldonderzoek gebaseerd op een willekeurige 
steekproef van de verschillende types morfologische eenheden binnen de stad. Het ruimtelijk onderzoek leverde 
kaartmateriaal en cijfers op ten aanzien van de oppervlakte, dichtheid en morfologie van het stedelijke weefsel van Paramaribo 
(Heirman & Namdar, 2012). 
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3.3.1 Demografie  

In de 21e eeuw kent Paramaribo zowel verstedelijking als suburbanisatie. Zo ontstaat het stedelijk 

gebied van Paramaribo, waarin niet enkel de bevolking van het district Paramaribo toeneemt, maar 

ook de bevolking in de omliggende districten. In de periode tussen 1997 en 2002 is er nog sprake 

van een algehele verstedelijking. De rand mocht 12 621 bijkomende inwoners verwelkomen en het 

district Paramaribo telde 7038 nieuwe inwoners. In de periode tussen 2002 en 2011 is er een 

demografische verandering merkbaar: hoewel de bevolking in het stedelijk gebied van Paramaribo 

toenam met 27 518 inwoners, verloor het district Paramaribo 9009 inwoners en kregen de 

randdistricten er 36 527 inwoners bij. Er is dus sprake van zowel urbanisatie als suburbanisatie.  

 

 2002 2011 

Paramaribo 235 897 226 888 

Wanica 82 527 108 384 

Para 16 812 23 570 

Commewijne 23 626 27 538 

Totale bevolking stedelijk gebied 

Paramaribo 

358 862 386 380 

 

Tabel 4: bevolkingsgroei in stedelijk gebied van Paramaribo in de 21e eeuw (Centraal Bureau voor 
Burgerstatistiek, 2002, 2011)  
 

3.3.2 Ruimtelijke situatie van Paramaribo 

Tijdens de 20e eeuw kende Paramaribo een grote demografische maar ook ruimtelijke groei. Aan het 

einde van de 20ste eeuw was de stad 75 km² groot en telde ze 339 209 inwoners. Zo kende de stad 

toen een bevolkingsdichtheid van 4523 inwoners per vierkante kilometer. Tijdens het eerste 

decennium van de 21e eeuw groeide de stedelijke bevolking uit tot 386.380 inwoners. Op basis van 

eigen veldwerk en een GIS-inventarisatie op basis van luchtfoto’s, kon de ruimtelijke groei tussen 

2000 en 2012 in beeld worden gebracht. Daaruit blijkt dat de stad groeide tot een oppervlakte van 

248 km². Paramaribo kende dus een bevolkingsgroei van 13% en een ruimtelijke groei van 330%. 

Hierdoor daalde de inwonersdensiteit tot 1564,3 inwoners / km². Om meer inzicht te krijgen op de 

oorzaken van deze exponentiële ruimtelijke groei werd er een diepgaander ruimtelijk onderzoek 

uitgevoerd op het stedelijke weefsel van Paramaribo. Hiervoor gebruikten Namdar en ik een GIS-
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analyse en veldwerk, gebaseerd op het Urban Transect schema van Berke3 (Berke, et al., 2006). In 

het transect onderscheidt Berke zeven zones: (T1) rurale domein, (T2) rurale reserve, (T3) 

suburbane gebied, (T4) algemeen stedelijke gebied, (T5) stedelijk centrum, (T6) stedelijke kern, (D) 

speciale districten waar een specifiek grondgebruik domineert. Op basis van de toepassing van deze 

indeling op het stedelijk weefsel van Paramaribo, werd het mogelijk om de morfologie van de stad 

beter in beeld te brengen.  

 

Figuur 14: Urban Transect (Berke, et al., 2006)                             
 

Op basis van het Urban Transect kon gedetecteerd worden dat in de stedelijke rand lintbebouwing 

langs hoofd- en secundaire wegen toenam. In de voormalige agrarische gebieden in de stad bleken 

de losstaande ontwikkelingen ook meer voorkomend te zijn, waardoor deze gebieden omkantelen 

van agrarische gebieden met toenemende verstedelijking naar effectief verstedelijkte gebieden. 

Volgens het transect schoven heel wat agrarische gebieden met code T2 op naar de stedelijke 

gebieden met code T3. Het is net door deze tip-over van agrarische gebieden dat de oppervlakte van 

de stad zo exponentieel groeide. 

 

Verder is het ook duidelijk dat de meeste speciale districten zich in en rond de rivier bevinden. Het 

betreft voornamelijk toeristische en industriële districten. De toeristische activiteiten bevinden zich in 

de noordelijke speciale districten langsheen de Suriname rivier, de industriële districten bevinden zich 

meer in het zuiden langs de rivier en langsheen het Saramaccakanaal. In de stedelijke rand komen 

geen speciale districten voor. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat Paramaribo niet groeit door 

gebieden waarin een grondgebruik anders dan wonen domineert. Deze vaststellingen worden ook 

                                                                 
3 Wanneer er geen ruimtelijke data beschikbaar zijn of de middelen om data te generen beperkt zijn, is een intensieve GIS-
analyse van de bebouwde ruimte geen haalbare methode om de morfologische structuur van een stedelijke omgeving te 
beoordelen. Het Urban Transect (Berke, et al., 2006) is dan een haalbaarder alternatief. Het transect maakt het mogelijk om de 
kenmerken van de stedelijke ruimte te vatten door middel van eenvoudige luchtfoto-analyse en/of veldonderzoek. In een 
schema worden de 6 belangrijkste variaties van stedelijk weefsel vastgelegd. Tevens geven de types informatie over de 
stedelijke dichtheid, maar ook over de aard van open ruimte en gebouwtypen. (Berke, et al., 2006)) Natuurlijk kan dit transect 
alleen worden gebruikt in enigszins geordende stedelijke omgevingen en omvat het geen zones die het resultaat zijn van 
informele stedelijke ontwikkeling. In een dergelijk geval moeten de schema's worden gewijzigd. 
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onderschreven door andere onderzoeken en beleidsdocumenten (Blufpand, 2005) (Claes & 

Debaene, 2009) (PHI Architecture, 2005). 

  
 

Urban transect Oppervlakte 

per 

categorie 

(km²)  

% 

T6- Stedelijke 

kern 

0 0 

T5 – Stedelijk 

centrum 

2.7 1,09 

T4 – Algemeen 

stedelijk 

5.43 2,19 

T3 – Suburbaan 208.28 84,13 

T2 – Ruraal 

gebied in 

transformatie 

302.43 N.v.t.  

T1 – Ruraal 

gebied 

0 N.v.t. 

D - Speciale 

districten 

31.16 12,59 

Totaal stedelijk 

(T6 – T5 – T4 – 

T3 – D) 

247,57 100 

Totaal 

geïnventariseerd 

(T6 – T5 – T4 – 

T3 – T2 – T1– 

D) 

550 n.v.t. 

 

 

Tabel 5 en Figuur 15: stedelijke densiteit op basis van Urban Transect (Heirman & Namdar, 2012) 
 

Het urban transect geeft geen inzicht in alle aspecten van de stedelijke ontwikkeling, zoals over de 

relatie tussen commerciële ontwikkelingen en infrastructurele ontwikkelingen. Aanvullende bronnen 

kunnen de informatie over de ruimtelijke situatie in 2012 echter vervolledigen. Sinds het begin van de 

21e eeuw werden vele wegen in en rond Paramaribo geasfalteerd. De infrastructurele ontwikkelingen 

maken gebieden beter bereikbaar, waardoor ze aantrekkelijker worden voor ontwikkeling. Op vele 
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plekken gaven deze verharde of verbeterde wegen aanleiding tot nieuwe - voornamelijk residentiële - 

ontwikkelingen. De residentiële ontwikkelingen langs de Afobakaweg, Ringweg en Oost-

Westverbinding zijn hier de meest exemplarische voorbeelden van (Heirman & Coppens, 2013; NEA 

Transport Research, GOPA and STC, 2011). Op deze manier draagt de infrastructurele ontwikkeling 

bij tot de stedelijke uitspreiding van Paramaribo.  

 

Detailhandel komt voor in het centrum van de stad, langs de invalswegen en in het weefsel in de 

stedelijke rand. De belangrijkste commerciële ontwikkelingen bevinden zich langs grote invalswegen 

in en rond de stad en in shoppingcenters in de rand van de stad. De vestiging van winkels draagt bij 

tot de lintbebouwing en de shoppingcenters zorgen voor het ontstaan van secundaire 

ontwikkelingskernen in de rand. Zo dragen zowel de individuele winkels als de shoppingcenters bij tot 

stedelijke uitspreiding. Mermans kon vaststellen dat de migratie van detailhandel naar perifere 

shoppingcentra en invalswegen niet enkel te maken had met de gunstige randvoorwaarden van  

deze locaties, maar ook dat ze een gevolg zijn van de residentiële trek naar de rand. Detailhandel 

volgt aldus de stadvlucht van het wonen (Mermans, 2011). 

 

Figuur 16: synthese kaart commerciële functies te Paramaribo (Mermans 2011) 
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3.3.3 Private en publieke woonontwikkelingen 

Zowel de publieke als private woonontwikkelingen verlaten in de 21e eeuw verder het pad van goed 

geplande en op elkaar afgestemde projecten. Onderstaand worden de evoluties in de publieke en 

private woonontwikkelingen geschetst. In de 21e eeuw is de samenwerking tussen de private 

verkavelaars en de publieke instanties veel geringer. Het gebrek aan geschoold personeel binnen de 

dienst planologie van het ministerie van Openbare Werken ligt hier mede aan de basis. Private 

ontwikkelaars dienen hun verkavelingsprojecten in bij het ministerie, dat die plannen moet toetsen 

aan de bestaande wetgeving. Hier vormen de verkavelingsregels het belangrijkste toetsingskader. 

Ook zijn er minder grote ontwikkelingsmaatschappijen actief dan in de 20e eeuw. Dat valt te verklaren 

doordat de grote plantages rond de stad al bebouwd zijn en er in de 21e eeuw vaker kleinere stukken 

grond verkaveld worden. Enkel in het noorden van Paramaribo, bij Tourtonne en Morgendstond, 

worden nog grotere verkavelingen aangelegd. Die worden slechts in beperkte mate bebouwd, delen 

blijven onverkocht en andere delen worden als belegging verkocht aan Nederlanders en Surinaamse 

Nederlanders (Krisnadath, 2012) (De Bruijne & Maks, 2008). In de 21 eeuw blijft de dominante vorm 

van ontwikkelen het verkopen van een uitgeruste kavel. In mindere mate bieden firma’s kavel met 

woning aan. De ontwikkelingen op individuele kavels en domeingronden zetten de trend uit de 20e 

eeuw voort. Net als de verkavelingen, liggen de nog te ontwikkelen gronden steeds verder van de 

stad.  

 

Figuur 17: verkaveling langs Aquariusstraat te Paramaribo Noord (Heirman & Stuyck, 2007) 

 

In het eerste decennium van de 21e eeuw kunnen er naast wat kleinere initiatieven twee belangrijke 

publieke huisvestingsinitiatieven onderscheiden worden. Op de eerste plaats is er de samenwerking 

tussen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en de Dienst Ruimtelijke 

Ordening (DRO) van Amsterdam, ten tweede het landelijke woningbouwprogramma van de regering 

Bouterse – Ameerali. Beide initiatieven worden hier kort beschreven.  
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De samenwerking tussen het Ministerie van SoZaVo en DRO Amsterdam duurde van 2001 tot en 

met 2010. Het betrof een samenwerking op het vlak van capaciteitsopbouw, de formulering van 

beleidsdocumenten, het uitwerken van instrumentarium en het bouwen van nieuwe publieke 

huisvesting. Daarnaast had deze samenwerking invloed op de Beleidsnota 2001 – 2005 van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de opstelling van een Meerjaren Huisvestings 

Plan (MHP). Ten slotte werd ook een ontwikkelingsvisie voor de stad Paramaribo geproduceerd, 

waarin het publieke huisvestingsproject Richelieu werd geconcipieerd (Proplan/WTC, 2009). De 

ruimtelijke ontwikkelingsstrategie woningbouw voor Groot - Paramaribo was gebaseerd op uitgebreid 

onderzoek en leverde heel wat data over de stad op (Aluvihare & Kok Potsma, 2008). Verder bevatte 

het document een duidelijke ontwikkelingsvisie, waarbij kentering van stedelijke uitspreiding één van 

de uitgangspunten was. Het ontwikkelingsplan werd echter nergens geformaliseerd, wel werd de 

ontwikkeling van het woningbouwproject Richelieu hieruit gedestilleerd. Richelieu is een voormalige 

plantage te Commewijne waarop het ministerie van SoZaVo een nieuwe woonontwikkeling ontwierp, 

waar woningen werden ingebed in een nieuwe woonomgeving, uitgerust met allerlei private en 

publieke functies. Hoewel de ruimtelijke visie pleitte voor het kenteren van stedelijke uitspreiding, 

stimuleert het enige gerealiseerde project net stedelijke uitspreiding, en wel door haar ligging in de 

oostelijke rand van de stad. 

 

  

Figuur 18: ontwikkelingsplan Richelieu (Ministerie Sociale Zaken en Volkshuisvesting, 2008) 
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In 2010 trad de regering Bouterse – Ameerali aan. Hoewel zij het Meerjaren Huisvestings Plan 

uitwerkte tot een beleidsplan publieke woningbouw, werd de ruimtelijke visie - inclusief de betrokken 

projecten - niet zonder meer doorgezet. De regering Bouterse – Ameerali lanceerde een Landelijk 

Woningbouw Programma, dat in 2011 van start ging met een woningbeurs in Hanna’s Lust. Kort 

daarna werden meerdere suburbane publieke huisvestingsprojecten gelanceerd. Op basis van die 

ontwikkelingen in de stedelijke rand stimuleert ook de publieke woningbouwsector de stedelijke 

uitspreiding.  

 

     
Figuur 19: landelijk woningbouwprogramma, project Waterland en Woningbeurs Hanna’s Lust (Heirman, 2011) 
 

In de 21e eeuw ontstaan er geen nieuwe informele nederzettingen. Evenmin neemt de omvang van 

bestaande informele nederzettingen, zoals Saramacca Doorsteekkanaal, toe. Hierdoor blijft 

Paramaribo in de 21e eeuw nog steeds een uitgespreide stad die voornamelijk groeit door formele 

private en publieke verkavelingen, en in mindere mate door particuliere ontwikkelingen.  

 

3.3.4 Ruimtelijke problematiek, planning, instrumenten en 

handhaving 

De stedelijke groei en uitspreiding van de stad heeft heel wat nefaste gevolgen. Mijn masterproef uit 

2007 gaat zeer gedetailleerd in op problemen als congestie, overstromingen door infiltratie van de 

zee en gebrekkige rioleringen, een wegkwijnend stadscentrum, het gebrekkige openbaar vervoer, 

ontoereikende nutsvoorzieningen… (Heirman, et al., 2007). Ook heel wat andere academische en 

beleidsstudies besteden aandacht aan de stedelijke problematiek (Blufpand, 2005) (Verrest, 2010) 

(Linnekamp, 2010) (PHI Archtecture for Inter American Development Bank, 2005) (Aluvihare & Kok 

Potsma, 2008). Elk van deze studies komt steeds tot dezelfde constataties over de ruimtelijke 

problematiek van Paramaribo. Onderstaand schets ik kort de stedelijke problematiek als gevolg van 

de uitspreiding. Daarna maak ik de koppeling met de ruimtelijke planningscontext.  
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Figuur 20: stedelijke uitspreiding langs Saramacca kanaal (Heirman, 2006) 
 

Paramaribo is een stad die zich in de 21e eeuw verder ontwikkelde op basis van de voormalige 

plantagestructuren. Hierdoor vonden de nieuwe stedelijke ontwikkelingen plaats in een omgeving die 

qua infrastructuur – wegennetwerk, afwatering en andere nutsvoorzieningen – eigenlijk was ingericht 

voor agrarisch gebruik. Ook de bestaande bevolkingsdensiteit was die van een agrarische omgeving. 

Verstedelijking zorgt echter voor grote druk op de infrastructuur van zulke agrarische gebieden. Zo 

brokkelt het ooit zeer gestructureerde wegennetwerk in het suburbane gebied af. Nieuwe 

verkavelingen haken aan op bestaande wegen en belasten zo het netwerk verder. Er is geen sprake 

meer van de aanleg van grote lanen.  

Er worden in het noorden van Paramaribo beperkte pogingen gedaan om een ringweg aan te leggen, 

maar die eindigt in het noordwesten van de stad. Het verkeer wordt daardoor niet volledig rond de 

stad geleid, waardoor het nog steeds door de binnenstad moet. Daardoor zijn er lange verkeersfiles 

in Paramaribo, zowel op de invalswegen alsook op de sluipwegen in het fijnmazigere netwerk. 

Hoewel academische en sectorale studies en het nieuwe ontwerpstructuurplan allen die problematiek 

onderschrijven en gelijkaardige oplossingsstrategieën formuleren, vinden er geen structurele werken 

plaats aan het wegennet. Zo blijft de uitbreiding van de ringweg naar het westen en het zuiden van 

de stad uit. De aanleg van ontbrekende linken die de doorstroming in de stad kunnen verbeteren, 

blijft uit. 
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Figuur 21: verkeersconcepten, links (Blufpand, 2005) en rechts (Heirman & Stuyck, 2007) 
 

De afwateringssituatie werd aan het begin van de 21e eeuw grondig geanalyseerd en in beeld 

gebracht door het Ontwateringsplan Groot – Paramaribo, opgesteld in opdracht van het Ministerie 

van Openbare Werken. Die studie beschrijft de erbarmelijke situatie van het rioleringsstelsel, dat te 

klein is en te weinig onderhouden wordt. Hierdoor liepen in 2001 grote delen van de stad onder water 

(Ministerie van Openbare Werken, 2001). Op basis van dat plan werden nieuwe pompgemalen 

geïnstalleerd en heel wat onderhoudswerken uitgevoerd. Die volstonden echter niet om de 

afwateringsituatie te verbeteren. Tijdens haar onderzoek in 2009 stelde Linnekamp vast dat de 

situatie in 8 jaar tijd weer een stuk was verergerd en dat 90% van de respondenten in de door haar 

onderzochte wijken in Paramaribo geconfronteerd werden met overstromingen (Linnekamp, 2010).  

 

Figuur 22: kaart inundatiegebieden Groot – Paramaribo anno 2001 (Ministerie van Openbare Werken, 2001) 
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Door het unieke ensemble van statige houten gebouwen werd de binnenstad van Paramaribo in 2002 

op de UNESCO erfgoedlijst geplaatst. Desondanks noemen verschillende studies de binnenstad van 

Paramaribo als problematisch. Vooral Claes en Debaene (2008) beschreven en onderbouwden deze 

stelling op basis van ruimtelijke data. Hun onderzoek uit 2008 toonde aan dat er nog zelden gewoond 

wordt in de binnenstad en dat vele gebouwen kantoren of overheidsadministratie herbergen. Hierdoor 

zijn hele delen van de binnenstad buiten de kantooruren verlaten. Tevens moet de commerciële 

functie van het centrum concurreren met goed bereikbare winkelcentra in de rand van de stad. Claes 

en Debaene omschrijven op basis daarvan het centrum als ‘een tanend centrum’ (Claes & Debaene, 

2009). 

 

De snelle groei van Paramaribo en de vele nefaste gevolgen geven aanleiding tot heel wat 

onderzoek en de opstelling van beleidsdocumenten en beleidsversterkende projecten. In de periode 

tussen 2000 en 2012 is er een hele waslijst aan onderzoeken, uitgevoerd door de universiteit van 

Amsterdam, Artesis Hogeschool Antwerpen, Technische Universiteit Delft en de Universiteit van 

Suriname. Verder worden heel wat beleidsstudies en wetgeving geproduceerd. Onderstaand een 

overzicht van relevante nieuwe wetgeving en een niet-limitatieve lijst van beleidsdocumenten: 

 

- Er werd een nieuw structuurplan ontwikkeld met steun van de Inter-American Development 

Bank. Dit plan bevat de kentering van de stedelijke uitspreiding en het stelt het aanpakken 

van de stedelijke uitdagingen op vlak van infrastructuur, kwalitatieve woonomgevingen en 

afdoende nutsvoorzieningen, diensten en economische activiteiten centraal (PHI 

Archtecture for Inter American Development Bank, 2005).  

- De waterstructuur werd verder onderzocht en er werden nieuwe verbeteringsvoorstellen 

geformuleerd in een door Nederland ondersteund project ter promotie van duurzame 

leefgemeenschappen in de kustzone van Suriname (Amatali, M.A. voor Ministerie van 

Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, 2008) 

- De transportsector werd verder onderzocht, waarbij een masterplan transport werd 

opgeleverd met een wegenclassificatie en technische richtlijnen voor weguitrusting  (NEA 

Transport Research, GOPA and STC, 2011) 

- Een institutioneel versterkend project van het Ministerie van Arbeid, Technologische 

Ontwikkeling en Milieu (ATM) gaat in op klimaatverandering en de relatie tot verstedelijking 

en ruimtelijke planning. Het project focuste op het tegengaan van erosie, het verlies van 
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natuurlijke habitat en de achteruitgang van grondkarakteristieken door betere ruimtelijke 

ordening. 

- De problematiek van het disfunctionele en niet-transparante grondbeleid werd grondig 

onderzocht in het zogenaamde ‘Suriname Land Management Project’, en dat met financiële 

steun van de Nederlandse overheid. Het project analyseerde de toenmalige situatie en 

lanceerde voorstellen ter verbetering van de wetgeving en het institutionele kader. Er 

werden verder suggesties gedaan rond het opzetten van een grondinformatiesysteem en 

het verbeteren van de ruimtelijke ordeningspraktijken. Het project resulteerde in de 

goedkeuring van de wet Grondregistratie en Landinformatie Systeem (SB 2009, no. 149), 

die de basis vormde voor de uitbouw van een digitaal kadaster (Ministerie voor Natuurlijke 

Hulpbronnen, 2002).  

- De Monumentenwet garandeerde waardevolle gebouwen in Paramaribo een betere 

wettelijke bescherming (SB 2001, no. 74).  

- De werkingssfeer van het bouwbesluit werd uitgebreid (SB 2010, no. 27), waardoor de 

vergunningsplicht landelijk geldig werd, met uitzondering van gebieden waar niet gebouwd 

mag worden en met enige beperkingen in de dorpen in het binnenland. 

- De verplichting om te werken met een architect werd verstrengd in de wijziging van het 

bouwbesluit (SB. 2002, no.93).  

- De oprichting in 2005 van het nieuwe ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en 

Bosbeleid. Dit nieuwe ministerie heeft echter geen juridische grond om ruimtelijke 

ordeningstaken uit te voeren, gezien bestaande wetgeving de taken verdeelt over het 

ministerie van Openbare Werken, het Planbureau, het Ministerie van Regionale 

Ontwikkeling, het ministerie van Handel en Industrie en dat van Transport, Communicatie 

en Toerisme. Hierdoor wordt het ruimtelijk beleid verder versnipperd, wat de samenwerking 

verder bemoeilijkt (De Ridder & Heirman, 2009).  

 

Op basis van een hele reeks gesprekken in 2011 en 2012 kreeg ik inzicht in de draagkracht, 

implementatiegraad en resultaten van bovenstaande onderzoeken, beleidsdocumenten en nieuwe 

wetgeving. Ondanks de grote hoeveelheid studies en de goedkeuring van een reeks relevante 

wetten, bleef de impact van deze inspanningen eerder beperkt. De vele trainingen en 

beleidsdocumenten zorgden in de praktijk niet voor een kentering. De opgemaakte structuur- en 

masterplannen werden niet verankerd in officiële planfiguren en leidden amper tot implementatie in 

het veld. Enkel het digitale kadaster betekende een doorbraak op vlak van ruimtelijke data ten 

behoeve van ruimtelijke planning en grondbeleid. Hoewel dat digitale kadaster een feit is, blijven 
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ruimtelijke planning en grondbeleid zwak. Zo blijven in de 21e eeuw de onderzoeks- en ruimtelijke 

planningsinspanningen slechts een zeer beperkte impact hebben op de ruimtelijke situatie van het 

snelgroeiende stedelijk gebied van Paramaribo. Ondanks de vele aantoonbare factoren voor het 

moeilijke verloop van de ruimtelijke planning wordt de stedelijke uitspreiding van Paramaribo 

bijgevolg niet gekenterd. 

 

3.4 Meest recente status en groeiscenario’s van 

Paramaribo 
Vlak voor de afronding van mijn manuscript kreeg ik, door de deelname aan een consultancy, 

toegang tot data uit een nog lopend ruimtelijk ordeningsproject voor Paramaribo, ondersteund door 

de Inter-American Development Bank (IDB). Het project kadert in het Emerging and Sustainable 

Cities programma, waarbij de IDB wereldwijd beleidsondersteunende projecten opstart die door 

middel van baseline studies, gedreven participatie met betrokken partners en een actieplan moeten 

leiden tot de kentering van de stedelijke uitspreiding en het verbeteren van de ruimtelijke 

randvoorwaardes in de stad (Inter American Development Bank, 2019). De stedelijke groeistudie 

bevat zowel een gedetailleerde ruimtelijke analyse van het stedelijk gebied van Paramaribo als 

groeiscenario’s (Environmental Resource Management inc., 2017, p. a). 

 

Figuur 23: ruimtelijke situatie stedelijk gebied van Paramaribo in 2015 (Environmental Resource Management 
inc., 2017, p. a) 
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Deze studie baseert zich op een zeer gedetailleerde GIS-analyse van de ruimtelijke situatie van 

Paramaribo. De resultaten tonen dat de stedelijke uitspreiding in drie jaar tijd nog verder toenam en 

dat het rurale gebied rond de stad verder verstedelijkte. Het stedelijke lichaam heeft anno 2015 zeer 

rafelige randen met heel wat kleine, ongeordende ontwikkelingen die plaatsvinden in de agrarische 

zone rond de stad. Die zone wordt in de studie ‘het peri-urbane gebied van Paramaribo’ genoemd. 

Om de toekomstige situatie in te schatten, werden bestaande verstedelijkingstrends verder getrokken 

in GIS, waardoor het mogelijk werd om een projectie te maken van de verstedelijkingssituatie in 

2055. Daarin is te zien dat de verstedelijking van het peri-urbane gebied verder toeneemt, tot het 

bijna geheel verstedelijkt is.  

 

Figuur 24: ruimtelijke situatie stedelijk gebied van Paramaribo in 2055 (Environmental Resource Management 
inc., 2017, p. a) 
 

De studie vergelijkt de situatie van 2015 met de projectie voor 2055, waaruit blijkt dat verwacht wordt 

dat het bebouwde deel van de stad zal toenemen van 17,26% naar 37,34%. Tegelijkertijd zullen de 

landbouwgronden dalen van 23,47% tot 14,64%. Het ecologische gebied van de stad zal dan weer 

afnemen van 47,65% tot 38,52% (Environmental Resource Management inc., 2017, p. a). Verder 

kwantificeert een deelstudie van het programma de CO2-uitstoot in het stedelijk gebied van 

Paramaribo. Uit metingen bleek dat de stedelijke uitspreiding de verkeerscongestie versterkt. 36,53% 

van alle CO2-uitstoot in Paramaribo is afkomstig van wegtransport. Hiermee produceert het transport 
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71% meer uitstoot dan de industriële activiteiten in Paramaribo (Environmental Resource 

Management inc., 2017, p. b).  

De studie publiceerde ook bevindingen ten aanzien van overstromingen vanuit de kust, 

problematische afwatering, transport en voorzieningen. Op dat vlak bevestigt ze de eerdere 

vaststellingen uit de analyse tot 2012. Tevens toont de studie de hedendaagse relevantie van de 

stedelijke uitspreidingsproblematiek in Paramaribo aan. Tussen 2012 en 2017 bleek de publieke 

sector niet in staat om meer grip te krijgen op de stedelijke uitspreiding en de bijhorende negatieve 

gevolgen. Toch gaat het lopende programma niet dieper in op de discrepantie tussen beschikbare 

studies, beleidsplannen en projecten en het uitblijven van private en publieke inspanningen om de 

stedelijke uitspreidingssituatie te kenteren.  

 

3.5 Regionale positionering van Paramaribo 
Alvorens over te gaan tot de formulering van onderzoeksopzet, wens ik de 

verstedelijkingsproblematiek van Paramaribo regionaal te positioneren. Verschillende academici 

geven immers aan dat er een regionaal verwantschap is in verstedelijkingsproblematiek binnen de 

Caraïben (Jaffe, 2008). Hoewel er grote verschillen zijn tussen de verschillende Caribische steden, 

hebben ze door hun koloniaal verleden een soort gemeenschappelijke basis. Zo kampen vele 

Caribische steden met een ruimtelijk plannings- en grondbeleidskader dat verankerd zit in regels en 

wetten die nog dateren uit de koloniale periode. Daarbij ontbreekt het vaak aan de ontwikkeling en 

implementatie van stedelijk beleid, alsook de handhaving van dat beleid. Dat resulteert in de niet-

duurzame en vaak informele ontwikkeling van vele Caribische steden. Zo ontstaat stedelijke 

uitspreiding in de Caribische steden en wordt stedelijke armoede en ongelijkheid gevoed. Enkel de 

kleine steden op de Caribische eilanden zijn minder onderhevig aan stedelijke uitspreiding.  

Verder worden de kustlijnen van zowel de Caribische eilanden als die van de continentale landen 

bedreigd door overstromingen, een gevolg van de klimaatsverandering. Ook veelvoorkomend in de 

regio is de economische afhankelijkheid van toerisme of van de ontginning van natuurlijke 

hulpbronnen. Door die verwantschappen sporen Verrest, Mohammed en Moorcroft aan op een 

grotere regionale samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen (Verrest, et al., 2011). 

Op basis van de bevindingen uit deze paper en door mijn aanwezigheid op tal van Caribische 

kennisuitwisselingsmomenten, zoals het Caribbean Urban Forum, blijkt het zinvol om Paramaribo 

regionaal te positioneren. Zo ga ik na of Paramaribo kenmerken draagt van het historische, regionale 

groeimodel en waar Paramaribo zich positioneert tegenover de andere steden in de regio. Zo heeft 

dit onderzoek ook een regionaal perspectief. Ik start met een algemene hedendaagse positionering 
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van de Caribische steden. Daarna volgt een historische plaatsing en tot slot wordt Paramaribo op 

basis van enkele parameters vergeleken met andere regionale steden.  

  

3.5.1 Historische groei van Paramaribo versus de Caribische stad 

Regionaal blijken er grote overeenkomsten te zijn tussen de groei van Caribische steden. Zo spreken 

verschillende academici zelfs van het groeimodel van de ‘Caribische stad’ (Jaffe, 2008; Potter, 1989). 

Vele Caribische steden zouden zich volgens dit model ontwikkeld hebben en kennen hierdoor ook 

gelijkaardige stedelijke uitdagingen. Volgens Verrest kan Paramaribo getypeerd worden als een 

Caribische stad (Verrest, 2010). Onderstaand wordt eerst het verstedelijkingsmodel van de 

Caribische stad beschreven en vervolgens ga ik na of er verwantschap is met de stedelijke groei en 

status van Paramaribo. 

 

Het groeimodel van de Caribische stad is gebaseerd op eerder verricht historisch onderzoek naar de 

groei van Caribische steden (Potter, 1989). Volgens dit model ondergingen de Caribische steden drie 

stadia van verstedelijking: plantopolis, tijdperk van emancipatie en moderne tijd. In elk van deze 

stadia hadden de steden een andere omvang, een verschillende relatie tot de rest van het land en de 

overige verstedelijkte gebieden in dat land (Jaffe, 2008). 

 

 

Figuur 25: fases van verstedelijking van de Caribische stad (Jaffe, 2010) 
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Tijdens de plantopolis-fase waren de meeste Caribische steden koloniale hoofdsteden. Die 

hoofdsteden dienden als handelscentrum, huisvestten alle publieke en private diensten en waren de 

thuisbasis van de politieke controle over de kolonie. Hoewel de plantages binnen de kolonie tamelijk 

zelfstandig opereerden, waren ze economisch, sociaal en politiek afhankelijk van hun hoofdstad. 

Tenslotte verzorgde de koloniale hoofdstad de verbinding tussen de kolonie en het moederland 

(Jaffe, 2008; Potter, 1989).  

 

De relatie tussen de hoofdstad en het achterland van de kolonie veranderde in de eerste helft van de 

19e eeuw. Dit leidde de Caribische steden naar de volgende fase: de emancipatiefase. De 

veranderingen waren te wijten aan de afschaffing van de slavernij, die in de meeste delen van het 

Caribisch gebied een feit was. Bevrijde slaven verhuisden ofwel naar de hoofdstad of vestigden zich 

in kleine boerengemeenschappen rond de plantages. Zowel de plantages als de kleine 

boerendorpjes waren afhankelijk van de stad voor handel en diensten en moesten zich allemaal 

schikken naar het politieke gezag dat in de hoofdstad gevestigd was (Jaffe, 2008; Potter, 1989). 

 

Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw of in het moderne tijdperk kregen de plantages het erg 

moeilijk om te overleven. Dit resulteerde in het verval van vele plantages. Het merendeel van de 

voormalige plantage-eigenaren en hun personeel verhuisden na de sluiting van de plantage van het 

platteland naar de stad. Hoewel de agrarische sector een terugval kende, nam tegelijkertijd het 

toerisme in de onlangs gedekoloniseerde Caribische staten toe. Zowel de plattelandsvlucht als de 

groei van de toeristische sector resulteerde in een toenemende verstedelijking van de bestaande 

steden. Tegelijkertijd zorgde dit ook voor het ontstaan van nieuwe verstedelijkte centra langs de 

kustlijnen van de Caribische eilanden. Binnen dit uitgebreide verstedelijkte gebied kunnen ook 

andere ontwikkelingen, zoals industrie, detailhandel (winkelcentra) en residentiële enclaves 

(beveiligde woongemeenschappen), worden gedetecteerd. Hoewel de stedelijke gebieden zich 

uitbreidden en meestal werden aangevuld met bijkomende secundaire stedelijke centra, wordt de 

Caribische stedelijke omgeving nog steeds gekenmerkt door onevenwichtigheden. Zo blijft de 

dominantie van de voormalige koloniale hoofdstad grotendeels overeind. De voormalige koloniale 

hoofdsteden fungeren als een stedelijk primaat dat de rol opneemt van cultureel, economisch, politiek 

en sociaal centrum van het land. Alleen toeristische ontwikkelingen langs de kusten van sommige 

eilanden hebben gezorgd voor een betere balans in dit verstedelijkt netwerk. Zo blijven vele 

Caribische landen afhankelijk van één grote stad. In die gevallen blijft de plattelandsvlucht 

grotendeels geabsorbeerd in de primaire steden van de Caribische landen. Dat resulteert in 

uitgespreide stedelijke agglomeraties (Jaffe, 2008; Potter, 1989). 
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Paramaribo was ook de koloniale hoofdstad en is doorheen de jaren ook altijd het dominante centrum 

in Suriname gebleven. Op deze manier is Paramaribo verwant met Caribische steden die ook 

ontstonden in de plantopolis-fase. Verrest beschrijft Paramaribo ook vanuit deze positie wanneer ze 

schrijft dat Paramaribo het sociale, politieke en economische centrum van Suriname is en ook alle 

rurale migratie absorbeert (Verrest, 2010). Deze dominantie is in Suriname zelfs groter dan 

bovenstaand besproken, gezien er amper toeristische ontwikkelingen langs de kusten van Suriname 

te vinden zijn. Het ontbreken van dit toerisme kan verklaard worden door de klei- en modderkust van 

Suriname, waarbij enkel op uitzonderlijke plekken langs de kustlijn zandstranden voorkomen, zoals in 

Matapica en Galibi. Ook langs deze stranden is het toerisme eerder kleinschalig. Hierdoor zijn in 

Suriname bovenal vervallen plantages, kleinere landelijke gemeenschappen en Paramaribo te 

onderscheiden, met  als uitzondering de kleinere steden Moengo en Nieuw-Nickerie. Moengo is een 

geplande bauxietstad die door het verdwijnen van bauxietontginning echter sterk in verval geraakte. 

Zo voldoet Paramaribo aan het Caribisch model van primaire stad in een voormalig koloniaal 

Caribisch land.  

 

3.5.2 Paramaribo versus andere Caribische steden 

Om Paramaribo nauwkeuriger te kunnen plaatsen tegenover andere Caribische steden, maak ik een 

vergelijking tussen de steden op basis van hun oppervlakte, demografie en bevolkingsdichtheid. 

Daarna maak ik een beperkte kwalitatieve positionering om de diversiteit binnen de Cariben verder te 

duiden. De onderstaande tabel toont zowel de cijfers als de rangorde van elke stad per parameter. 
 

Stedelijk gebied Land # Omvang 

km² 

# 
Bevolking  

# Densiteit 

(inw/km²) 

Greater Santo Domingo Dominican Republic  1 1400,79 1 3712391 7 2722,2 

Camagüey Cuba 2 1106 16 301574 23 272,6 

Santiago de Cuba Cuba 3 1023,8 9 423392 20 413,5 

East-West Corridor  Trinidad and Tobago 4 899 7 548000 17 609,6 

Port-au-Prince Haiti 5 735,78 3 2470762 2 3817,89 

Havana Cuba 6 721,1 4 2141993 5 2970,5 

Holguín Cuba 7 666 24 -- 24 -- 

La Romana Dominican Republic 8 653,95 15 301375 19 490 

Santiago de los 

Caballeros 

Dominican Republic 9 
524 

5 
1198754 

3 
3800,2 

Kingston and Saint 

Andrew Corporation 

Jamaica 10 
480 

6 
937700 

14 
1358,1 

Puerto Plata Dominican Republic 11 459,71 18 277981 18 604,7 
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Paramaribo Suriname 12 247, 57 10 386 380 13 1560,7 

Nassau Bahamas 13 207 19 248948 15 1206,6 

San Juan Puerto Rico 14 199,2 2 2478905 12 1984,6 

Ponce Puerto Rico 15 183 20 243147 21 331,7 

Pétionville Haiti 16 165,49 12 359615 11 2070,7 

Carrefour Haiti 17 164,9 8 439581 8 2665,7 

Greater Georgetown Guyana 18 147,6 13 354964 10 2404,9 

Aguadilla Puerto Rico 19 94,7 14 306292 22 308,3 

Delmas Haiti 20 80,2 11 377199 1 4703,1 

Castries Saint Lucia 21 79 22 49000 16 776,5 

Bridgetown Barbados 22 38,8 21 114000 6 2938,1 

St. John’s Antigua and Barbuda 23 10 17 291000 4 3100 

Basseterre Saint Kitts and Nevis 24 6,1 23 17000 9 2541 

Gemiddelde    428,88  749164,7  1818,9 

 

Tabel 64: oppervlakte, demografie en bevolkingsdichtheid van de stedelijke gebieden in de Caraïben 
(Mohammed & Verrest, 2011) (Heirman & Coppens, 2013) (Centraal Bureau voor Burgerstatistieken, 2011) 
 

Bovenstaande tabel toont dat Paramaribo eerder gemiddeld scoort ten opzichte van andere 

Caribische steden op vlak van oppervlakte, populatie en bevolkingsdichtheid. Toch mag daaruit niet 

zonder meer geconcludeerd worden dat Paramaribo ‘slechts’ een gemiddelde stad zou zijn. De 

verschillen tussen de Caribische steden zijn namelijk groot. Omwille van deze zeer uiteenlopende 

cijfers, bespreek ik de positie van Paramaribo binnen de rangorde voor elk van de drie parameters 

apart. De grote variatie tussen de Caribische steden is sterk te merken bij de oppervlakte van de 

Caribische steden. Zo blijkt de grootste stad van de lijst, Santo Domingo, 230 keer groter te zijn dan 

de kleinste stad op de lijst, Basseterre. De oppervlaktes van alle steden verdeel ik in vier categorieën: 
 

Categorie  Oppervlakte steden (km²)  Aantal steden  

1 steden groter dan 1000 km² 3 

2 steden tussen de 1000 km² en 500 km 6 

3 steden tussen 500 km² en 250 km² 2 

4 steden kleiner dan 250 km².  13 

Tabel 7: categorisering van Caribische steden o.b.v. oppervlakte (Heirman, 2019) 

                                                                 
4 Deze vergelijking is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door Verrest en Mohammed in 2011 en aangevuld met 
aanvullende gegevens door Heirman en Coppens in 2013. Helaas werkte deze tabel met demografische cijfers voor Suriname 
die dateerden uit 2004. Het was pas na de publicatie van Heirman en Coppens dat de cijfers van 2011 toegankelijk werden. 
Dus aan het einde van 2013 werd de tabel aangepast en vanaf dat moment waren er demografische en ruimtelijke figuren van 
Paramaribo van 2011 - 2012. Deze nieuwe cijfers veranderden de positie van Paramaribo in de regionale ranglijst slechts in 
beperkte mate. 
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De meeste Caribische steden vallen binnen de kleinste oppervlakte categorie. Ook Paramaribo past 

met haar oppervlakte ( 247,57 km²) binnen deze categorie. De hoofdstad van Suriname is de 

grootste stad binnen de groep van steden kleiner dan 250km². Met dit oppervlak valt Paramaribo 

precies samen met de mediaan van de lijst. Omwille van enkele zeer grote steden, wordt de 

gemiddelde oppervlakte opgetrokken tot 428,88 km² en is Paramaribo 42% kleiner dan dit 

gemiddelde.  

 

Op vlak van het aantal inwoners is Greater Santiago Domingo opnieuw de grootste stad. Ook 

Basseterre behoudt haar positie onderaan de lijst en heeft het minst aantal inwoners van de 

Caribisch steden uit de tabel. Ondanks beide steden hun positie behouden, is het verschil tussen 

beide kleiner. Greater Santiago Domingo huisvest namelijk 218 keer meer mensen dan Basseterre. 

Om de spreiding tussen deze twee uitersten overzichtelijk te maken, verdeel ik het aantal steden in 

zes categorieën:  

 

Categorie  Aantal inwoners (inw.) Aantal steden  

1 steden met meer dan twee miljoen inwoners 4 

2 steden met tussen de twee en één miljoen inwoners 1 

3 steden met tussen het miljoen en 750 000 inwoners 0 

4 steden met tussen 750 000 en 500 000 inwoners 1 

5 steden met tussen de 500 000 en 250 000 inwoners 13 

6 steden met minder dan 250 000 inwoners 3 

Tabel 8: categorisering van Caribische steden o.b.v. demografie (Heirman, 2019) 
 

Paramaribo huisvest 386 380 inwoners. Met dit inwonersaantal past de stad in de vijfde en ook meest 

populaire categorie. In de algemene rangorde staat Paramaribo op de tiende plaats en belandt het 

dus twee plaatsen boven de mediaan. Ook hier beïnvloeden de uitschieters het regionaal 

gemiddelde, waardoor Paramaribo 48% minder inwoners telt dan het regionale gemiddelde. Door 

inwoners en oppervlakte te combineren in één grafiek, worden de uitschieters binnen de lijst van 

Caribische steden gevisualiseerd. Onafgezien van deze uitschieters, bevat het Caribisch gebied 

meestal steden met een bescheiden oppervlakte die kleiner zijn dan 250 km² en wonen er in het 

merendeel van de steden minder dan 500.000 inwoners. 
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Figuur 26: grafiek relatie tussen stedelijke oppervlakte en bevolkingsaantallen in Caribische steden (Heirman, 
2017) 

Aan de hand van de cijfers van oppervlakte en bevolkingsaantallen kan de bevolkingsdichtheid per 

vierkante kilometer berekend worden. De dichtst bevolkte stad in het Caribisch gebied is Delmas en 

de dunst bevolkte stad is Camaguey. Delmas is 17,3 keer dichter bevolkt dan Camaguey. Kijkend 

naar de dichtheid van alle Caribische steden, onderscheid ik vijf categorieën:  

 

Categorie  Inwonersdensiteit (inw/km²) Aantal steden  

1 meer dan 4500 inwoners per km² 1 

2 tussen de 4500 en 2500 inwoners per km² 9 

3 tussen de 2500 en 1500 inwoners per km² 3 

4 tussen de 1500 en 500 inwoners per km² 5 

5 minder dan 500 inwoners per km² 5 
 

Tabel 9: categorisering van Caribische steden o.b.v. inwonersdensiteit (Heirman, 2019) 
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Paramaribo heeft een dichtheid van 1560,7 inwoners per km², met dit cijfer behaalt Paramaribo de 

dertiende plaats in de rangschikking en valt het zo één plaats onder de mediaan. Ten opzichte van 

het regionale gemiddelde is Paramaribo 14,2% minder dichtbevolkt dan het Caribisch gemiddelde 

van 1818,9 inwoners per vierkante kilometer. 

 

Figuur 27: densiteit van Caribische steden (Heirman, 2017)  
 

Aangezien Paramaribo op alle drie de parameters op en rond de mediaan gepositioneerd is, kan het 

beschouwd worden als een gemiddelde Caribische stad. Wanneer de gemiddeldes samen 

beschouwd worden, scoort Paramaribo weliswaar onder het gemiddelde, maar dat is te wijten aan 

enkele uitschieters. Op basis hiervan kan enkel onderschreven worden dat qua oppervlakte, 

inwonersaantal en inwonersdensiteit Paramaribo beantwoordt aan de gemiddelde regionale 

kenmerken. 

 

Alvorens de regionale positionering af te sluiten wens ik nog aandacht te besteden aan de diversiteit 

binnen de regio. Ondanks de verwantschappen in stedelijk patroon en koloniale geschiedenis is er 

ook een grote stedelijke diversiteit in de regio die verder gaat dan boven vernoemde statistische 

parameters. Op basis van enkele voorbeelden wens ik deze diversiteit in de regio te duiden door 

Suriname en Paramaribo te vergelijken met Port au Prince (Haiti), Kingston (Jamaica) en Port of 

Spain (Trindad en Tobago), en wel op het vlak van de hoeveelheid informele nederzettingen, de 

aanwezigheid van toerisme en de ontginning van natuurlijke hulpbronnen: 

- Hoeveelheid informele nederzettingen: Paramaribo bevat amper informele 

nederzettingen. Hierdoor verschilt de stad erg van enkele regionale steden die net als 

Paramaribo gesticht werden in de plantopolis-periode. Op Haïti, Jamaica en Trindad en 
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Tobago, alle drie ook voormalige koloniën, zijn wel informele nederzettingen. Zo woonde in 

2014 74,4% van de stedelijke bevolking in Haïti in een informele nederzetting, het 

overgrote deel in of rond hoofdstad Port au Prince. Op Jamaica woont 60,5% van de 

stedelijke bevolking in sloppenwijken. In beide steden dragen de sloppenwijken bij tot de 

stedelijke uitspreiding van de stad (UN Habitat, 2016). Op Trinidad en Tobago woont 

ongeveer een zesde (16,6%) van de landelijke bevolking in informele nederzettingen (UN 

Habitat, 2012).  

Anders dan in Paramaribo zijn informele nederzettingen een prangende problematiek voor 

Port of Spain, Kingston en Port au Prince. De verhoudingen tussen de drie steden zijn 

weliswaar anders. Er is dus niet enkel een verschil tussen de drie steden enerzijds en 

Paramaribo anderzijds, maar zijn er ook grote verschillen onderling. Dit zorgt voor andere 

stedelijke verhoudingen en andere stedelijke dynamieken.  

- Economie: Hoewel de vier genoemde Caribische landen kampen met economische 

problemen, zijn er toch grote verschillen. Alle landen kunnen rekenen op de aanwezigheid 

van natuurlijke hulpbronnen, maar het belang voor de economie verschilt. Daar waar de 

economie van Suriname zeer afhankelijk is van de ontginning van natuurlijke hulpbronnen, 

hebben Jamaica en Trinidad en Tobago dankzij het toerisme een meer gediversifieerde 

economie. Suriname en al zeker Haïti hebben veel minder toerisme. Dat maakt dat, anders 

dan in Paramaribo en Port au Prince, toerisme in Port of Spain en Kingston wel een motor 

is voor stedelijke uitspreiding (www.worldatlas.com)  (UN Habitat, 2016)  (UN Habitat, 

2012). 

Op basis van deze beperkte verkenning wens ik te duiden dat Caribische steden niet enkel 

verschillen in oppervlakte, bevolkingsaantal en -densiteit, maar dat ook de stedelijke weefsels en 

economische situaties verschillen, wat op zijn beurt ook invloed heeft op de stedelijke samenleving in 

de verschillende Caribische steden.  

 

3.6 Conclusie 
De uitgebreide analyse van Paramaribo startte met de historische groei van de stad. Zo illustreerde ik 

dat Paramaribo ontstond als een fort ter bescherming van de eerste plantages, maar dat het al snel 

uitgroeide tot het economische en bestuurlijke centrum van alle plantages in het gebied dat nu 

Suriname heet. Tijdens de koloniale periode kende Paramaribo een geplande groei, gebaseerd op 

Westerse planningsmodellen met beperkte aanpassingen aan de lokale situatie. Ook na de 

onafhankelijkheid in 1975 kon Paramaribo rekenen op een goede samenwerking tussen 

ontwikkelaars en de overheid. Hierdoor groeide de stad tot de jaren tachtig van vorige eeuw op een 
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geplande en gestructureerde manier, met de tuinwijk als ideaal groeimodel. Tot dan werden de 

nieuwe stedelijke uitbreidingen gekenmerkt door hun grote ruimtelijke kwaliteit. De stad groeide 

echter te snel om op die manier de ruimtelijke ordening te kunnen blijven bewaken. Daarom werden 

in de 20e eeuw een reeks wetten goedgekeurd, zodat planfiguren de stedelijke groei in goede banen 

konden leiden. Helaas kwamen de verhoopte structuur- en bestemmingsplannen er niet meteen, 

waardoor de ruimtelijke ordening afhankelijk bleef van de goede samenwerking tussen de 

ambtenaren. Tijdens de militaire periode, in de jaren 80 van de 20e eeuw, verlieten opgeleide 

ambtenaren hun publieke posten, verzwakte het ambtenarenapparaat en nam corruptie toe. Hierdoor 

verwaterde de samenwerking tussen de ontwikkelaars en de overheid. Ook na de militaire periode 

bleef het moeilijk om de planologische diensten van de verschillende ministeries op peil te krijgen. De 

verschillende ontwerpstructuurplannen en beleidsplannen die werden uitgewerkt om de ruimtelijke 

planning en grondbeleid te verbeteren, hadden weinig effect. Zo werd er nooit een structuurplan of 

bestemmingplan goedgekeurd. Het was uiteindelijk enkel de verkavelings- en de bouwvergunning die 

de ruimtelijke groei van de stad stuurde. Dat is tot op heden nog steeds het geval. Zo ontwikkelde de 

rand zich op basis van individuele verkavelingen, die los van elkaar ontworpen werden. Dit ging ten 

koste van de ruimtelijke samenhang, met negatieve gevolgen voor de mobiliteit, ontwatering, 

nutsvoorzieningen en dienstverlening tot gevolg.  

 

De huidige situatie van Paramaribo beschrijft de verandering die de stad doormaakte tussen 2000 en 

2012, net als de status van de stad bij aanvang van dit onderzoek in 2012. Tijdens die periode zetten 

de trends uit de laatste decennia van vorige eeuw zich exponentieel verder. Ook in de 21e eeuw 

gebeurt de stedelijke groei vooral op basis van formele residentiële ontwikkelingen en de aanleg van 

nieuwe infrastructuur. Hierdoor worden veel randstedelijke agrarische gebieden ingelijfd bij de 

stedelijke rand. De rand van Paramaribo is rafelig, kent vele lintbebouwingen en solitaire 

ontwikkelingen. Die ongecontroleerde groei verergert de knelpunten waarmee de stad al op het einde 

van vorige eeuw kampte. Overstromingen door gebrekkige afwatering en verzwakte kustversterking 

alsook ernstige verkeerscongestie zijn maar enkele van de vele stedelijke problemen die de stad 

kent.  

Die hachelijke situatie gaat niet onopgemerkt voorbij. Vanuit academische, publieke, private en 

internationale invalshoek worden studies en initiatieven ondernomen om de stedelijke groei beter te 

kunnen sturen Er wordt gezocht naar oplossingen voor de stedelijke problemen, onder meer door 

nieuwe wetgeving op te maken. Zonder veel resultaat, waardoor de stad ongecontroleerd blijft 

groeien.  Het sturen van de groei wordt ook steeds moeilijker aangezien de bevoegdheden voor 

stedenbouw, ruimtelijke ordening en grondbeleid steeds verder versnipperen tussen verschillende 
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bestaande en nieuw in het leven geroepen ministeries en de toenemende grondcorruptie. Door de 

stedelijke uitspreidingsproblematiek en de moeilijkheid om er grip op te krijgen, toont ook Paramaribo 

hoe moeilijk het in het algemeen is om stedelijke uitspreiding te sturen, zoals beschreven in het 

eerste deel van de inleiding.  

 

Verder blijkt Paramaribo niet alleen verwantschap te hebben met de internationale literatuur over 

stedelijk uitspreiding, maar er is ook een regionale link. De groei van Paramaribo komt overeen met 

het groeimodel van de Caribische stad. Zo was Paramaribo in oorsprong een koloniale hoofdstad die 

de link met het moederland alsook met de plantages en kleine agrarische gemeenschappen 

verzorgde. Hierdoor was de hoofdstad het economische, politieke, sociale en culturele centrum van 

de kolonie. Ook na de dekolonisatie behield Paramaribo, net als andere Caribische hoofdsteden, 

haar functie als primaire stad van het land. Door de achteruitgang van de plantages kende Suriname, 

net als de rest van de regio, een grote trek naar de stad, waardoor de primaire steden groeiden. 

Ondertussen is de stedelijke migratie gestabiliseerd en worden de Caribische steden gekenmerkt 

door een suburbanisatieproces. Zowel in Paramaribo als in vele andere Caribische steden gaat deze 

suburbanisatie gepaard met stedelijke uitspreiding, waarop het beleid moeilijk grip lijkt te krijgen. 

Door al die gelijkenissen kan Paramaribo gekenmerkt worden als een Caribische stad. Wat omvang, 

bevolking en densiteit betreft, is Paramaribo eerder een middenmoot binnen de Caribische steden, 

waardoor ze ook op deze punten aansluiting vindt in de regio. Toch zijn niet alle Caribische steden 

gelijk, waardoor er nuance dient gebracht te worden in deze regionale positionering. De economische 

situatie, het aantal informele nederzettingen en de knelpunten in de stedelijke gemeenschappen 

verschillen van stad tot stad, waardoor steden die statistisch verwant leken, in de praktijk toch ook 

heel wat verschillen vertonen. 
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4 Onderzoeksopzet 

4.1 Probleemstelling 
Een eerste literatuurverkenning geeft aan dat stedelijke uitspreiding een vaag en moeilijk af te lijnen 

concept is. Op basis van empirisch onderzoek stellen academici vast dat stedelijke uitspreiding een 

niet-wenselijk stedelijk groeiproces is, omdat het onder meer waardevol open land doet verdwijnen, 

autoafhankelijkheid in de hand werkt, de oorzaak is van verkeerscongestie en bijdraagt tot een 

slechte luchtkwaliteit. De internationale organisaties onderschrijven de problematiek en sporen aan 

om stedelijke uitspreiding te kenteren. Er is echter geen eenduidige adaptieve strategie voorhanden 

en er worden wisselende successen gemeten. Ook in omgevingen als Vlaanderen, waar wel degelijk 

inspanningen geleverd worden om stedelijke uitspreiding te kenteren, blijken de resultaten vaak 

teleurstellend. Een meer uitgebreide analyse dient inzicht te geven in de bestaande literatuur over 

stedelijke uitspreiding, om zo de uitdagingen nauwkeuriger te kunnen omschrijven. Er is daarnaast 

meer onderzoek nodig naar de opportuniteiten om inzichten uit het institutionalisme, waarbij 

verklaringen voor maatschappelijke beheersproblemen van over het algemeen publieke of collectieve 

goederen worden gezocht bij formele en informele instituties, de actoren en hun omgeving, te 

integreren in stedelijk uitspreidingsonderzoek. 

 

Op basis van de analyse van Paramaribo, kan de hoofdstad van Suriname getypeerd worden als een 

uitgespreide stad die aan een snel tempo ongecontroleerd groeit. Dat was niet altijd het geval. Het 

historische overzicht toont immers aan dat de stad vanaf zijn stichting in de 17e eeuw tot de jaren 

tachtig van de vorige eeuw op een geplande manier groeide, volgens Westerse planningsprincipes. 

De infrastructuur, nutsvoorzieningen en bouwvelden werden eerst nauwkeurig ontworpen en 

aangelegd door de koloniale macht. Na de onafhankelijkheid werkten de ambtenaren nauw samen 

met private ontwikkelaars. Door de militaire periode verzwakte de omvang en het opleidingsniveau 

van de ambtenaren, waardoor de slagkracht van het ministerie kleiner werd. Verder nam de 

plattelandsvlucht toe, waardoor de stad steeds meer mensen moest huisvesten. Vlak voor en ook na 

de militaire periode werd nieuwe wetgeving geïmplementeerd en werden met 

ontwerpstructuurplannen pogingen gedaan om de ruimtelijke situatie in goede banen te leiden. 

Desondanks groeide de stad steeds ongecontroleerder. Ook andere pogingen om de capaciteit en de 

werking van de overheid te verbeteren, waren weinig succesvol. Hierdoor kan Paramaribo getypeerd 

worden als een uitgespreide stad, die net als vele andere uitgespreide steden ooit groeide volgens 

een planning, maar sinds enkele decennia onsamenhangend agrarische gebieden doet 

verstedelijken. Tevens lijkt Paramaribo bij de steden te horen waar ondanks de pogingen geen grip 
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op de groei gekregen wordt. Paramaribo sluit hiermee niet enkel aan op stedelijke uitdagingen op 

internationaal niveau, maar ook op regionaal Caribisch niveau. Zowel qua historische achtergrond, 

hedendaagse stedelijke uitdagingen alsook in omvang, populatie en densiteit sluit Paramaribo aan bij 

een grote groep middelgrote Caribische steden. Ook binnen de Cariben ondervinden vele steden 

moeilijkheden om de stedelijke uitspreiding te kenteren. Regionaal worden oorzaken voor de 

moeilijke stuurbaarheid onder meer gezocht bij het koloniale beleidskader. Ook binnen Paramaribo 

worden effecten van de militaire periode, versnipperde bevoegdheden, corruptie en andere 

beleidscontextuele factoren naar voren geschoven, terwijl een eerste exploratie van adaptieve 

strategieën zich vooral op het ruimtelijke niveau bevonden. De relationele dichotomie tussen de 

ruimtelijke problemen en niet-ruimtelijke oorzaken lijkt op het eerste gezicht eerder onderbelicht in 

stedelijke uitspreidingsliteratuur. Er is meer onderzoek nodig om na te gaan of de inzichten uit de 

literatuuranalyse betreffende stedelijke uitspreiding verklaringen bieden voor de situatie in 

Paramaribo, alsook of het samenbrengen van de literatuur over stedelijke uitspreiding met literatuur 

over het institutionalisme nieuwe handvaten kan bieden om stedelijke uitspreiding in Paramaribo te 

verklaren.  

 

4.2 Onderzoeksdoelstelling 
Vanuit bovenstaande verkenning kan ik besluiten dat stedelijke uitspreiding en de moeilijkheden om 

dit proces te bedwingen een vaak voorkomend en hardnekkig probleem is dat zowel economische, 

ecologische en sociale nadelen kent. Tevens is het  een probleem waaraan zowel internationale 

academische als beleidsmatige publicaties gewijd worden. Hierdoor is stedelijke uitspreiding een 

relevant thema dat tot op heden actueel is voor alle stedelijke actoren die er de dagelijkse nadelen 

van ondervinden. Verder is het ook relevant voor academici, professionelen, ambtenaren, private 

planners en voor beleidsmakers en politici die professioneel met de problematiek geconfronteerd 

worden. Ondanks de vele nadelen, blijkt stedelijke uitspreiding moeilijk te kenteren. Eenduidige 

verklaringen hiervoor lijken te ontbreken. Onderzoekskaders die helpen om op een gestructureerde 

manier op zoek te gaan naar verklaringen in specifieke stedelijke cases of groepen van steden lijken 

evenmin te bestaan. Verder lijkt de relatie tussen de ruimtelijke problematiek die stedelijke 

uitspreiding veroorzaakt en de niet-ruimtelijke oorzaken onderbelicht. Ook de mogelijkheden om de 

tekortkomingen van stedelijk uitspreidingsonderzoek op te heffen op basis van inzichten en 

onderzoekkaders uit het institutionalisme, blijven aan de start van dit onderzoek onderbelicht. 

 

Daarnaast stapelen de initiatieven om stedelijke uitspreiding in Paramaribo te kenteren zich op: 

wetgeving, ontwerpstructuurplannen, beleidsplannen, capaciteitsopbouw en academische studies. 
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Hoewel de nadelige effecten van stedelijke uitspreiding in Paramaribo dagelijks merkbaar zijn voor 

alle stadsgebruikers, blijken de initiatieven tot verbetering te stranden of weinig impact te hebben op 

de stedelijke groei van de Surinaamse hoofdstad. Verder lijkt elke nieuwe studie of beleidsplan van 

een propere lei te beginnen, zonder op zoek te gaan naar de oorzaken waarom vorige pogingen 

faalden. Tevens wordt nergens de koppeling gemaakt tussen de koloniale erfenis op vlak van 

wettelijk kader en de voorhanden zijnde adaptieve strategieën, en de lokale eigenheden van de 

postkoloniale bestuurlijke en beleidssituatie. Zo zetten studies en beleidsplannen maar al te vaak in 

op ruimtelijke strategieën die uitgaan van een performant ruimtelijk beleid, een werkend ambtelijk 

apparaat en geen gewag maken van het hardnekkige karakter van corruptie en de vergaande impact 

ervan op de implementeerbaarheid van ruimtelijke en beleidsstrategieën om de ruimtelijke condities 

van Paramaribo te verbeteren. Tevens  lijken de gemaakte ruimtelijke en beleidsplannen geen 

rekening te houden met de zeer specifieke regionale context van de Caribische steden. Het is 

nochtans noodzakelijk om de inzichten vanuit de internationale literatuuranalyse toe te passen op de 

lokale context, om zo na te gaan of deze algemene inzichten ondersteuning of context kunnen bieden 

om de huidige uitdagingen in Paramaribo te onderzoeken.  

 

Door de problematiek op het vlak van zowel de academische literatuur als de zeer concrete 

uitdagingen in Paramaribo, heeft dit onderzoek een dubbel doel: een theoretisch en een toegepast. 

Het theoretische doel is om op de eerste plaats inzicht te verschaffen in de uitdagingen van stedelijk 

uitspreidingsonderzoek die kunnen verklaren waarom het zo moeilijk is om stedelijke uitspreiding te 

kenteren, ook al zijn de nadelen duidelijk en worden wel degelijk inspanningen geleverd. Hiervoor is 

uitgebreid literatuuronderzoek nodig naar de theoretische en empirische bevindingen over stedelijk 

uitspreidingsonderzoek.  

Ik heb echter de ambitie om verder te gaan dan enkel het duiden van de uitdagingen; ik wil die ook 

overbruggen. Dat door de bestaande literatuur van stedelijke uitspreiding samen te brengen met 

institutionele literatuur. Die literatuur richt zich op problemen die vanuit rationele overwegingen niet te 

verklaren zijn, maar vanuit hun institutionele context systematisch onderzocht kunnen worden. 

Institutioneel onderzoek wordt wijds toegepast binnen de sociale, politieke en economische 

onderzoeksectoren, maar wordt bij het begin van dit onderzoek slechts beperkt toegepast binnen 

ruimtelijke planning. Zo heb ik de ambitie om na te gaan op welke manier de inzichten uit 

institutioneel onderzoek kunnen bijdragen tot het vinden van een meer systematische manier om te 

verklaren waarom een stedelijke uitspreiding zo hardnekkig blijkt te zijn. 
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Het toegepaste doel is bij te dragen tot verklaringen voor de stedelijke uitspreidingssituatie in 

Paramaribo, alsook om een ingang te zoeken voor de latere ontwikkeling van adaptieve strategieën 

die stedelijke uitspreiding meer effectief zouden kunnen kenteren. Vooral omdat stedelijke 

uitspreiding een Caribische en zelfs een wereldwijde uitdaging is, is het belangrijk om casestudy-

gegevens te verzamelen die ingaan op de oorzaken van de hardnekkigheid van het stedelijke 

uitspreidingsproces. Specifiek zoeken we naar verklaringen voor ruimtelijke keuzes die stedelijke 

uitspreiding in de hand werken, ondanks de gekende nadelen. Hierbij worden de opportuniteiten van 

het samenbrengen van literatuur over stedelijke uitspreiding en institutionele literatuur in een 

casestudy getest.  

 

4.3 Onderzoeksvragen 
Uit de literatuur blijkt dat veel steden moeite hebben om stedelijke uitspreiding te kenteren. Er zijn 

echter ook voorbeelden van steden die met succes anti-uitspreidings-strategieën toepassen en zich 

ontwikkelen tot compacte, groene of slimme steden. Die steden lijken de juiste randvoorwaardes te 

hebben om dergelijke anti-uitspreidingsstrategieën succesvol te implementeren. Daarom werp ik de 

vraag op hoe we kunnen verklaren dat stedelijke uitspreiding in sommige gevallen wel plaatsvindt en 

andere gevallen niet plaatsvindt of kan teruggedrongen worden. Aanvullend vraag ik me af welke 

factoren bepalen dat in sommige steden de omstandigheden te ongunstig zijn om bepaalde anti-

uitspreidings-strategieën te implementeren. Kennis over de factoren die stedelijke uitspreiding 

veroorzaken kan helpen om die processen beter te begrijpen en vervolgens ook om ingangen te 

vinden om in verder onderzoek gepaste anti-uitspreidingsstrategieën te bepalen. Deze reflectie vormt 

de basis voor vier onderzoeksvragen: 

 

Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de huidige uitdagingen in de literatuur met betrekking tot het 

terugdringen van stedelijke uitspreiding? 

Ondanks de veelheid aan literatuur over stedelijke uitspreiding, illustreren vele steden dat het 

terugdringen van stedelijke uitspreiding niet eenvoudig is en dat veel steden er niet in slagen grip te 

krijgen op de stedelijke uitspreiding. Om de uitdagingen in de stedelijke uitspreidingstheorie op te 

lijsten, is een literatuurstudie nodig die het concept en de oorzaken uitklaart, net als de voor- en 

nadelen van stedelijke uitspreiding. Het is mijn vermoeden dat betere inzichten in de stand van zaken 

van de theorievorming over stedelijke uitspreiding, het makkelijker maken om passende adaptieve 

strategieën te formuleren.  
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Onderzoeksvraag 2: Hoe kan institutionalisme bijdragen aan de uitdagingen in de literatuur 

over stedelijke uitspreiding? 

Aangezien het institutionalisme focust op formele en informele instituties, actoren en hun omgeving 

om verklaringen te vinden voor maatschappelijke beheersproblemen, is het redelijk om aan te nemen 

dat het toepassen van institutionele theorieën op onderzoek naar stedelijke uitspreiding kansen biedt 

om de uitdagingen bij het onderzoek naar stedelijke uitspreiding te overbruggen. Er dient te worden 

nagegaan of enkel algemene inzichten of ook specifieke onderzoekskaders dienstig zijn voor het 

verbeteren van stedelijk uitspreidingsonderzoek, zodat de oorzaken van de hardnekkigheid ervan 

verklaard kunnen worden.  

 

Onderzoeksvraag 3: Welk ruimtelijk ontwikkelingsproces is representatief voor een analyse 

van de ontwikkeling van stedelijke uitspreiding in Paramaribo? 

Verschillende stedelijke ontwikkelingen die bijdragen tot de stedelijke uitspreiding van Paramaribo, 

zoals infrastructurele projecten, woningbouwprojecten, industriële projecten, vrijetijds- of 

winkelontwikkelingsprojecten, worden uitgevoerd door verschillende stedelijke actoren, zoals 

individuele burgers, de bedrijfswereld, de publieke en parastatale instanties. Vanwege de 

beperkingen van dit onderzoek, is het onmogelijk om het stedelijke uitspreidingsproces in zijn geheel 

te onderzoeken. Daarom is het noodzakelijk om een representatieve stedelijke uitspreidingsactiviteit 

te selecteren die het voorwerp zal vormen voor de analyse van stedelijke uitspreiding van 

Paramaribo. Een stedelijke uitspreidingsactiviteit kan enkel in aanmerking komen voor onderzoek 

indien ze enerzijds significant bijdraagt tot de stedelijke uitspreiding in Paramaribo en anderzijds er 

voldoende data beschikbaar is om ze te onderzoeken of er de bereidheid is om mee te werken aan 

onderzoek om de nodige data te verzamelen. 

 

Onderzoeksvraag 4: Hoe kunnen inzichten uit de literatuur over stedelijke uitspreiding en 

institutionalisme bijdragen tot het verklaren van de stedelijke uitspreiding in Paramaribo? 

Op basis van de inzichten uit de eerste twee onderzoeksvragen, wordt de geselecteerde stedelijke 

uitspreidingsactiviteit uit de derde onderzoeksvraag onderzocht. Zo wordt getracht om de oorzaken 

van de specifieke stedelijke uitspreidingsactiviteit scherp te stellen, wat het hardnekkige karakter van 

stedelijke uitspreiding in Paramaribo mee kan helpen verklaren. Daarnaast wordt ook geëvalueerd of 

de toepassing van de institutionele benadering van stedelijke uitspreiding een meerwaarde biedt in 

dit specifieke onderzoek, om zo de terugkoppeling te maken naar de algemene bruikbaarheid ervan.  
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4.4 Onderzoeksstrategie 
De eerste twee onderzoeksvragen zijn theoretisch van aard en impliceren de ontwikkeling van een 

theoretisch kader, terwijl de derde en vierde onderzoeksvraag het empirische deel van dit onderzoek 

door casestudyonderzoek bepalen. Alle onderzoeksvragen hebben echter hun eigen kenmerken en 

eisen daarom elk hun eigen onderzoeksstrategie. 

 

De eerste onderzoeksvraag beantwoord ik op basis van een beschrijvend literatuuronderzoek. 

Inhoudelijk ligt de focus op literatuur betreffende de uitklaring van het concept (definitie), de 

beschrijving van de oorzaken en gevolgen van het concept alsook de gedetecteerde hiaten en 

knelpunten in stedelijk uitspreidingsonderzoek. Gezien het literatuuraanbod zeer groot is, kies ik 

ervoor om te werken met de meest geciteerde, markante en recente literatuur betreffende de 

verschillende aspecten van stedelijke uitspreiding. Voor de analyse van de definities zal ik een open 

coderingsmethode gebruiken, waarin woord per woord zal worden gecodeerd. Deze codering zal het 

mogelijk maken om gemeenschappelijke en atypische concepten in de verschillende bronnen te 

detecteren. Hierdoor wordt het mogelijk om één of meer trends in de literatuur te construeren. Zo zal 

het bijvoorbeeld mogelijk zijn om te onderzoeken of de manier waarop stedelijke wildgroei wordt 

gedefinieerd en geanalyseerd, bijdraagt tot de slechte resultaten bij het terugdringen van stedelijke 

uitspreiding in de praktijk.  

 

Voor de tweede onderzoeksvraag wordt ook aan literatuuronderzoek gedaan. Ik zal een vergelijking 

maken tussen de uitkomst van de eerste onderzoeksvraag en de neo-institutionele literatuur. De 

vergelijking tussen beide zal me in staat stellen om te detecteren welke concepten en 

onderzoekskaders uit het institutionalisme het mogelijk maken om de uitdagingen die zijn beschreven 

in de uitkomst van de eerste onderzoeksvraag, te overwinnen. 

 

Voor de derde onderzoeksvraag gebruik ik een verkennend casestudyonderzoek, waarin ik 

verschillende verstedelijkingsactiviteiten in Paramaribo documenteer en analyseer. Hierbij ga ik op 

zoek naar de verschillende verstedelijkingsactiviteiten die bijdragen tot stedelijke uitspreiding van 

Paramaribo, waarna ik ze onderling vergelijk. Vervolgens ga ik na hoe representatief elke 

verstedelijkingsactiviteit is voor het hele uitspreidingsproces. Daarna onderzoek ik hoe haalbaar het 

is om op die verstedelijkingsactiviteiten te onderzoeken op basis van een casestudy. Ik zal 

gebruikmaken van plaatsbezoeken, exploratieve interviews in Paramaribo en discussies met 

academici die ervaring hebben met veldonderzoek in Suriname. 
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Voor de vierde onderzoeksvraag zal ik de uitkomsten van de eerdere onderzoeksvragen gebruiken 

als input voor de uitwerking van een casestudyonderzoek. De uitkomst van onderzoeksvraag drie zal 

de focus van het casestudyonderzoek bepalen. Deze representatieve verstedelijkingsactiviteit zal 

opgedeeld worden in verschillende onderzoekbare onderdelen. Ik zal de uitkomst van de tweede 

onderzoeksvraag gebruiken om het dataverzamelingsproces te structureren voor zowel de algemene 

context van de casestudy als voor de verschillende onderdelen. Ik zal de resultaten van dit 

casestudyonderzoek gebruiken en vergelijken met de uitkomst van de eerste twee 

onderzoeksvragen, waardoor een evaluatie kan worden gemaakt betreffende de opportuniteiten om 

institutionalisme te betrekken op stedelijk uitspreidingsonderzoek.  

 

 Onderzoeksvraag 1 Onderzoeksvraag 2 Onderzoeksvraag 3 Onderzoeksvraag 4 

     

Methode Literatuuronderzoek Literatuuronderzoek Exploratief enkelvoudig 

casestudy onderzoek 

Exploratief enkelvoudig 

casestudy onderzoek 

     

Data  Internationale literatuur over 

stedelijke uitspreiding  

Internationale literatuur over 

institutionalisme 

Veldwerk data van de 

verschillende soorten 

stedelijke 

uitspreidingsactiviteiten 

aanwezig in Paramaribo  

Veldwerkdata van de 

verschillende onderdelen 

van de meest 

representatieve 

verstedelijkingsactiviteit in 

Paramaribo die stedelijke 

uitspreiding veroorzaakt 

     

Resultaten  Inzichten en uitdagingen in 

onderzoek naar stedelijke 

uitspreiding  

Afbakening van 

opportuniteiten om inzichten 

uit institutionalisme in te 

zetten bij stedelijk 

uitspreidingsonderzoek 

Meest representatieve 

onderzoekbare 

verstedelijkingsactiviteit die 

bijdraagt tot de stedelijke 

uitspreiding in Paramaribo 

 

Oorzaken die stedelijke 

uitspreiding in Paramaribo 

verklaren wat betreft de 

geselecteerde 

verstedelijkingsactiviteit.  

 

Figuur 28: onderzoeksstrategie (Heirman, 2017) 

 

4.5 Opbouw manuscript 
Onderstaande figuur laat zien dat het manuscript in 5 delen is georganiseerd: 

- Deel 1: inleiding 

- Deel 2: theoretisch kader 

- Deel 3: methodiek 

- Deel 4: empirie en discussie 

- Deel 5: conclusie 
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Het eerste deel vormt de inleiding waarin eerst de context van stedelijke uitspreiding algemeen 

gekaderd wordt, waarna wordt ingegaan op de uitdagingen in de specifieke case van Paramaribo. 

Die uiteenzetting vormt de basis voor de vorming van het onderzoeksopzet, dat bestaat uit de 

probleemstelling, doelstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksstrategie. Het tweede deel is gewijd 

aan het theoretische kader en is verdeeld in twee grote hoofstukken: een hoofdstuk over stedelijke 

uitspreiding en een hoofdstuk over de opportuniteiten van institutionalisme binnen stedelijk 

uitspreidingsonderzoek. Het derde deel richt zich op de methodologie van het empirische deel. Hier 

wordt de keuze voor een enkelvoudige casestudy met verschillende onderdelen verduidelijkt. Dit deel 

wordt besloten met de selectie van de meest representatieve en haalbare verstedelijkingsactiviteit die 

als focus zal dienen voor het stedelijk uitspreidingsonderzoek in Paramaribo. Het vierde deel 

beschrijft de context en de resultaten van het empirisch onderzoek. Dat hoofdstuk begint met de 

duiding van de context van de casestudy door middel van de beschrijving van het kader van publieke 

woningbouw in het algemeen en voor de drie geselecteerde publieke woningbouwprojecten in het 

bijzonder, namelijk Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland. Daarna worden op basis van 

kwalitatief onderzoek verklaringen gezocht voor stedelijke uitspreiding binnen die specifieke context. 

Ik koppel de inzichten uit dit empirisch ook terug naar het theoretisch kader, om zo de verklaringen 

voor stedelijke uitspreiding in deze casestudie op te bouwen. In het vijfde deel besluit ik het 

onderzoek door de bevindingen terug te koppelen naar de onderzoeksvragen. Tevens maak ik een 

evaluatie van de sterktes en zwaktes van de toegepaste theorieën en onderzoeksmethodes, alsook 

de geselecteerde casestudy. Ik besluit met aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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Figuur 29: opbouw manuscript (Heirman, 2019) 
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Deel II: Theoretisch kader  
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Figuur 30: mozaïek van verkrotte woningen in Paramaribo (Heirman, 2019)  
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5 Stedelijke uitspreiding  

5.1 Inleiding 
De term stedelijke uitspreiding, beter gekend in het Engels als “urban sprawl”, refereert meestal naar 

een ongewenste, gefragmenteerde en/of ongeplande vorm van verstedelijking met een lage 

bevolkingsdichtheid. Ondanks het overvloedig gebruik van de term in onder andere 

beleidsdocumenten en vaktijdschriften, wordt de betekenis van het concept vaak onvolledig 

begrepen. Academische publicaties over dit onderwerp zijn zeer talrijk. Vele academici trachtten 

stedelijke uitspreiding te definiëren en de meest voorkomende oorzaken en gevolgen in beeld te 

brengen. Er bestaat echter geen algemene consensus over de definitie, oorzaken en gevolgen van 

het concept. In dit hoofdstuk (4) tracht ik inzicht te brengen in de variëteit aan invullingen die deze 

term krijgt binnen de academische literatuur.  

Ik start het hoofdstuk met het schetsen van de oorsprong en de uiterlijke verschijningsvorm van het 

concept. Daarna analyseer ik 44 definities, om zo op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke 

basis en variabele karakteristieken. Hiermee tracht ik structuur te brengen in de karakteristieken en 

varianten van stedelijke uitspreiding. Vervolgens onderzoek ik de meest aangehaalde oorzaken en 

gevolgen van stedelijke uitspreiding. Daarbij maak ik een koppeling tussen de inzichten uit de 

literatuur over oorzaken en gevolgen enerzijds en de inzichten uit de analyse van de verschillende 

definities anderzijds. Zo geeft de literatuurstudie een synthese van de bestaande inzichten, 

uitdagingen en opportuniteiten over onderzoek naar stedelijke uitspreiding. Op basis van die 

inzichten ga ik in de literatuur op zoek naar academici die aan de slag gaan met de geformuleerde 

uitdagingen en/of het concept vanuit een andere invalshoek benaderen. Die literatuur leidt me naar 

een institutionele en politiek-wetenschappelijke benadering van het concept.  

Dat alles vormt de opstap naar een meer diepgaande analyse van de opportuniteiten van een neo-

institutionele benadering van stedelijke uitspreiding in het volgende hoofdstuk (6).  

 

5.2 Betekenis van stedelijke uitspreiding 

5.2.1 Oorsprong en evolutie van het concept 

Oorspronkelijk was stedelijke uitspreiding een onderzoeksonderwerp dat vooral voorkwam in Noord-

Amerika. Park en Burgess beschreven reeds in 1925, in hun boek The City (1925), de processen van 

suburbanisatie. Ze vestigden daarbij de aandacht op de positieve gevolgen van suburbanisatie en 

beschreven tegelijk de negatieve gevolgen en kosten van de Amerikaanse ‘verstedelijking’. Hoewel 
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Park en Burgess het enkel over Amerikaanse verstedelijking hebben doen ze in hun boek, weliswaar 

zonder de term te gebruiken, eigenlijk vaststellingen betreffende stedelijke uitspreiding en de 

gevolgen ervan. Pas 12 jaar na de publicatie van The City poneerde Earle Draper (1937) de term 

“sprawl” (uitspreiding) voor het eerst in een discussie over stedelijke groei. In 1937, tijdens een 

nationale conferentie van planners, had Draper het over de negatieve effecten van deze versnelde 

vorm van stedelijke groei. Hij beweerde dat de stad zich uitspreidt en het platteland lelijk maakt 

(Black, 1996). In 1958 verscheen een kort artikel getiteld “Urban Sprawl” in Fortune magazine, waarin 

Whyte (1958) de term gebruikte om een specifiek type van stedelijk groei en gerelateerde 

onderwerpen te kaderen: 

“In the next three or four years, Americans will have a chance to decide how decent a 

place this country will be to live in, and for the generations to come. Already, huge 

patches of once green countryside have been turned into vast, smog-filled deserts 

that are neither city, suburb, nor country and each day – at a rate of some 3,000 

acres a day – more country is being bulldozed…. It is not merely that the countryside 

is ever receding, in the great expansion of the metropolitan areas the subdivisions of 

one city are beginning to meet up with the subdivisions of another.” (Whyte, 1958, 

103)  

Whyte ging verder in op deze uitspraak in zijn boek The Exploding Metropolis (1958). Sindsdien 

werden vele Amerikaanse architecten, stedenbouwkundigen, ambtenaren, politici en andere experten 

zich bewust van de nadelige effecten van stedelijke uitspreiding. Uitspreiding werd aanzien als een 

ongewenste vorm van stedelijk groei. Hoewel Parks en Burgess reeds in 1925 de kosten 

bekritiseerden die gepaard gingen met stedelijke uitspreiding, focuste de discussie zich in de 

decennia nadien vooral op de esthetische en morfologische problemen. Met andere woorden, 

stedelijk uitspreiding werd in Amerika op de eerste plaats gezien als een esthetisch probleem, pas 

later ging de aandacht opnieuw naar de negatieve sociale, economische en ecologische gevolgen. 

 

Pas in de jaren 70 begon de term ook interesse te wekken in Europa (Akademie für Raumforschung 

und Landesplannung, 1970). Gebruikmakend van de inzichten uit de Amerikaanse literatuur, werd 

stedelijke uitspreiding vanaf dan ook een onderzoeksonderwerp waarmee vele Europese academici 

aan de slag gingen (Ermer, et al., 1994) (Nechyba & Walsh, 2004) (Torrens & Alberti, 2000). Meer 

recent kwam het onderwerp ook onder de aandacht van de Europese Unie (ESPON, 2006a) 

(European Environmental Agency, 2006) te staan. Lange tijd leek het alsof stedelijke uitspreiding een 

Westers probleem was, tot in de laatste decennia van de twintigste eeuw de verstedelijking 

wereldwijd toenam. Deze urbanisatie vertoonde vaak vele karakteristieken die in de Westerse 
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literatuur beschreven werden als stedelijke uitspreiding. Zo werd stedelijke uitspreiding ook een 

belangrijk onderzoeksonderwerp in Azië, Afrika en Latijns-Amerika (Angel, et al., 2007) (Davis, 2004) 

(Inostroza, et al., 2013) (United Nations, 2011) (United Nations, 2013) (Zeng, et al., 2015), en kan het 

als een globaal fenomeen beschouwd worden.  

  

5.2.2 Uiterlijke verschijningsvorm 

Zowel stedelijke groei als stedelijke uitspreiding zijn het fysieke resultaat van de toename van 

verstedelijking. Meer specifiek is stedelijke uitspreiding een specifieke vorm van stedelijke groei. Dat 

betekent dat elke vorm van stedelijke uitspreiding stedelijke groei met zich meebrengt, maar dat niet 

alle stedelijke groei resulteert in stedelijke uitspreiding. Er zijn dus nog andere vormen van stedelijke 

groei, zoals inbreiding of continue stedelijke groei. Een precieze definitie van het concept stedelijke 

uitspreiding zou het onderscheid tussen stedelijke groei en stedelijke uitspreiding scherper moeten 

stellen. Nog voor de analyse van de verschillende definities is het mogelijk om op basis van enkele 

bronnen die specifiek ingaan op het verschil tussen groei en verspreiding in grote lijnen het 

onderscheid tussen beide te maken. Samenvattend stellen die bronnen dat stedelijke uitspreiding 

optreedt wanneer stedelijke groei aan de rand van de stad ontstaat en waarbij die groei op een 

onsamenhangende manier tot stand komt met een lagere densiteit dan de rest van de stad (Battha, 

2012) (Caruthers & Ulfarsson, 2003) (Ewing, 1994) (Galster, et al., 2001). 

 

Figuur 31: onderscheid tussen stedelijke uitbreiding, inbreiding en uitspreiding (Heirman, 2018) 
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Hoewel stedelijke uitspreiding een specifiek type van stedelijk groei is, komt het in verschillende 

vormen voor. Typologieën helpen om de verschillende verschijningsvormen van stedelijke 

uitspreiding te onderscheiden. Reeds in 1965 ontwikkelden Harvey en Clark (1965) een typologie die 

tot vandaag bruikbaar is. Daarin onderscheidden ze vier types van stedelijke uitspreiding: diffuse 

ontwikkeling, lintbebouwing, meerkernige ontwikkeling en versnipperde ontwikkeling. Die vier types 

zijn allen het tegengestelde van compacte ontwikkeling.  

Diffuse ontwikkeling leunt het dichtst aan bij continue stedelijke uitbreiding, alleen kent diffuse 

ontwikkeling een lagere densiteit dan continue uitbreiding. Zowel de lintbebouwing als de 

meerkernige ontwikkeling zijn sterk gelinkt aan weginfrastructuur. Daar waar lintbebouwing verwijst 

naar ontwikkelingen rechtstreeks langs de weginfrastructuur, komt meerkernige ontwikkeling voor op 

de kruising van verschillende wegen. Op die kruisingen ontstaan dan nieuwe, kleinere kernen. De 

versnipperde ontwikkeling is de meest discontinue ontwikkeling binnen de typologie. Onder 

versnipperde ontwikkeling verstaan we verschillende, kleine individuele ontwikkelingen die zich 

situeren op een bepaalde afstand van de bestaande stedelijke ontwikkelingen en die zijn omgeven 

door een open landschap (Harvey & Clark, 1965). Hoewel die vier types apart werden besproken, 

onderschrijven Harvey en Clark – maar ook andere academici, zoals Pugh, Momsen (Pugh & 

Momsen, 2006), Besussi (Besussi, et al., 2010), Loftsgarden (Loftsgarden & Christiansen, 2011) en 

Ewing (Ewing, 1994) – dat deze vier types zelden op zichzelf voorkomen. In de praktijk is stedelijke 

uitspreiding dus een combinatie is van meerdere types.  

 

              

Figuur 32: types stedelijke uitspreiding volgens Harvey en Clark (vertaling van Loftgarden en Christiansen, 2011) 
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Ondanks de eenvoud van de typologische schema’s zijn de variaties in de praktijk oneindig. 

Lintbebouwing kan zich bijvoorbeeld manifesteren als een bebouwing van kleine hutten langsheen 

een smalle aardeweg, maar ook door hoogbouw langs grote invalswegen naar een stad. Er is dus 

een algemene consensus over de verschillende types stedelijke uitspreiding, maar de stedelijke 

uitspreiding is op elke plaats een unieke veruiterlijking van één of meerdere typologieën. Ondanks de 

overeenkomstige patronen, combinaties van patronen en herkenbare morfologische en functionele 

kenmerken, zijn er ook lokale verschillen (Herzog, 2015) (United Nations, 2011). Hoewel er geen 

twijfel over bestaat dat de buitenwijken van Caracas, Mexico-Stad, Parijs, San Francisco, Los 

Angeles, Rio de Janeiro, Kingston, Bangkok, Shenzhen, Mumbai of Kaapstad allemaal tekenen van 

stedelijke uitspreiding vertonen, zijn toch geen van hen hetzelfde.  

 

 

 

 

 

 

 

Diffuse ontwikkeling 

Los Angeles 

Meerkernige ontwikkeling 

Zwitserland 

Combinatie van lintbebouwing 

en diffuse ontwikkeling  

Caracas, Venezuela 

 

Diffuse ontwikkeling 

Kaapstad, Zuid Afrika  

 

Combinatie van lintbebouwing 

en versnipperde bebouwing 

Shenzhen, China 

 

Versnipperde ontwikkeling 

Port of Spain, Trinidad 

 

Figuur 33: Variaties van stedelijke uitspreiding in de praktijk: Los Angeles (www.travel-studies.com, sd), Swiss 
(www.swissinfo.ch, sd), Caracas (www.e-geos.it, 2011), Cape Town (www.futurecapetown.com, sd), Shenzhen 
(www.reddit.com, sd), Port of Spain (www.ytimg.com, sd) 
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Ondanks de duidelijke lokale verschillen en eigenheden, is er maar weinig literatuur die ingaat op die 

diversiteit en die onderzoekt. Zoals onderstaand meer uitgebreid wordt toegelicht, start stedelijke 

uitspreidingsliteratuur maar al te vaak vanuit Amerikaanse of Europese bronnen, waardoor 

voornamelijk Westerse varianten van stedelijke uitspreiding de basis vormen voor niet-westers 

stedelijk uitspreidingsonderzoek. Onderstaande analyse van de definitie van stedelijke uitspreiding 

belicht deze problematiek preciezer. 

 

5.2.3 Definitie van stedelijke uitspreiding 

Sinds Whyte het concept van stedelijke uitspreiding gebruikte, hebben velen getracht om het concept 

te omschrijven of te definiëren. Door de uitgebreide hoeveelheid aan literatuur over stedelijke 

uitspreiding, is het onmogelijk om een volledig overzicht te geven van alle definities. Er werd daarom 

een selectie gemaakt op basis van de meest gebruikte, significante en recentelijk genoemde 

definities. Dat resulteerde in een lijst van 44 definities. Door de ontstaansgeschiedenis en de evolutie 

van het concept is het niet verwonderlijk dat de meerderheid van de definities (22) afkomstig zijn van 

Amerikaanse of in de Verenigde Staten werkende academici. Ze worden aangevuld met een groot 

aantal Europese definities (12), en een kleiner aantal Aziatische (5), Afrikaanse (2), Latijns-

Amerikaanse (1) en globale definities (2). Het is opmerkelijk dat vele niet-Westerse academici ook 

Westerse literatuur gebruiken om hun hypotheses te vormen voor toegepast onderzoek. Slechts 

enkelen van hen lijken zich te concentreren op hun eigen specifieke context. Als ik de inhoud van de 

definities analyseer, zijn er grote verschillen: sommige academici proberen het concept zo kort en 

bondig mogelijk samen te vatten (15), anderen proberen een uitgebreide definitie te formuleren die 

rekening houdt met een breed scala aan varianten, oorzaken en gevolgen (24). Een derde groep 

probeert de nadruk te leggen op het globale perspectief van het concept (5). 

 

Om de 44 definities dieper te onderzoeken, analyseerde ik ze door gebruik te maken van de ‘axiale 

coderingsmethode’ (Mortelmans, 2013). De gecodeerde definities werden samengebracht in een 

analysetabel die de gecodeerde concepten in rijen organiseerde en de definities in kolommen. Op die 

manier werd een overzicht gemaakt van de concepten die men in elke definitie gebruikte. Die 

concepten werden vervolgens vergeleken, waardoor de gemeenschappelijke karakteristieken en de 

onderlinge variaties duidelijk werden. Op basis van deze analyse kon ik binnen deze 44 definities drie 

gemene delers ontdekken: 

1) Alle definities refereren naar stedelijke uitspreiding als het product van een specifiek proces van 

stedelijke groei.  

2) Dat specifieke proces van stedelijke groei resulteert in een verspreid stedelijk patroon. 
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3) Als gevolg van dat patroon wordt de beschikbare ruimte inefficiënt gebruikt, wat resulteert in een 

ontwikkeling van relatief lage densiteit in vergelijking met de compacte delen van de stad. 

Aanvullend op die gemeenschappelijke karakteristieken ontdekte ik verschillende variabelen in de 

definities ,zoals de mate van planningscontrole, de verschillende types grondgebruik, de heersende 

sociale status van de bewoners, de locatie en de types van morfologische patronen. Wanneer ik de 

gemeenschappelijke karakteristieken koppelde aan de variabelen, bleek dat de variabelen ofwel de 

karakteristieken van een specifiek type stedelijke groei betreffen, ofwel gelinkt zijn aan alle types van 

stedelijke uitspreiding. De onderlinge relaties tussen de gemeenschappelijke karakteristieken en de 

variabelen worden weergegeven in het onderstaande variatieschema. Dit schema stelt de verworven 

inzichten op een duidelijke en grafische manier voor. 

 

 

Figuur 34: variaties binnen de 44 geanalyseerde definities van stedelijke uitspreiding (Heirman, 2016) 
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Op basis van dit schema ontwikkelde ik een alternatieve definitie van stedelijke uitspreiding die noch 

minimalistisch, noch allesomvattend of globaal wil zijn. Deze definitie probeert de Westerse 

dominantie te doorbreken en de nadruk te leggen op de beperkte gemeenschappelijke grond en de 

uitgebreide variaties binnen het concept stedelijke uitspreiding: 

 

Stedelijke uitspreiding is een uitgesproken stedelijk groeiproces dat morfologisch 

getypeerd wordt door een onsamenhangend patroon en een relatief lage densiteit 

tegenover deze van het bestaande stedelijke weefsel. Voorts wordt het getypeerd door 

een grote variatie in de mate van planningscontrole, types landgebruik, sociale status 

van de bewoners, locatie buiten de stad en morfologische patronen. Op deze manier 

kan stedelijke uitspreiding als een multidimensionaal en context-specifiek concept 

beschouwd worden (Heirman, 2018). 

 

5.3 Oorzaken van stedelijke uitspreiding 
In de literatuur worden de oorzaken van stedelijke uitspreiding bestudeerd vanuit verschillende 

disciplines. Hier analyseer ik deze diverse bronnen, zodat stedelijke uitspreiding zo compleet 

mogelijk verklaard kan worden. Academici gaan vaak over tot het opsommen van de meest 

voorkomende oorzaken en delen de oorzaken meestal op in verschillende categorieën. In Tabel 1 

maak ik op basis van een analyse van 33 bronnen een overzicht van de meest aangehaalde 

oorzaken van stedelijke uitspreiding, opgedeeld in de meest besproken categorieën van oorzaken in 

de vakliteratuur. Deze categorieën zijn: fysieke factoren, economische factoren, maatschappelijke 

factoren, infrastructuur en transport, beleid, regelgeving en politiek. 
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Economische factoren Maatschappelijke factoren Infrastructuur en 

transport 

Beleid, regelgeving en 

politiek 

Fysieke factoren 

Macro-economische 

factoren: 

 Economische groei 

(1,3, 17, 22, 30) 

 Industrialisatie (3, 

22, 30) 

 Globalisering en 

Europese 

integratie (17, 18, 

19, 30) 

 Kenniseconomie, 

ICT-innovatie en 

flexibele jobs (3, 9, 

18, 22, 23) 

 

Micro – economische 

factoren  

 Grondprijzen en 

tekort aan 

betaalbare 

woningen 

tegenover 

goedkope rurale 

gronden (3, 11, 14, 

15, 17, 23, 25, 28 

29) 

 Stijgende 

levensstandaard 

(2, 16, 32) 

 Lage rentevoet van 

leningen en 

hypotheken (3) 

 Marktfalen: sociale 

kostprijs van open 

ruimte, kostprijs 

van file, kostprijs 

om nieuwe 

infrastructuur te 

ontwikkelen (3, 9, 

22, 23) 

 Competitie tussen 

gemeentes (3, 4, 

10, 22, 23, 24) 

Speculatie problemen 

(3, 24) 

Demografische factoren: 

 Bevolkingsgroei 

(natuurlijke groei en 

migratie) (3, 9, 12, 17, 

23, 29) 

 Toenemend aantal 

gezinnen (2, 3, 5, 6, 32) 

 

Voordelen van de stedelijke 

rand: 

 Meer ruimte per 

persoon in de rand (3, 

11, 5, 17, 27) 

 Suburbaan woonideaal 

(3, 10, 13, 15, 22, 27) 

 Goede 

investeringsopportuniteit

en (13, 15, 28) 

 Tweede woonst (3, 9, 

19, 22, 25) 

 

Stedelijke problemen: 

 Vervuiling (lucht, geluid, 

bodem etc.) (3, 8, 9, 17, 

21, 23, 27) 

 Weinig groene ruimte 

(3, 9, 17, 23) 

 Armoede (3, 9, 17, 21, 

23) 

 Werkloosheid (3, 9, 17, 

21, 23) 

 Laagwaardige stedelijke 

dienstverlening (3, 9, 

17, 21, 23) 

 Veiligheidsproblemen 

(3, 9, 17, 21, 23) 

 Kleinere huizen en 

appartementen (3, 9, 

17, 23) 

 Hoge grondprijzen (3, 9, 

17, 21, 23) 

 Infrastructuur en 

aansluiting op  

wegen (3, 16, 

17, 29) 

 Gemotoriseerd 

vervoer (8, 26, 

28) 

 Bezit van privé 

vervoer (3, 8, 5, 

6, 17, 20, 26, 28) 

 Auto 

afhankelijke 

steden (3, 8, 9, 

12, 14, 17, 22, 

23, 28, 31) 

 Lage vervoers- 

en pendelkosten 

(3, 22, 23, 26, 

27, 28, 32) 

 Slecht openbaar 

vervoer (3, 9, 14, 

17, 20, 22, 28) 

 Breedte van de 

wegen (3) 

 Zwakke ruimtelijke 

ordening (3, 13, 17, 

22, 23) 

 Slechte handhaving 

van plannen (3, 13, 

17, 22, 23) 

 Problemen met 

beleidscoördinatie( 

13, 17, 22) 

 Gefragmenteerde 

verantwoordelijkhe

den (13, 22) 

 Perceptie en 

gebrek aan begrip 

en kennis van het 

probleem (22) 

 Erkenning van het 

probleem door 

ruimtelijk planners 

(13, 22) 

 Politieke structuur 

(22, 24)  

 Fysische 

geografie (3, 12) 

 Beschikbaarheid 

van grondwater (3, 

12) 

 Klimaat (3, 12)  
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(1) (Antrop, 2004), (2) (Audriac, 2005), (3) (Battha, 2010), (4) (Battha, 2012), (5) (Batty, et al., 2003), (6) (Batty et 
al., 2010), (7) (Berke, et al., 2006), (8) (Breheny, 1995), (9) (Breuckner, 2000), (10) (Burchell & Mukherij, 2003) 
(11) (Burchell, et al., 2002), (12) (Burchfield, et al., 2006), (13) (Caruthers & Ulfarsson, 2003), (14) (Chin, 2002), 
(15) (Couch & Karecha, 2006), (17) (European Environmental Agency, 2006), (18) (ESPON, 2006a), (19) 
(ESPON, 2006b), (20) (Glaser & Khan, 2004), (21) (Jenks & Burgess, 2000), (22) (Loftsgarden & Christiansen, 
2011), (23) (McGuire & Sjoquist, 2003), (24) (Miceli & Sirmans, 2007), (25) (Milanovic, 2007), (26) (Newman & 
Kensworthy, 1989), (27) (Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010), (28) (Transportation Research Board, 2002), (29) 
(United Nations, 2011), (30) (United Nations, 2013), (31) (Williams en Shiels, 2000), (32) (Wu, 2006) 

Tabel 10: overzichtstabel meest voorkomende oorzaken van stedelijke uitspreiding (eigen verwerking op basis 
van (Heirman, et al., 2014), 2016) 

 

Op basis van deze overzichtstabel analyseerde ik de voorhanden zijnde oorzaken. Tijdens deze 

analyse verwierf ik drie belangrijke inzichten: 

1) Academici verwarren vaak de oorzaken van stedelijke groei en deze van stedelijke uitspreiding.  

2) De verbanden tussen de verschillende oorzaken en de context waarin de stedelijke uitspreiding 

plaatsvindt, blijft onderbelicht.  

3) Mogelijke politieke drijfveren achter stedelijke uitspreiding worden weinig benadrukt 

Onderstaand worden deze inzichten meer omstandig beschreven.  

 

5.3.1 Oorzaken van stedelijke groei of stedelijke uitspreiding? 

Aangezien stedelijke uitspreiding een specifiek verstedelijkingsproces is, is het niet verwonderlijk dat 

vele oorzaken uit tabel 1 in feite algemene oorzaken van stedelijk groei zijn. Op basis van drie 

voorbeelden wil ik de verwevenheid tussen oorzaken van stedelijke groei en van stedelijke 

uitspreiding illustreren:  

- Economische factoren als groei, stijgend inkomen en industrialisatie creëren gunstige 

condities voor stedelijke ontwikkeling, die zowel residentieel, commercieel als industrieel 

kan zijn. In sommige gevallen leiden deze ontwikkelingen tot gestructureerde uitbreiding of 

verdichting van een stad. In andere gevallen leiden ze tot verspreide stedelijke groei met 

een relatief lage densiteit, die resulteert in stedelijke uitspreiding (Battha, 2010) (Breuckner, 

2000) (Loftsgarden & Christiansen, 2011).  

- Demografische groei ofwel bevolkingsgroei, op basis van migratie en natuurlijke groei, is 

een belangrijke sociale factor die zowel stedelijke groei als stedelijke uitspreiding kan 

veroorzaken. De Verenigde Naties (2011) concludeert, na jarenlang vergelijkend 

onderzoek, dat een toename van stedelijke inwoners voornamelijk te wijten is aan de 

migratie van het platteland naar de stad. Deze ‘plattelandsvlucht’ wordt meestal 

veroorzaakt door industrialisatie, de verslechtering van de plattelandseconomie en de 
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grotere arbeidskansen in stedelijke gebieden (Battha, 2010) (Breuckner, 2000) (Burchfield, 

et al., 2006) (McGuire & Sjoquist, 2003). Slechts in uitzonderlijke gevallen gebeurt migratie 

door oorlogs- of klimaatvluchtelingen (Verenigde Naties, 2011). Samengevat: een toename 

in bewoners zorgt voor stedelijke groei. Echter is het allesbehalve vanzelfsprekend dat die 

groei ook zal leiden tot stedelijke uitspreiding, daar ook andere types van stedelijke groei 

mogelijk zijn. 

- Nieuwe inzichten en innovaties in de kenniseconomie hebben geleid tot een wereld die hoe 

langer hoe meer digitaliseert. Empirisch onderzoek toont aan dat ICT-innovaties 

mogelijkheden hebben gecreëerd voor een wijdere verspreiding van de bevolking en 

tewerkstelling. Verbeterde informatie- en communicatietechnologieën maken de vereisten 

voor werken en pendelen veel flexibeler (Audriac, 2005) (Battha, 2010) (Breuckner, 2000) 

(European Environmental Agency, 2006) (Loftsgarden & Christiansen, 2011; McGuire & 

Sjoquist, 2003). De kenniseconomie en ICT-ontwikkelingen kunnen bijdragen tot bepaalde 

types van stedelijke ontwikkeling, maar veroorzaken niet altijd stedelijke uitspreiding. 

 

Op zich is het geen probleem om oorzaken van stedelijke groei aan te duiden als oorzaken van 

stedelijke uitspreiding. In bepaalde gevallen zijn deze immers gelijk. Het wordt echter problematisch 

wanneer de oorzaken van stedelijke groei worden gepresenteerd als oorzaken van stedelijke 

uitspreiding zonder de nuance te maken dat ze ook andere types van verstedelijking kunnen 

veroorzaken. Dat kan leiden tot foute aanbevelingen die niet-intentioneel leiden tot het afremmen van 

verstedelijking in het algemeen, in plaats van specifiek stedelijke uitspreiding.  

 

Naast oorzaken die zowel stedelijke groei als stedelijke uitspreiding kunnen veroorzaken, zijn er ook 

oorzaken die enkel aan stedelijke uitspreiding gelinkt kunnen worden: 

- Geografie, waterschaarste en klimaat zijn drie fysieke factoren die specifiek stedelijke 

uitspreiding veroorzaken. Ongunstige fysieke geografie, zoals moerassen, watermassa’s of 

gebergtes, verhindert aaneengesloten bebouwing en creëert onvermijdelijk verspreide 

ontwikkeling. De beschikbaarheid van water beïnvloedt eveneens stedelijke groei. De 

stedelijke ontwikkeling zal eerder afwezig zijn in gebieden onderhevig aan waterschaarste, 

maar zich des te meer manifesteren in waterrijke gebieden. Daarenboven kan ook klimaat 

het patroon van stedelijke uitspreiding beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat in 

een gematigd klimaat het verlangen naar open ruimte en tuinen de waarschijnlijkheid van 

een patroon van stedelijke uitspreiding doet toenemen (Battha, 2010) (Burchfield, et al., 

2006). 
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- Speculatie en andere vormen van ontwikkelingsbeperkingen zijn economische factoren die 

rechtstreeks stedelijke uitspreiding veroorzaken. Grondspeculatie, verwachtingen van 

landwaarderingen of legale disputen, zoals erfbetwistingen, leiden allen tot het in onbruik 

blijven van gronden. Door het niet ontwikkelen van bepaalde gronden in een stad, ontstaan 

er onbebouwde zones in het stedelijk weefsel. Die onbebouwde zones veroorzaken een 

verspreid en diffuus stedelijk weefsel (Battha, 2010) (Miceli & Sirmans, 2007).  

 

Naast de specifieke oorzaken die leiden tot stedelijke uitspreiding, zijn er ook oorzaken die niet-

intentioneel leiden tot stedelijke uitspreiding. Beleid is het beste voorbeeld hoe niet-intentioneel 

stedelijke uitspreiding wordt veroorzaakt. Als we overheidsinstanties zien als de bewakers van goed 

bestuur en duurzame ontwikkeling, kunnen we veronderstellen dat ze beleid en regelgeving 

gebruiken om de ontwikkeling van stedelijke uitspreiding tegen te gaan en te vermijden. Onderzoek 

toont echter aan dat veel beleid en regelgeving, bedoeld maar ook vaak onbedoeld, net aanzet tot 

stedelijke uitspreiding. De meest voorkomende manieren waarop beleid en regelgeving aanzetten tot 

stedelijke uitspreiding zijn: zwakke planning met betrekking tot landgebruik, slechte handhaving van 

plannen, moeilijkheden voor autoriteiten om beleid te coördineren, fragmentatie van 

verantwoordelijkheden, beperkte kennis van zaken en verschillen in de interpretatie van het probleem 

door planners en de politieke structuren. Al die aspecten dragen bij tot een verre van gunstige 

context voor beleid en regelgeving, waardoor het mogelijk wordt dat ontwikkeling voorkomt op een 

verspreide manier (Battha, 2010) (Caruthers & Ulfarsson, 2003) (European Environmental Agency, 

2006) (Loftsgarden & Christiansen, 2011) (Soule, 2006).  

 

Samenvattend leidde het literatuuronderzoek tot het inzicht dat vele oorzaken van verstedelijking in 

bepaalde gevallen stedelijke uitspreiding veroorzaken, maar dat het niet wenselijk is om al die 

oorzaken te benoemen als specifieke oorzaken voor stedelijke uitspreiding. Verder zijn er 

verschillende oorzaken die enkel stedelijke uitspreiding veroorzaken. Binnen die groep dient er nog 

een onderscheid gemaakt te worden tussen de oorzaken die intentioneel en niet-intentioneel leiden 

tot stedelijke uitspreiding.  

 

5.3.2 Relatie tussen oorzaken onderling en context waarin die 

voorkomen  

Op basis van de literatuuranalyse en het samenvattende schema kon ik ook detecteren dat het 

belang van de onderlinge relaties tussen de verschillende oorzaken in de literatuur onderbelicht 
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wordt. De combinatie van twee of meer oorzaken zou het effect van de ontwikkeling van stedelijke 

uitspreiding kunnen versnellen of vertragen (Buzbee, 1999). Met twee voorbeelden illustreer ik de 

opportuniteiten van de combinatie van verschillende factoren: 

- Economische groei gecombineerd met de beschikbaarheid van goedkope rurale gronden, 

goede infrastructuur die stad en platteland verbindt en zwakke ruimtelijke ordening creëren 

samen ideale randvoorwaardes voor snelle stedelijke uitspreiding. Mocht de infrastructuur 

tussen stad en platteland slecht zijn, dan zijn de randvoorwaarden voor stedelijke 

uitspreiding plots een stuk slechter.  

- Wanneer de achteruitgang van het platteland migratie naar de stad veroorzaakt, en in die 

stad weinig betaalbare huisvesting beschikbaar is, maar er wel vrije gronden zijn in de rand 

van de stad, worden er goede randvoorwaarden geschept om stedelijke verspreiding te 

veroorzaken. Wanneer we eenzelfde plattelandsvlucht hebben in een context met een 

overschot aan betaalbare woningen in de stad, is de kans klein dat die vlucht gaat leiden 

tot ontwikkelingen in de rand.  

 

De verschillende oorzaken van stedelijke uitspreiding staan niet los van elkaar. De onderlinge relaties 

tussen de oorzaken maken dat een categorisering van oorzaken deze onderlinge relaties negeert. 

Hierdoor kunnen de oorzaken van stedelijke uitspreiding niet onderzocht of weergegeven worden op 

basis van een tabel met verschillende categorieën met oorzaken.  

 

Naast de combinatie van verschillende oorzaken, heeft ook de context waarin die oorzaken 

gecombineerd worden invloed op het type van stedelijke uitspreiding, net als op de snelheid 

waarmee de groei plaatsvindt. Saunders (2011) is een van de auteurs die erin slaagt om op een 

kwalitatieve manier de verschillen en het belang van context te duiden. In zijn werk beschrijft hij de 

stadsvlucht in steden over de hele wereld. Zo wordt duidelijk dat een stedelijke context niet enkel 

bepaald wordt door de oorzaken uit tabel 10, maar dat de realiteit veel complexer is. Aspecten zoals 

wooncultuur, klimaat, armoede en familiestructuur zijn net zo goed bepalende contextuele factoren 

die niet alleen de mate van stedelijke uitspreiding bepalen, maar ook de voorkomende varianten. In 

de literatuur over de oorzaken van stedelijke uitspreiding, wordt deze contextuele complexiteit 

onderbelicht.  
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5.3.3 Mogelijke politieke drijfveren achter stedelijke uitspreiding 

worden weinig benadrukt 

In de literatuuranalyse van de oorzaken van stedelijke uitspreiding komt de capaciteit van de 

administratie en de effectiviteit van beleid en beleidsinstrumenten vaak aan bod. De invloed en de 

effecten van politieke overwegingen achter stedelijke uitspreiding komen echter amper aan bod. 

Gezien de reeds in de inleiding over Paramaribo beschreven problemen met grondcorruptie en 

corruptie rond het toewijzen van publieke gronden, verwachtte ik in de literatuur meer informatie te 

vinden over de politieke voordelen die stedelijke uitspreiding biedt, waardoor de negatieve gevolgen 

vanuit politiek oogpunt minder doorwegen.  

 

Echter linken slechts twee van de 33 geanalyseerde bronnen terug naar de politieke dimensie van 

stedelijke uitspreiding. Bovendien worden daarin niet de mogelijke politieke voordelen van stedelijke 

uitspreiding besproken. Loftsgarden en Christiansen beschrijven in hun artikel voornamelijk de 

kritische rol die de politiek kan vervullen bij het tegengaan van ruimtelijke ontwikkelingen die 

stedelijke uitspreiding stimuleren. Hierbij wordt de link gelegd tussen politieke macht en de positie 

van ruimtelijke planning binnen beleid. Zo kan politiek helpen om ruimtelijke planning en de strijd 

tegen stedelijke uitspreiding op de agenda te plaatsen (Loftsgarden & Christiansen, 2011). Miceli en 

Sirmans verwijzen naar de politieke dimensie op vlak van speculatie. Hierbij gaat het voornamelijk 

over de rol die de politiek kan spelen om speculatie vanuit de private markt aan te pakken. Hier klinkt 

wel de waarschuwing dat politieke ondersteuning voor en het doordrukken van onteigeningen om 

speculatie aan te pakken, kan leiden tot negatieve reacties van de burgers ten aanzien van de 

politiek (Miceli & Sirmans, 2007). 

 

Het niet betrekken van mogelijke politieke drijfveren om stedelijke uitspreiding te gedogen of zelfs te 

stimuleren, zie ik als een hiaat in deze analyse naar de oorzaken van stedelijke uitspreiding.  

 

5.4 Gevolgen van stedelijke uitspreiding 

5.4.1 Algemene uiteenzetting voor- en nadelen van stedelijke 

uitspreiding 

De gevolgen van stedelijke uitspreiding kunnen onderverdeeld worden in voor- en nadelen. De 

voordelen zijn alle positieve effecten van stedelijke uitspreiding, terwijl de nadelen zowel de 

negatieve effecten als de kosten van stedelijke uitspreiding omvatten. Sommige academici stellen dat 
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de meeste studies naar stedelijke uitspreiding enkel de negatieve effecten in acht nemen en de 

positieve negeren (Chin, 2002) (Wendell & Utt, 2004). Een groep academici was lange tijd kritisch 

over de nadruk op de negatieve gevolgen, met het argument dat hard empirisch bewijs ontbrak. Meer 

recent onderzoek heeft echter uitgebreid bewijsmateriaal opgeleverd, gebaseerd op verschillende 

casestudy’s. Hieruit blijkt dat de nadelen opmerkelijk groter zijn dan de voordelen. (McGuire & 

Sjoquist, 2003) (Nakamura & Tahira, 2008) (Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010) (Transportation 

Research Board, 2002). 

 

Een overzicht van de meest aangehaalde voordelen en nadelen van stedelijke uitspreiding worden 

voorgesteld in tabel 2:  

 Voordelen Nadelen  

Infrastructuur en 

publieke diensten 

Ruime woningen en percelen (3, 4, 

5, 10, 11, 13) 

Hogere infrastructuurkosten (water, 

riolering, elektriciteitsnet, wegenis) 

zowel in aanleg als onderhoud (1, 

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12) 

 Grotere diversiteit aan woonvormen 

(3, 4, 5, 10, 11, 13) 

Hogere kosten voor het inrichten 

van publieke dienstverlening (post, 

afvalophaling en openbaar vervoer) 

(1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12) 

Gebruik van 

hulpbronnen 

 Hogere vraag naar elektriciteit en 

water ten gevolge van 

transportverliezen (5) 

  Bijkomende energie-inefficiëntie ten 

gevolge van verhoogd aantal 

verplaatsingen met gemotoriseerd 

verkeer (1, 2) 

  Verlies van fauna en flora (1, 3, 4, 

10) 

  Verlies van weilanden, 

landbouwgronden, moerassen en 

bossen (1) 

  Verhoogd hitte-eilandeffect (1) 

  Minder en laagwaardiger water (1) 

Maatschappij Bredere woonmarkt, verhoogde Gezondheidseffecten (slechtere 
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betaalbaarheid van woningen (3, 4, 

5, 10) 

lucht- en waterkwaliteit) (1) 

  Afhankelijkheid van de auto (1, 3) 

  Toenemend aantal 

pendelbewegingen (1, 3) 

  Files (1,3) 
 

(1) (Battha, 2010) (2) (Breheny, 1995) (3) (Burchel and Mukherij, 2003) (4)  (Burchel, et. al., 2002) (5)  

(Caruthers and Ulfarsson, 2003) (6)  (Chin, 2002) (7)  (European Environmental Commission, 2011) (8) (Mcguire 

and Sjoquist, 2003)  (9)  (Nakamara and Tahira, 2008) (10) (Solé-Ollé and Rico, 2008) (11) (Transportation 

research board, 2002) (12) (US Departement of housing and urban development, 1999)  

Tabel 11: voor- en nadelen van stedelijke uitspreiding (Heirman, 2016) 
 

Anders dan bij de oorzaken, worden de onderlinge relaties bij de gevolgen meer benadrukt. Zo wordt 

de relatie tussen autoafhankelijkheid, congestie en luchtkwaliteit benadrukt. Wel blijft de relatie 

tussen de gevolgen en de context waarin ze plaatsvinden, of de invloed van de context op het al dan 

niet plaatsvinden van gevolgen, onderbelicht. Die onderbelichte relatie licht ik toe op basis van twee 

voorbeelden: 

- In vele gevallen leidt stedelijke uitspreiding tot afhankelijkheid van de auto. Echter komt 

stedelijke uitspreiding in Caracas, Venezuela ook voor op bergflanken die amper 

toegankelijk zijn voor gemotoriseerd vervoer.  

- Stedelijke uitspreiding leidt niet altijd tot hogere kosten voor publieke dienstverlening. Zo 

zijn er in informele nederzettingen, zoals in Mumbai, India, geen diensten als postbedeling 

of afvalophaling. In die gebieden faalt de publieke dienstverlening. 

 

5.4.2 Kosten van stedelijke uitspreiding 

In het literatuuronderzoek trof ik verschillende bronnen aan die focusten op de kosten verbonden aan 

stedelijke uitspreiding. Die onderzoeken maken vaak de vergelijking tussen de kosten in een 

uitgespreide en in een compacte stad. Het kostenverschil komt vooral door de noodzakelijke aanleg 

van stedelijke faciliteiten en infrastructuur. De lagere densiteit en gefragmenteerde bebouwing bij 

stedelijke uitspreiding resulteert in een hogere verhouding van totale straatlengte per persoon dan in 

een compacte stedelijke omgeving. Daarvoor is een groter infrastructuurnetwerk noodzakelijk, wat 

hogere kosten voor constructie en onderhoud met zich meebrengt. Die hogere kosten leiden 

allereerst tot een stijging van de openbare uitgaven of het gebrek aan adequate dienstverlening, als 

die er al is (Battha, 2010) (Burchell & Mukherji, 2003) (Burchell, et al., 2002) (Caruthers & Ulfarsson, 
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2003) (McGuire & Sjoquist, 2003) (Nakamura & Tahira, 2008) (United Nations, 2011). Er zijn vele 

pogingen ondernomen om de omvang van de kostenstijging te beoordelen, met schattingen van 2.3 

% (Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010) tot 33 % (US Department of Housing and Urban Development, 

1999). Hoewel dat laatste onderzoek bekritiseerd werd door Breuckner (2000), werden de resultaten 

in een matige vorm bevestigd door verder onderzoek van Burchell en Mukherji (2003). Gelijkaardige 

resultaten kwamen naar voren bij een onderzoek door Japanse academici die deze onderwerpen in 

een Japanse context bekeken (Nakamura & Tahira, 2008). De nominale kostenstijging als gevolg van 

stedelijke uitspreiding ten opzichte van meer compacte bebouwingsvormen is aldus bewezen. Toch 

blijkt de omvang van de verhoging afhankelijk te zijn van de lokale situatie, wat betekent dat die geval 

per geval moet worden berekend. 

 

Andere kosten veroorzaakt door stedelijke uitspreiding zijn onder andere de verhoogde lengte van 

het infrastructuurnetwerk voor elektriciteit en water, wat bijdraagt tot een verhoogd transportverlies 

door lekken en spanningsverlies, die op hun beurt de vraag naar deze grondstoffen doen toenemen 

(Caruthers & Ulfarsson, 2003). Voorts zijn diensten zoals postbezorging, schoonmaak van straten, 

afvalophaling, politie en brandweer vaak duurder in onsamenhangende bebouwingen dan in 

compacte vestigingen. Openbare dienstverleningen, zoals scholen en bibliotheken, kunnen ook 

minder efficiënt georganiseerd worden door een discontinu patroon en een lagere verhouding tussen 

klanten en aanbieders (Battha, 2010) (Burchell & Mukherji, 2003) (Burchell, et al., 2002) (Caruthers & 

Ulfarsson, 2003) (Nakamura & Tahira, 2008) (Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010). 

 

McGuire en Sjoquist (2003) toonden empirisch aan dat de kostentoename voor openbare diensten 

veroorzaakt door lagere densiteit een zogenaamde ‘U-vorm’ heeft. In steden is de kost voor 

openbare diensten lager dan in een stedelijke rand met lagere densiteit. Blijft de densiteit echter 

dalen, dan wordt overgegaan naar rurale patronen voor de organisatie van openbare diensten en 

verminderen de kosten opnieuw. Het precieze kantelpunt in de U-vorm wordt niet enkel bepaald door 

de densiteit, maar ook door de lonen en reiskosten van ambtenaren. De U-curve is dus overal 

aanwezig, maar de schaal ervan is voor elke situatie anders. Mcguire en Sjoquist ontdekten in hun 

onderzoek in Amerikaanse provinciale steden dat wanneer buurten zich transformeerden tot meer 

compacte buurten, de kosten met gemiddeld 9.7 % verminderden (McGuire & Sjoquist, 2003).  

 

Ten slotte zijn er nog een reeks kosten die dikwijls vergeten wordt. Er zijn de kosten van de 

bijwerkingen, zoals ecologische verliezen, verlies van landbouwgrond en dus van opbrengsten, maar 

ook de kosten veroorzaakt door files en luchtvervuiling. Die kosten zijn moeilijk in te schatten, maar 
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zijn onmiskenbare kosten van stedelijke uitspreiding (Gordon & Richardson, 1997) (The Sierra Club, 

2000). 

 

5.5 Alternatieve benaderingen van onderzoek naar 

stedelijke uitspreiding 
Dit onderzoek past binnen een reeks van onderzoeken die het belang van de lokale context in 

stedelijk uitspreiding nagaan. Tevens sluit ik aan bij de studies die de inefficiëntie van de generieke 

benaderingen om stedelijke uitspreiding beschrijven en zich hier tegen verzetten. Er zijn meerdere 

academici (Buzbee, 1999) (Feiock, 2004) (Raminez de la Cruz, 2009) (Pierre, 1999) die pleiten voor 

meer context-specifiek onderzoek rond de oorzaken en gevolgen van stedelijke uitspreiding. Het 

merendeel van die onderzoeken vallen in hun betoog terug op politieke en sociaalwetenschappelijke 

theorieën. Binnen deze groep leggen de academici allemaal de link met de institutionele benadering 

van de werkelijkheid. Onderstaand ga ik eerst in op het werk van Buzbee, die als een van de eerste 

kritiek uitte op de generieke onderzoeksbenadering van stedelijk uitspreidingsonderzoek. Daarna licht 

ik meer recent werk toe van academici die op basis van implementatieonderzoek in kaart brachten 

welke rol instituties en lokale politiek hebben bij het formuleren van stedelijk uitspreidingsbeleid. 

Tenslotte link ik vanuit deze bronnen verder naar meer algemene bronnen over stedelijke instituties 

en governance.  

 

Een van de eerste academici die een kritische noot plaatste bij de generieke benadering van stedelijk 

uitspreidingsonderzoek was Buzbee (1999). In zijn werk bepleit hij dat de oorzaken van stedelijke 

uitspreiding gevormd worden door de institutionele complexiteit waarin ze zich voordoen, waardoor zij 

steeds van diverse aard zijn. Daarom vindt hij dat er geen pasklare adaptieve ruimtelijke strategie 

mogelijk is om stedelijke uitspreiding te kenteren, noch dat een dergelijk strategie gehandhaafd kan 

worden via een vaste set van juridische instrumenten. Buzbee pleit ervoor om stedelijke uitspreiding 

tegen te gaan door een contextafhankelijke combinatie uit te werken waarin aangepast beleid 

gecombineerd wordt met diverse stimulansen. Om die contextafhankelijke benadering te 

onderbouwen, koppelt Buzbee stedelijke uitspreiding aan de theorieën van Coase en Olson (Olson, 

1965) rond de spanning tussen eigenbelang en individuele keuzes enerzijds en algemeen belang en 

collectieve acties anderzijds. Hij pleit voor de noodzaak van een analysekader dat stedelijke 

uitspreiding analyseert vanuit de keuzemotieven van zowel individuen, economische partijen, 

publieke instellingen en beleidsmakers. Hierbij mag het belang van macht, corruptie en de invloed 

van belangengroepen niet vergeten worden. Hij linkt het spanningsveld aan Hardin’s (1968) tragedie 
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van collectieve goederen, waarbij de voordelen van de individuele keuzes onmiddellijk merkbaar zijn 

voor het individu, terwijl de nadelen verspreid zijn over verschillende actoren en pas zichtbaar worden 

op langere termijn. Ondanks de zeer veelbelovende insteek, komt Buzbee echter niet tot een 

onderzoekskader om stedelijke uitspreiding vanuit deze institutionele hoek te analyseren (Buzbee, 

1999).  

 

Naast Buzbee onderzoeken academici als Feiock, Lubell en Ramirez de la Cruz stedelijke 

uitspreiding ook vanuit een institutionele invalshoek. Feiock onderzoekt in 2004 de rol van politieke 

instituties en lokale actoren bij de implementatie van veelomvattende stedelijke groeibeleidsplannen 

en hun uitvoeringsinstrumentarium. Hij baseerde zijn onderzoek op politieke theorieën, waardoor hij 

een onderzoekskader schepte dat onderzoek faciliteerde naar de beïnvloedende factoren van beleid 

ter afremming van stedelijke groei. In zijn onderzoek kon hij voor Amerikaanse steden bijvoorbeeld 

de politieke invloed van lokale actoren identificeren (Feiock, 2004). Later spitste Feiock samen met 

enkele collega’s zich verder toe op de complexiteit van de stedelijke politieke en beleidscontext en 

hun invloed op stedelijke groei (Lubell, et al., 2009). Via empirisch onderzoek in Florida tonen deze 

academici de invloed van lokale politieke instituties op het lokale beleid betreffende stedelijke groei 

en grondgebruik aan. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van een zelfontwikkeld ‘politiek 

engagementskader’. Dat werd opgesteld op basis van bestaande modellen betreffende 

eigendomsrechten en belangengroepen, alsook modellen over lokale en politieke instituties. Hoewel 

de focus van dat onderzoek op politieke instituties en de rol van verschillende actoren lag, bevatte 

het onderzoekskader drie verschillende varianten: verandering in lokaal grondgebruik zoals 

vastgesteld in verordenende plannen en bouwvergunningen (1), structuur van lokale instituties (2) en 

sociale, economische en geografische karakteristieken van steden (3) (Lubell, et al., 2009). Dit 

onderzoek toonde niet enkel het belang van lokale instituties en lokale politieke beïnvloeding aan, 

maar ook de invloed van de lokale context op de vorming van instituties en de vorm en mate van 

lokale politieke beïnvloeding. Dit onderzoek is hierdoor waardevol, omdat het niet alleen het belang 

van lokale instituties, actoren en machtsverhoudingen in stedelijk uitspreidingsonderzoek aantoont, 

maar ook de contextspecificiteit van het voorkomen van de lokale instituties en de invloed van lokale 

politiek. Aanleunend bij dit onderzoek gaat Raminez de la Cruz op zoek naar de invloed van 

belangengroepen bij de implementatie van Smart Growth (Raminez de la Cruz, 2009). Toch kan het 

onderzoekkader van Lubell, Feiock en Ramirez de la Cruz moeilijk gebruikt worden als kader om de 

oorzaken van stedelijke uitspreiding preciezer te detecteren. Het vertrekt namelijk vanuit de evaluatie 

en analyse van beleidsinstrumenten, wat het tot implementatieonderzoeken maakt. Die geven 

weliswaar vernieuwende inzichten over het belang van actoren en lokale instituties bij stedelijke groei 
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en uitspreiding, maar focussen daardoor enkel op de implementatie van beleidsinstrumenten. Hun 

onderzoek heeft dus een andere doelstelling dan dit onderzoek, waarin wordt gezocht naar een 

onderzoekskader dat het mogelijk moet maken om het voorkomen, de oorzaken en de gevolgen van 

stedelijke uitspreiding in specifieke casestudy’s te onderzoeken. 

  

Naast onderzoek dat vanuit stedelijke uitspreiding of beleid betreffende stedelijke groei linken legt 

naar instituties en politieke invloed, is er een groot aanbod van academische literatuur die ingaat op 

stedelijke governance en de rol van instituties en politiek (Kearns & Paddison, 2000) (Pierre, 2011). 

Een beperkte oriëntatie in deze literatuur maakt duidelijk dat meer systematisch onderzoek nodig is.  

 

5.6 Conclusie 
Om te begrijpen waarom het zo moeilijk is om stedelijke uitspreiding om te buigen naar meer 

gewenste vormen van stedelijke ontwikkelingen voerde ik een analyse uit naar de theorievorming 

rond het concept stedelijke uitspreiding. Ik vertrok bij het ontstaan van het concept, analyseerde de 

inhoud ervan op basis van de analyse van 44 definities en ging op zoek naar inzichten in de 

oorzaken en gevolgen van het concept. Daarna volgde een analyse van een generieke adaptieve 

strategie. Ik besloot de analyse met een zoektocht naar alternatieve benaderingen voor stedelijk 

uitspreidingsonderzoek. 

 

Bovenstaand beschreef ik dat het concept ‘stedelijke uitspreiding’ in de jaren ’30 van de vorige eeuw 

in de Verenigde Staten van Amerika ontstond. Het werd gebruikt om de negatieve effecten van de 

snelle suburbanisatie van Amerikaanse steden te beschrijven. In de decennia na het ontstaan van 

het concept, bleef het hoofdzakelijk een Amerikaans probleem en onderzoeksonderwerp. Het is pas 

in de jaren ’70 van de vorige eeuw dat het ook in Europa onder de aandacht kwam. Bij het begin van 

deze eeuw was het allang geen Westers probleem en concept meer. Stedelijke uitspreiding is een 

globaal fenomeen geworden waar een hele waaier aan steden over de hele wereld mee kampen.  

 

Het weids voorkomen van het concept reflecteert zich in het brede spectrum van definities en het 

ontbreken van consensus over de precieze omschrijving en de essentiële factoren die het concept 

definiëren. Op basis van een analyse van 44 definities van stedelijke uitspreiding, vond ik een variatie 

terug in onder andere patronen, locaties, sociale context, type landgebruik alsook de mate van 

planningscontrole. Daarenboven kon ik op basis van deze analyse concluderen dat alle types van 

stedelijke uitspreiding drie gemeenschappelijke karakteristieken delen: elke vorm van stedelijke 

uitspreiding is het product van stedelijke groei (1) met een relatieve lage densiteit (2) die één of 
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meerdere types van onsamenhangende ontwikkeling bevatten (3). Tevens ontwikkelde ik een 

variatieschema waarin ik mijn inzichten over de relaties tussen de varianten en de 

gemeenschappelijke karakteristieken kon structureren en visualiseren. Op basis van dat schema 

werd duidelijk dat stedelijke uitspreiding niet enkel gestoeld is op drie gemeenschappelijke 

karakteristieken maar dat het bovendien een context-specifiek en multidimensionaal concept is dat 

leidt tot vele varianten van stedelijke uitspreiding met elk hun eigen combinatie van oorzaken en 

gevolgen. Op basis van dat schema deed ik zelf een poging om de gemeenschappelijke factoren 

samen met de weidse variatie van het concept te vatten in een eigen definitie.  

 

Uit de literatuuranalyse bleek ook dat de oorzaken van stedelijke uitspreiding maar al te vaak op een 

generieke manier benaderd worden, en wel op basis van een opsomming van de meest 

voorkomende oorzaken en gevolgen. Die opsommingen kon ik samenbrengen in een overzichtstabel 

met de meest geciteerde oorzaken en gevolgen van stedelijke uitspreiding. Het maakt onder meer 

duidelijk dat oorzaken die academici zoals Battha en Antrop toewijzen aan stedelijke uitspreiding, in 

feite oorzaken van stedelijke groei in het algemeen zijn. Met andere woorden, in sommige gevallen 

dragen deze oorzaken inderdaad bij tot stedelijke uitspreiding, maar in andere gevallen dragen ze bij 

tot andere vormen van stedelijke groei, zoals inbreiding. Op die manier ontstaat de noodzaak om 

stad per stad uit te zoeken welke oorzaken van toepassing zijn en welke niet. Daarnaast bleek ook 

dat de opsomming van gemeenschappelijke oorzaken, de relatie tussen de verschillende oorzaken 

en de effecten van deze onderlinge relatie tussen oorzaken onbelicht bleven in de onderzochte 

literatuur. Tenslotte werd er een hiaat ontdekt op vlak van de mogelijke politieke voordelen van het 

gedogen of stimuleren van stedelijke uitspreiding. Hierdoor is het niet enkel nodig om voor elke 

uitgespreide stad de oorzaken van stedelijke uitspreiding te identificeren vanuit een verbreed 

perspectief, maar ook om op zoek te gaan naar de relaties tussen de verschillende oorzaken en hun 

effecten.  

 

Na de oorzaken analyseerde ik de literatuur betreffende de gevolgen van stedelijke uitspreiding. Uit 

die analyse bleek dat het onderzoek betreffende de gevolgen van stedelijke uitspreiding een geruime 

tijd kon opgedeeld worden in twee kampen: enerzijds de academici die pro-stedelijke uitspreiding 

pleitten en vooral de positieve gevolgen benadrukten en anderzijds de academici die anti-stedelijke 

uitspreiding pleitten en vooral de negatieve gevolgen in de verf zetten. Die discussie was soms zeer 

verhit en werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw vooral gevoed door normatieve argumenten. Later 

empirisch onderzoek wees echter uit dat stedelijke uitspreiding meer nadelen dan voordelen heeft. 

De nadelen en dan vooral de kosten van stedelijke uitspreiding werden voor een groot aantal cases 
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becijferd, waardoor de tegenstanders van stedelijke uitspreiding de discussie van de pro-bepleiters 

wonnen. Sindsdien worden de voor- en nadelen vaak samengebracht in drie categorieën: 

infrastructuur en publieke diensten (1), gebruik van hulpbronnen (2) en maatschappelijke gevolgen 

(3). Ik vatte de meest voorkomende voor- en nadelen binnen die categorieën samen in een tabel. 

Naast dit algemene overzicht beschrijft de literatuur ook de directe en indirecte kosten van stedelijke 

uitspreiding. Concreet hebben de directe kosten vooral betrekking op de hogere kosten voor 

infrastructuur en publieke dienstverlening in uitgespreide steden. Die kunnen berekend worden, 

terwijl indirecte kosten zoals voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de maatschappelijke 

gevolgen veel moeilijker te becijferen zijn. Op basis van mijn analyse van de gevolgen van stedelijke 

uitspreiding, kan ik concluderen dat de beschrijving van de gevolgen van stedelijke uitspreiding ook 

vaak op een generieke manier benaderd worden waarbij, net als bij de oorzaken, de relaties tussen 

de gevolgen onderling amper vernoemd worden. Tevens maakt de literatuur amper onderscheid 

tussen de gevolgen van alle vormen van stedelijke groei en stedelijke uitspreiding of de specifieke 

varianten van stedelijke uitspreiding. De complexiteit van de voorkomende gevolgen en hun 

onderlinge relaties vereist, net als bij de oorzaken, een analyse op maat van elk specifiek geval die 

op zoek gaat naar de aanwezige gevolgen van stedelijke uitspreiding en hun onderlinge relaties.  

 

Vanuit de knelpunten in stedelijk uitspreidingsonderzoek ging ik op zoek naar alternatieve 

benaderingen van stedelijk uitspreidingsonderzoek. Buzbee was een van de eerste onderzoekers die 

gelijkaardige vaststellingen deed als in dit onderzoek. Hij klaagde de generieke benaderingen aan en 

pleitte vanuit een institutionele insteek voor meer context-specifiek onderzoek. Hij argumenteerde dat 

wanneer stedelijke uitspreiding gezien wordt vanuit een collectief actieprobleem, men tot andere 

inzichten komt en andere factoren zoals eigen belang, collectief belang, actorennetwerken en macht 

belangrijke oorzaken worden. Hij pleit dan ook voor een meer institutioneel georiënteerd 

analysekader voor stedelijk uitspreidingsonderzoek. Tot zulk kader komt hij helaas niet. Ook 

academici zoals Feiock, Lubell en Ramirez de la Cruz passen in hun beleidsimplementatieonderzoek 

betreffende stedelijk groeimanagement de institutionele benadering toe. Maar ook academici die 

onderzoek verrichten naar stedelijke governance bewandelen het pad om stedelijke uitspreiding en 

management te koppelen aan politiek-wetenschappelijke theorieën in het algemeen en een neo-

institutionele insteek in het bijzonder. Meer systematisch onderzoek is nodig om na te gaan of deze 

insteek opportuniteiten biedt om het concept op een context-specifieke en multidimensionale manier 

te kunnen benaderen, en of er daarnaast een institutioneel analysekader kan gevonden worden om 

stedelijke uitspreidingscases op een systematische manier te onderzoeken, om zo de oorzaken en 

gevolgen te detecteren.  
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6 Institutionele benadering van stedelijke 

uitspreiding 

6.1 Inleiding  
Vorig hoofdstuk toont aan dat er knelpunten zijn binnen het onderzoek naar stedelijke uitspreiding. Zo 

is er een dichotomie tussen enerzijds de context-specifieke en multidimensionale aard van het 

concept en anderzijds de generieke onderzoeksbenaderingen die voorbijgaan aan die complexe 

eigenschappen van het concept. Verder wordt in het onderzoek naar de oorzaken van stedelijke 

uitspreiding de politieke dimensie onderbelicht. Om op die knelpunten een antwoord te formuleren, 

ging ik op zoek naar andere benaderingen van onderzoek naar stedelijke uitspreiding. Daarbij 

gebruikte ik verschillende bronnen waarin academici een institutionele invalshoek aanwenden. 

Aangezien dit een veelbelovende invalshoek is, wens ik die in dit hoofdstuk op een meer 

systematische manier te onderzoeken. Daarbij zal ik nagaan onder welke voorwaarden 

institutionalisme kan worden toegepast binnen stedelijk uitspreidingsonderzoek en op welke manier 

die theoretische koppeling de huidige knelpunten oplost. Meer specifiek probeer ik de bestaande 

kennis van het institutionalisme en de inzichten over stedelijke uitspreidingsproblemen te gebruiken 

om een nieuw theoretisch kader op te bouwen, met als doel stedelijke uitspreiding vanuit een 

institutioneel kader te onderzoeken. Dat kader dient multimodaal en context-specifiek onderzoek te 

accommoderen, waarbij aandacht is voor ten eerste de onderlinge relaties tussen oorzaken en 

gevolgen van stedelijke uitspreiding, ten tweede voor de onderlinge relaties met de context waarin de 

oorzaken en gevolgen plaatsvinden en ten derde voor de mogelijkheid van politieke oorzaken.  

 

Dit zesde hoofdstuk start met een introductie over institutionalisme. Daarna koppel ik stedelijke 

uitspreiding aan institutionalisme, en wel door het ten eerste te typeren als een ‘tragedy of the 

common’ (Hardin, 1968) ofwel een ‘tragedie van gemeenschapsgoederen’, en ten tweede door het te 

kaderen als een collectief actieprobleem (Olson, 1965). Op basis van die inzichten tracht ik de 

problematiek van stedelijke uitspreiding te herformuleren vanuit een institutionele invalshoek en een 

passend analysekader te selecteren. Op basis van die selectie ga ik in op het institutioneel analyse- 

en ontwikkelingsframe (IAD) van Ostrom (Ostrom, 2005) om stedelijke uitspreiding op een 

systematische manier te kunnen onderzoeken. Ik zal zowel de gelaagdheid als de verschillende 

componenten van het IAD bespreken en zal hieraan de inzichten uit de stedelijke 

uitspreidingsliteratuur koppelen. Op die manier kan ik nagaan of het frame vanuit een theoretische 

invalshoek opportuniteiten biedt om stedelijk uitspreidingsonderzoek uit te voeren. Ik vervolg het 
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hoofdstuk met een duiding van enkele bijzondere institutionele concepten en mechanismes, 

aangezien die cruciaal zijn om bepaalde inefficiënties of moeilijkheden bij het doorvoeren van 

institutionele veranderingen te kunnen verklaren. Ik sluit het hoofdstuk af met een verkenning van 

institutionele veranderingsbenaderingen om stedelijke uitspreiding tegen te gaan.  

 

6.2 Situering institutionalisme  
Ook al hebben verschillende auteurs binnen het institutionalisme instituties gedefinieerd, toch kan de 

definitie van Douglas North beschouwd worden als een algemeen aanvaarde en waarschijnlijk ook 

als de meest geciteerde definitie: “Instituties zijn de regels van het spel in een gemeenschap of, meer 

formeel, zijn de door mensen bedachte restricties die de menselijke interactie vormgeven. Hierdoor 

structureren instituties de stimulansen in politieke, sociale en economische menselijke interacties.” 

(North, 1990, p. 3). Ostrom werkt die definitie meer omstandig uit, om zo onduidelijkheden te 

vermijden: “Instituties zijn de voorschriften die mensen gebruiken om alle vormen van repetitieve en 

geordende interacties te organiseren, inclusief deze binnen families, buurten, markten, bedrijven, 

sportverenigingen, kerken, private verenigingen en overheden op alle niveaus.” (Ostrom, 2005, p. 3).  

 

Instituties worden vaak verward met organisaties en worden nog vaker gezien als synoniem voor 

overheidsorganisaties. Net als bij instituties, scheppen organisaties een structuur voor menselijke 

interacties. Organisaties zijn groepen die bestaan uit individuen die aan elkaar gebonden zijn door de 

wens om een gemeenschappelijk doel te behalen. Om het onderscheid te verduidelijken beschrijft 

North instituties als de regels van een spel en organisaties als de spelers die het spel spelen (North, 

1990, pp. 5-6). 

 

Voortbouwend op die ‘regels van het spel’, kunnen instituties het gevolg zijn van formele regels, maar 

net zo goed van informele regels. Formele regels zijn onder meer economische, politieke of juridische 

regels en contracten. Informele regels zijn bijvoorbeeld gedragsregels, normen en conventies. Ze zijn 

het gevolg van informatie die binnen een gemeenschap wordt overgedragen, en die onderdeel is van 

een bepaalde cultuur. Informele regels worden van generatie op generatie doorgegeven. Wanneer de 

complexiteit binnen een gemeenschap toeneemt, stijgt de nood aan formele regels. De formele 

regels zullen de informele regels dan aanpassen, of zelfs vervangen. In een omgeving waar overheid 

en formele regels ontbreken, zullen sociale netwerken zorgen voor de ontwikkeling van informele 

regels die moeten zorgen voor stabiliteit in een gemeenschap. Bij het tot stand komen van informele 

regels is de cultuur en de omgeving waarin de gemeenschap zich bevindt van vitaal belang. Ook bij 
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formele regels is de omgeving en de cultuur van belang, gezien de implementatie van formele regels 

in verschillende gemeenschappen voor een andere uitkomst zorgt (North, 1990, pp. 36 - 53).  

 

Instituties hebben in een gemeenschap het doel om onzekerheden weg te nemen, en wel door 

menselijke interactie op een stabiele manier te structureren. Dat betekent echter niet dat instituties 

efficiënt zijn (North, 1990, p. 6). Instituties ontstaan niet vanzelf en wijzigen zelden op een abrupte 

manier. Ze komen incrementeel tot stand en evolueren traag. Hierdoor verbinden ze het heden en de 

toekomst met het verleden. North beschrijft dat als: “De keuzes van vandaag en morgen worden 

gevormd in het verleden.” (North, 1990, p. 5). Instituties, gekoppeld aan formele ofwel informele 

regels, staan in geen van beide gevallen op zichzelf. Ze zijn gekoppeld aan handhaving, de pakkans 

bij het overtreden van regels, de kostprijs om overtredingen vast te stellen en de omvang en aard van 

de straf bij de vaststelling van een inbreuk.  

 

Het onderzoek naar instituties is moeilijk, aangezien ze vaak niet direct waarneembaar zijn. Dat komt 

niet alleen doordat ze gebaseerd kunnen zijn op informele regels, maar ook omdat de toepassing van 

de regels bepaald wordt door de cultuur en omgeving waarin ze worden toegepast. Instituties worden 

dus niet enkel vormgegeven door de regels, maar ze worden ook beïnvloed door de fysieke en 

culturele omgeving. Om instituties meer tastbaar te maken, maken verschillende institutionele 

onderzoekers gebruik van rationele keuzemodellen. De meest gekende zijn het ‘gevangenisdilemma’ 

(Flood en Drescher, 1950) en de ‘tragedie van de gemeenschapsgoederen’ (Hardin, 1968). Binnen 

zulke speltheorietoepassingen worden de regels, de keuzeopties van de participanten maar ook de 

invloed van de fysieke omgeving geëxpliciteerd. Het grote verschil tussen het gevangenisspel en de 

tragedie van de gemeenschapsgoederen is de mate van invloed die de omgeving uitoefent (Ostrom, 

1990). Het gevangenisspel wordt vaak uitgevoerd in een onderzoeksopstelling, terwijl de tragedie 

zich voltrekt in een gemeenschap en echte omgeving. Gezien stedelijke uitspreiding moeilijk te 

abstraheren is tot een onderzoeksopstelling, leg ik de link tussen institutionalisme en stedelijke 

uitspreiding door gebruik te maken van de tragedie van de gemeenschapsgoederen. 
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6.3 Stedelijke uitspreiding als een tragedie van de 

gemeenschapsgoederen of collectief actie probleem 

6.3.1 Stedelijke uitspreiding als een tragedie van de 

gemeenschapsgoederen 

Om de link tussen stedelijke uitspreiding en institutionalisme te verduidelijken, gebruik ik Hardins 

tragedie over het gebruik van gemeenschapsgoederen. Hardin (1968) illustreerde de noodzaak van 

onderlinge afspraken rond het gebruik van gemeenschapsgoederen op basis van herders die samen 

een collectief weiland in Tirol gebruiken om hun vee op te laten grazen. Wanneer de herders 

opereren in een systeem zonder gebruiksafspraken, kunnen zij hun vee zonder enige limieten laten 

grazen op een weiland. Het weiland heeft uiteraard wel capaciteitslimieten, waardoor het gevaar voor 

overbegrazing bestaat. Wanneer de herders enkel zelfbelang nastreven en hun vee ongelimiteerd 

laten grazen, is de uitputting van het weiland onvermijdelijk. Om te voorkomen dat 

gemeenschapsgoederen uitgeput worden, dient het gebruik ervan geregulariseerd en gehandhaafd 

te worden. Dat kan zowel op een formele als een informele manier, waarbij een diverse set van 

actoren – zoals individuen, gemeenschappen, organisaties en overheden – kan betrokken worden 

(Hardin, 1968).  

 

Figuur 35: Hardin’s tragedie van gemeenschapsgoederen (Heirman en Coppens, 2018) 

 

Er kan een analogie gemaakt worden tussen stedelijke uitspreiding en de bovenbeschreven tragedie 

van gemeenschapsgoederen (Hardin, 1968). Om die te illustreren, wordt eerst op basis van een 

schema de vergelijking toegelicht. Daarna ga ik dieper in op de effectieve voltrekking van de tragedie 

bij stedelijke uitspreiding.  
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 Hardin’s tragedie Stedelijke uitspreiding 

Natuurlijke hulpbronnen 

systeem 

Gemeenschappelijk weiland Stedelijk weefsel 

Gebruikers van de hulpbron Herders  Stedelijke bewoners en 

actoren 

Toe-eigening van de 

hulpbron 

Begrazing door vee Bebouwing van vrije gronden 

aan de rand van de stad 

Falen van hulpbronnen  Overbegrazing resulteert in 

uitputting van het weiland 

Veelvuldige 

onsamenhangende bebouwing 

in de rand van het stedelijke 

weefsel resulteert in file, 

luchtvervuiling, versnippering 

van landschap en habitat, 

inefficiënte en zeer kostelijke 

infrastructuur en publieke 

dienstverlening 

Tabel 12: analogie tussen Hardin’s tragedie en stedelijke uitspreiding (Heirman en, Coppens, 2018) 
 

De argumentatie voor de analogie tussen Hardins tragedie en stedelijke uitspreiding kan meer 

uitgebreid gevonden worden in de voor- en nadelen van stedelijke uitspreiding (zie 2.1.4 en 2.1.5). 

De tragedie bij stedelijke uitspreiding ligt in het feit dat toekomstige eigenaars van gebouwen 

voordeel kunnen halen uit de goedkopere en grotere percelen in de stadsrand, alsook van een 

bredere differentiatie van gebouwtypologieën. Dat leidt tot een betaalbaardere en bredere 

vastgoedmarkt, die een bredere reeks voorkeuren aanspreekt (Burchell & Mukherji, 2003) (Burchell, 

et al., 2002) (Caruthers & Ulfarsson, 2003).  Behalve in het tegemoetkomen aan de vraag naar 

woningen en het verminderen van het tekort aan stedelijke ruimte, zijn de voordelen van stedelijke 

uitspreiding voor de overheid en de maatschappij zeer beperkt. Stedelijke uitspreiding creëert immers 

een groter en minder coherent stedelijk weefsel, dat resulteert in langere en complexere stedelijke 

infrastructuurnetwerken. Bovendien is het organiseren van stedelijke dienstverlening en 

voorzieningen als openbaar vervoer, nutsvoorzieningen, politie of postbedeling duurder, net als het 

beheer en onderhoud ervan (Battha, 2010) (Breheny, 1995) (Burchell & Mukherji, 2003) (Burchell, et 

al., 2002) (Caruthers & Ulfarsson, 2003) (McGuire & Sjoquist, 2003) (Nakamura & Tahira, 2008) 

(Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010) (US Departement of Housing and Urban Development, 1999). Die 



118 
 

nadelen worden meestal gefinancierd door lokale besturen en dus, uiteindelijk, door de maatschappij, 

meer specifiek de belastingbetaler. 

 

Daarenboven is stedelijke uitspreiding meer belastend voor het milieu, o.a. door het hoge 

autogebruik, leidt het tot verlies van landbouwgrond en open ruimte en zorgt het voor de fragmentatie 

van natuurlijke habitatten. Die nadelen zijn op lange termijn schadelijk voor de maatschappij en het 

leven op aarde in het algemeen (Battha, 2010) (Burchell & Mukherji, 2003) (Burchell, et al., 2002) 

(Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010). Tot slot leidt stedelijke uitspreiding in sommige varianten tot een 

grotere afhankelijkheid van de auto, fileproblemen, meer verbruik van energie en luchtvervuiling 

(Battha, 2010) (Breheny, 1995) (Burchell & Mukherji, 2003). Enkel deze laatste nadelen hebben 

directe negatieve gevolgen voor zowel individuen als de maatschappij. 

 

Nadelen stedelijke 

uitspreiding 

Direct benadeelde actor(en) Actor(en) die kost betaalt 

Kosten voor aanleg en 

onderhoud van infrastructuur 

en inrichting publieke 

dienstverlening 

Overheid Belastingbetalers of in 

sommige gevallen 

internationale organisaties 

(via leningen of donaties) 

Milieukosten op vlak van 

energieverbruik 

Alle levende wezens Toekomstige generaties 

Kost van transport en files Pendelaars en bedrijven Pendelaars en bedrijven 

Uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen en 

landbouwgronden 

Landbouwers, 

natuurorganisaties maar ook 

houtindustrie 

Toekomstige generaties 

Versnippering van habitat Alle levende wezens Toekomstige generaties 

Luchtvervuiling Alle levende wezens Toekomstige generaties 

Tabel 13: actorenanalyse van de nadelen van stedelijke uitspreiding (Heirman en Coppens, 2015) 
 

Samengevat zijn de voordelen van stedelijke uitspreiding tastbaar en onmiddellijk merkbaar. Verder 

vallen ze te beurt aan specifieke actoren, zoals individuen, bedrijven en organisaties die in de 

stedelijke rand bouwen. De nadelen zijn echter meestal minder tastbaar, zijn vaker verborgen of 

indirect. Tevens zijn de nadelen zelden op korte termijn merkbaar. De nadelen komen meestal voor 

rekening van diverse sociale groepen of actoren uit het natuurlijke milieu, zoals dieren en planten. 

Daarenboven zijn de nadelige effecten pas na verschillende decennia merkbaar en worden ze dus 
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over verschillende generaties gespreid. Hierdoor wordt bij randstedelijke ontwikkelingen vaak enkel 

rekening gehouden met de tastbare en directe voordelen, en worden de minder tastbare nadelen op 

lange termijn zelden in rekening gebracht. Bijgevolg is de tragedie op gemeenschapsgoederen ten 

gevolge van stedelijke uitspreiding diffuus en slechts op langere termijn merkbaar. Daardoor zijn de 

nadelige effecten van stedelijke uitspreiding moeilijker te duiden dan in Hardins voorbeeld (1968) van 

de overbegraasde weilanden in Tirol. De noodzaak is daardoor klein om de tragedie ten gevolge van 

stedelijke uitspreiding snel aan te pakken door gebruiksafspraken op te stellen die de schade aan en 

de uitputting van gemeenschappelijke goederen dient te voorkomen. Door de lage urgentie om 

gebruiksregels op te stellen, is er ook weinig vraag vanuit de gemeenschap om een 

handhavingssysteem uit te werken dat de gebruiksregels van gemeenschapsgoederen moet doen 

naleven.  

 

De analogie tussen Hardins tragedie en stedelijke uitspreiding illustreert dat stedelijke uitspreiding 

een problematiek is die onderzoekbaar is vanuit een institutionele invalshoek. Tevens geeft de 

verhouding tussen de voor- en nadelen een indicatie waarom stedelijke uitspreiding zo moeilijk te 

kenteren is. 

 

6.3.2 Collectieve actie, types goederen en stedelijke uitspreiding 

Om de link tussen stedelijke uitspreiding en de literatuur over het institutionalisme verder te duiden, 

typeer ik stedelijke uitspreiding niet enkel als een tragedie van gemeenschapsgoederen, maar 

beschrijf ik het meer generiek als een collectief actieprobleem. Dat is slechts een kleine stap, 

aangezien Hardins tragedie van de gemeenschapsgoederen een voorbeeld is om collectieve 

actieproblemen tastbaar te maken. Ik ga hier eerst dieper in op de basisinzichten rond collectieve 

actie, daarna duid ik factoren die collectieve actie of het falen ervan beïnvloeden. Ik besluit dit 

onderdeel met het positioneren van stedelijke uitspreiding binnen de theorievorming over collectieve 

actie en de wijze waarop inzichten rond onderzoek over collectieve actie stedelijk 

uitspreidingsonderzoek kunnen verbeteren.  

 

In 1965 publiceerde Mancur Olson ‘The Logic of Collective Action’. Dat werk vormt de basis voor alle 

literatuur over collectieve goederen, collectieve actie, het falen van collectieve actie en de 

randvoorwaarden die nodig zijn om collectieve goederen in stand te houden. Olson beschrijft op een 

generieke manier het spanningsveld tussen eigenbelang en collectief belang. Hij stipuleert dat 

individuen binnen een groep verondersteld worden om het groepsbelang te ondersteunen, dat alle 

individuen samen dienen bij te dragen tot de instandhouding van het collectief belang en van 
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gemeenschaps- of collectieve goederen. Het samen nastreven of bijdragen tot het algemeen belang 

of de productie van gemeenschapsgoederen beschrijft Olson als collectieve actie. Echter onthouden 

individuen zich vaker van collectieve actie. Die individuen laten hun eigen belang primeren op het 

groepsbelang. Olson argumenteert dat dit niet verwonderlijk is, aangezien een individu het 

groepsbelang pas zal dienen wanneer de voordelen van het groepsbelang voor hem voldoende groot 

zijn. Tevens geeft hij aan dat het groepsbelang gemakkelijker gerespecteerd wordt in een kleine 

groep dan in grote groep, tenzij er regels en handhaving aanwezig zijn die ervoor zorgen dat een 

individu ook in grotere groep het groepsbelang respecteert en dient (Olson, 1965). Het dienen van 

het algemeen belang plooit zich meestal terug op het produceren, respecteren en in stand houden 

van collectieve goederen.  

 

Naast het al dan niet bijdragen tot de productie en de instandhouding van collectieve goederen, 

bestaat er ook het ‘oneigenlijk gebruik’ van collectieve goederen. Bij het oneigenlijk gebruik, zal een 

individu gebruik maken van een collectief goed zonder zelf bij te dragen tot de totstandkoming ervan. 

Twee voorbeelden van oneigenlijk gebruik van collectieve goederen of diensten in de stedelijke 

context zijn het illegaal aftappen van elektriciteit of zwartrijden op het openbaar vervoer. 

De inzichten van Olson over oneigenlijk gebruik werden in latere onderzoeken verder verfijnd. 

Ostrom nuanceert dat wanneer het moeilijk is om individuen uit te sluiten van het gebruik of de 

voordelen van publieke of gemeenschapsgoederen (die door anderen geproduceerd worden), 

individuen niet gemotiveerd zullen zijn om zelf bij te dragen tot de productie van die goederen. Een 

gematigd gevolg van het oneigenlijk gebruik is een minder optimaal collectief voordeel of minder 

genot van het collectieve goed. Een meer doorgedreven vorm is het volledig uithollen of doen falen 

van het collectieve goed. Oneigenlijk gebruik is een belangrijke factor om te verklaren waarom er 

situaties bestaan waarin keuzes van individuen kunnen leiden tot uitkomsten die vanuit het 

perspectief van de groep niet rationeel zijn (Ostrom, 1990). Zowel het niet bijdragen tot de productie 

en instandhouding van collectieve goederen als oneigenlijk gebruik van collectieve goederen, 

behoren tot een collectief actieprobleem (Olson, 1965) (Ostrom, 1990). 

 

Om na te gaan of bepaalde situaties collectieve actieproblemen zijn, is het noodzakelijk om na te 

gaan of de gebruiksproblemen zich voordoen bij een gemeenschapsgoed. Collectieve 

actieproblemen komen namelijk enkel voor bij gemeenschapsgoederen. Ostrom positioneert 

gemeenschapsgoederen daarom binnen een matrix van vier types goederen: private goederen, 

clubgoederen, publieke goederen en gemeenschapsgoederen. De vier types goederen 
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onderscheiden zich van elkaar door een andere verhouding tussen twee variabelen, zijnde 

uitsluitbaarheid en individuele toe-eigenbaarheid.  

 

 Mate van toe-eigenen 

Mate van 

uitsluitbaarheid 

 laag  hoog 

moeilijk Publieke goederen Gemeenschapsgoederen 

makkelijk Club goederen Private goederen 

Tabel 14: type’s goederen (Ostrom, 2005) 
 

Bovenstaand schema beschrijft dat private goederen, zoals kledij of een auto, makkelijk toe te 

eigenen zijn. Ook is het makkelijk om iemand uit te sluiten van het gebruik. Clubgoederen, zoals een 

bioscoop of satelliet-tv, zijn makkelijk toe te eigenen, tegelijkertijd is het makkelijk om mensen uit te 

sluiten van gebruik. Publieke goederen, zoals regen, zonneschijn of vrede, zijn dan weer goederen 

die moeilijk toegeëigend kunnen worden door een individu, waarbij het moeilijk is om een individu uit 

te sluiten van goed gebruik. Ten slotte zijn gemeenschapsgoederen zaken als bossen, visbestanden, 

onderwijs of postbedeling, waarbij het moeilijk is om iemand uit te sluiten van gebruik maar de 

goederen tegelijkertijd wel gemakkelijk toe te eigenen zijn.  

 

Als we terugkoppelen naar de effecten van stedelijke uitspreiding binnen de hierboven beschreven 

tragedie van gemeenschapsgoederen, dan zijn het vooral gemeenschapsgoederen als open ruimte, 

landbouwgrond, ecosystemen, nutsvoorzieningen, publieke dienstverlening en stedelijke 

infrastructuur die getroffen worden. De andere types goederen, behalve publieke goederen zoals 

schone lucht, worden minder getroffen door stedelijke uitspreiding. Wanneer de private belangen van 

toekomstige huiseigenaars of bedrijven voorrang krijgen op de collectieve belangen om de 

gemeenschapsgoederen op een efficiënte manier te produceren of te bewaren, zullen de 

gemeenschapsgoederen die lijden onder stedelijke uitspreiding na verloop van tijd ondermijnd 

worden of uitgeput geraken. Het ondermijnen of uitputten van die stedelijke gemeenschapsgoederen 

kan beschouwd worden als een probleem van collectieve actie (Leftwich, 2008) (Olson, 1965) 

(Ostrom, 2005). 

 

Om problemen van collectieve actie te overwinnen, is het belangrijk om te begrijpen waarom en hoe 

ze kunnen voorkomen worden. Dat vereist een complex onderzoek, aangezien een enorm aantal 

contextuele variabelen collectieve actie kunnen ondersteunen of verhinderen. Zo zijn er variabelen 

inherent aan het gemeenschapsgoed zoals de betrokken actoren, de fysieke, maatschappelijke en 



122 
 

culturele context, maar ook de aard van het collectieve belang, de verleiding om het goed oneigenlijk 

te gebruiken, het aantal en de aard van zowel formele als informele regels en de mogelijkheden of 

uitdagingen om ontwikkelingen op te volgen, die allemaal een invloed hebben op het succes of het 

falen van de productie en instandhouding van gemeenschapsgoederen en collectieve actie (North, 

1990) (Ostrom, 1990). De uitdaging bestaat erin om al de beïnvloedende factoren die leiden tot 

problemen van collectieve actie te identificeren, te plaatsen en te beoordelen.  

 

Verschillende onderzoekers hebben veel tijd besteed aan de analyse van collectieve actieproblemen. 

Zij kunnen onderverdeeld worden in twee groepen. Een eerste groep van onderzoekers hanteert een 

inclusieve onderzoekbenadering die focust op het in kaart brengen van de structuur en de logica van 

alle beïnvloedende factoren. Een tweede groep van onderzoekers spit specifieke beperkingen uit. De 

eerste groep onderzoekers baseert haar onderzoek dikwijls op de grondleggers van institutionalisme 

en collectieve actie, namelijk Mancur Olson en Douglas North. Ook de Nobelprijswinnares Elinor 

Ostrom leverde een enorme bijdrage aan het eerste type onderzoek.  

In de tweede groep zit een veel breder spectrum aan onderzoekers. Dat komt doordat het gebrek aan 

collectieve actie dikwijls voortvloeit uit een gebrek aan goed bestuur, of uit voorwaarden die 

specifieke beperkingen creëren. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over inefficiënte instituties 

(Fukuyama, 2011) (Leftwich, 2008) (North, 1990), de mogelijke invloed van patronage of cliëntilisme 

(Cammack, 2007) (Moore, 2001) of misschien zelfs culturele gewoonten of verwantschap 

(Fukuyama, 2011). Onderzoek toont aan dat het wijzigen van die specifieke beperkingen of het 

aanpassen van de globale structuur van instituties een traag en incrementeel proces is, omdat deze 

beïnvloedende factoren of beperkingen meestal padafhankelijk zijn en institutionele verandering over 

het algemeen moeilijk te bereiken is (North, 1990) (Ostrom, 2009). 

 

Als we terugkeren naar het specifieke collectieve actieprobleem van stedelijke uitspreiding wordt het 

duidelijk dat er nood is aan context-specifiek onderzoek dat alle beïnvloedende factoren identificeert, 

plaatst en beoordeelt, om te kunnen begrijpen waarom en hoe stedelijke uitspreiding voorkomt. 

Slechts zo kan de logica achter het gebrek aan collectieve actie om gemeenschapsgoederen te 

beschermen en in stand te houden, ontcijferd worden. Aangezien ik op zoek ben naar verklaringen 

voor de problemen rond collectieve actie die in bepaalde situaties voortkomen uit stedelijke 

uitspreiding, en niet op zoek ga naar de invloed van een specifieke beperking, zal ik me verder 

concentreren op bestaande inzichten uit onderzoeken die collectieve actieproblemen op een 

inclusieve manier analyseren.  
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6.4 Oriëntatie analysekader voor institutioneel onderzoek 

naar stedelijke uitspreiding  

6.4.1 Herformuleren van de stedelijke uitspreidingsproblematiek 

Omwille van de inzichten uit de institutionele stroming beschouw ik stedelijke uitspreiding niet langer 

als een gevolg van ongecontroleerd menselijk handelen, maar wel als het product van individuele 

vestigingskeuzes die doelbewust gemaakt worden op basis van de karakteristieken van een 

institutionele context. De som van de individuele vestigingskeuzes resulteert daarbij in stedelijke 

uitspreiding, die druk legt op verschillende stedelijke gemeenschapsgoederen zoals openbaar 

vervoer, postbedeling, riolering en wegennet. Daarenboven verhoogt het eveneens de druk op 

natuurlijke gemeenschapsgoederen zoals bossen, weilanden en andere natuurlijke biotopen in en 

rondom een stad. Wanneer de druk op de gemeenschapsgoederen langdurig blijft aanhouden en/of 

wordt opgedreven, zullen de goederen eerst afbrokkelen en uiteindelijk falen. Zo kunnen bijvoorbeeld 

alle randstedelijke weilanden verdwijnen, of is de riolering dermate overbelast dat die constant 

overloopt.  

 

Vanuit de institutionele logica zou het mogelijk moeten zijn om stedelijke uitspreiding tegen te gaan 

door onsamenhangende randstedelijke ontwikkelingen te verbieden, het verbod te handhaven en te 

sanctioneren. Daarvoor is echter een context nodig waar formele of informele regelgeving, 

handhaving en sanctionering mogelijk is. Een andere benadering is om stedelijke uitspreiding tegen 

te gaan door de brede institutionele context zo te wijzigen dat vestigingskeuzes die stedelijke 

uitspreiding bevorderen niet langer gestimuleerd worden. Hierbij wordt er verder gekeken dan enkel 

een regelgeving- en sanctioneringsysteem, maar wordt er ook ingezet op het veranderen van 

bepaalde institutionele randvoorwaarden. Daardoor moet het aantrekkelijker worden om een andere 

vestigingskeuze te maken dan één in de stedelijke rand. Er moet dus gestreefd worden naar een 

institutionele context waarbij een positieve causale relatie bestaat tussen de individuele 

vestigingskeuzes en de betrokken stedelijke en niet-stedelijke gemeenschapsgoederen. Zowel om 

passende regels en handhaving uit te werken als om contextuele factoren te wijzigen, is het 

noodzakelijk om de institutionele context te kennen en te ontrafelen welke institutionele factoren 

bijdragen tot individuele vestigingskeuzes die stedelijke uitspreiding bevorderen. Vanuit die inzichten 

kunnen openingen gevonden worden die institutionele verandering teweegbrengen.  
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6.4.2 Afweging analysekader 

Om de institutionele context op een systematische manier te kunnen analyseren, zal ik een passend 

analysekader selecteren. Dergelijk kader dient rekening te houden met alle aspecten die aan bod 

kwamen bij de analyse van de literatuur van stedelijke uitspreiding. Dat zijn onder meer de 

ruimtelijke, sociale en culturele kenmerken van de stedelijke en rurale context, de brede incentive-

structuur voor de vestigingskeuzes, de verschillende betrokken actoren en belangroepen die 

vestigingskeuzes bepalen en beïnvloeden. Ook de beleidscontext en regelgeving moet in beeld 

worden gebracht. De zoektocht naar een gepast analysekader start bij studies naar stedelijke 

gemeenschapsgoederen, maar betrekt tegelijk ook andere institutionele onderzoeken. Het is niet de 

bedoeling om hier al die onderzoeken uitvoerig te bespreken, maar wel om in te gaan op de 

toegepaste analysekaders. Op basis van die analyse wordt dan het meest geschikte analysekader 

geselecteerd.  

 

Bovenstaand ging ik al in op enkele onderzoeken, zoals die van Feiock en zijn collega’s (Lubell, et 

al., 2009), waarbij stedelijke problematieken vanuit een institutionele invalshoek worden onderzocht. 

Die onderzoeken beperken zich echter tot de implementatie van stedelijk beleid. Hierdoor zijn de 

analysekaders onvoldoende breed om de institutionele context van stedelijke uitspreiding als geheel 

te kunnen onderzoeken. Andere academici (Foster, 2011) (Garnett, 2010) (Glover, 2011) (Parker & 

Johansson, 2011) (Steed & Fisher, 2008) identificeren stedelijke gemeenschapsgoederen als ‘urban 

commons’. Bij aanvang van dat onderzoek werden heel wat artikels over stedelijke 

gemeenschapsgoederen gepubliceerd en werd het onderwerp vaak bediscussieerd op internationale 

planningscongressen, zoals Isocarp en Aesop. In 2011 publiceerde Sheila Foster een artikel waarin 

ook zij stedelijke problemen ging koppelen aan Hardins tragedie (Foster, 2011). Die koppeling laat 

het toe om uitdagingen rond de stedelijke governance van stedelijke gemeenschapsgoederen te 

plaatsen binnen een bredere theoretische context. De tragedies ontstaan wanneer het gebruik van 

stedelijke gemeenschapsgoederen niet gereguleerd wordt op basis van een beleid of wanneer 

handhaving te laks is om de naleving van het beleidskader te controleren en te sanctioneren. In haar 

artikel verwijst ze naar andere academici, waaronder Murry (2010), Low (2006) en Ostrom (1990), die 

voorstellen om in deze situatie nieuwe regels te ontwikkelen of om het stedelijke gemeenschapsgoed 

te privatiseren. Zelf stelt ze een denkkader voor dat verder bouwt op Ostroms ideeën van collectief 

management, al vertaalt ze dat vervolgens naar een stedelijke context (Foster, 2011). Ondanks de 

interessante bevindingen van Foster, expliciteert ze geen analysekader. Hetzelfde geldt voor andere 

academici die rond dezelfde periode publiceerden over stedelijke gemeenschapsgoederen (Garnett, 

2010) (Glover, 2011) (Parker & Johansson, 2011) (Steed & Fisher, 2008). Wel verwezen deze 
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academici, net als Foster, in hun publicaties vaak naar het werk van Elinor Ostrom betreffende het 

beheer van gemeenschapsgoederen. Op basis van verdere verdieping in het werk van Ostrom 

ontdekte ik dat zij natuurlijke gemeenschapsgoederen en publieke dienstverlening onderzocht vanuit 

haar ‘Institutional Analysis and Development Framework’ – kortweg IAD (Ostrom & Whitaker, 1973) 

(Ostrom, 1990) (Ostrom, 2005) (Polski & Ostrom, 2017). Dat onderzoekskader plaatst actiesituaties 

waarin verschillende actoren handelingen uitvoeren die betrekking hebben tot een 

gemeenschapsgoed centraal, en linkt die aan de institutionele context waarin die handelingen 

plaatsvinden. De context bestaat uit zowel fysieke en gemeenschapskenmerken als uit regels. 

Aangezien een analysekader als het IAD het mogelijk maakt om zowel natuurlijke 

gemeenschapsgoederen – zoals bosbestanden en watervoorraden – als de werking van publieke 

dienstverlening – zoals politie – te analyseren, is dit kader veelbelovend voor de analyse van 

stedelijke uitspreidingscases. Des te meer gezien de gemeenschapsgoederen die bij stedelijke 

uitspreiding onder druk staan zowel natuurlijke goederen zijn als goederen die vallen onder publieke 

dienstverlening.  

 

 

Figuur 36: vertaling analyse kader ‘Institutional analysis and development framework’ van Elinor Ostrom 
(Ostrom, 2005) (Polski & Ostrom, 2017) 
 

Later ontwikkelde Ostrom nog een tweede analysekader, genaamd ‘Social-ecological system 

framework’ of kortweg SES (Ostrom, 2009). Dat was bedoeld om natuurlijke gemeenschapsgoederen 

dieper te onderzoeken en vertrok veel meer vanuit de karakteristieken van de natuurlijke omgeving. 

Gezien het onderzoek naar stedelijke uitspreiding nog niet kan worden losgekoppeld van de 

stedelijke dimensie, onderzocht ik SES niet verder. 
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Naast het werk rond de stedelijke gemeenschapsgoederen en de onderzoeken verwant aan Elinor 

Ostrom, zijn er nog heel wat andere institutionele analysekaders. Zo zijn er academici die zich vanuit 

een institutionele en politiek-economische invalshoek toeleggen op het ‘principal agent’-probleem. 

Daarbij worden compensatiestrategieën bedacht die uitvoerders (agents) moeten laten handelen in 

het belang van de opdrachtgever (principal) (Ross, 1973). Hierbij vormen gemeenschapsgoederen, 

het spanningsveld tussen eigenbelang en groepsbelang, asymmetrische beschikbaarheid van 

informatie, onzekerheden en risico de sleutelconcepten. Hoewel die sleutelconcepten gelijkaardig zijn 

als binnen de tragedie van de gemeenschapsgoederen en collectieve actieproblemen, is het zeer 

moeilijk om die theorieën toe te passen op stedelijke uitspreiding. Binnen stedelijke uitspreiding ligt 

het probleem van vestigingskeuzes zowel bij de ‘principal’ als bij de ‘agent’. Zoals de literatuur over 

stedelijke uitspreiding aangaf, voeren overheden zowel bedoeld als onbedoeld beleid dat stedelijk 

uitspreiding in de hand werkt, en zelfs stimuleert. Ook andere ‘principals’, zoals de vastgoedmarkt, 

zijn vaak niet overtuigd dat het problematisch is om de stedelijke rand te ontwikkelen voor 

vastgoedontwikkeling. Verder is de relatie tussen ‘principal’ en ‘agent’ in dit geval niet erg eenduidig. 

Er zijn tal van stedelijke actoren die de randvoorwaardes voor ontwikkeling scheppen, net zoals er 

heel wat verschillende types van ‘agents’ zijn die individuele vestigingskeuzes maken. Verder 

vervullen sommige actoren – bijvoorbeeld de overheid – een dubbele rol, waarbij ze op vlak van 

ruimtelijk beleid de ‘principals’ zijn maar in het kader van publieke huisvesting of andere 

bouwactiviteiten de rol van ‘agent’ vervullen. Daarom worden de analysekaders vanuit de ‘principal 

agent’-theorievorming niet verder in overweging genomen in dit onderzoek. 

 

Uit deze korte verkenning van verschillende institutionele analysekaders blijkt dat het IAD van Ostrom 

de meeste raakvlakken met stedelijke uitspreiding vertoont, zijnde onderzoek naar 

gemeenschapsgoederen en publieke dienstverlening in de natuurlijke en stedelijke context. Verder 

bevat het alle randvoorwaarden voor een analysekader. Onderstaand wordt dieper ingegaan op het 

IAD en gedetailleerder nagegaan of het een passend analysekader is voor stedelijke 

uitspreidingscases.  

 

6.5 Institutioneel analyse en ontwikkelingsframe (IAD) 

voor stedelijk uitspreidingsonderzoek 

6.5.1 Situering, oorsprong en doelstelling IAD 

Het IAD werd begin de jaren 70 ontwikkeld in de onderzoeksgroep ‘Workshop in Political Theory and 

Policy Analysis’ binnen de universiteit van Indiana, Bloomington. Die onderzoeksgroep staat bekend 
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als de ‘Bloomington School of Political Economy’. Bij de ontwikkeling van het IAD probeerden de 

academici van de Workshop te begrijpen hoe de verschillende paradigma’s in politieke 

wetenschappen invloed hadden op de manier waarop men keek naar overheidsadministraties en 

stedelijke organisaties. De eerste vijftien jaar na het ontwikkelen van het analysekader, werd het IAD 

vooral toegepast in casestudy’s over publieke dienstverlening (Polski & Ostrom, 2017). Zo 

onderzocht Ostrom samen met Parks vele stedelijke politiediensten en gingen ze op zoek naar de 

verschillende betrokken actoren, hun onderlinge relaties en beïnvloedende factoren bij de uitvoering 

van de verschillende taken van het politiekorps (Ostrom, 2005). Vanaf de jaren 80 werd het IAD meer 

en meer gebruikt voor de analyse van gemeenschapsgoederen en hun institutionele context, gebruik 

en management (Ostrom, 1990). Daarna werden de toepassingen van het analysekader steeds 

breder. In het algemeen wordt het IAD voor zeven categorieën van onderzoeksonderwerpen 

toegepast (Polski & Ostrom, 2017, pp. 39 - 40): 

1. Economische ontwikkelingsproblemen die betrekking hebben op aspecten als 

infrastructuur, privatisering, fiscaal beleid, budgetallocaties, gezondheidssector en het 

management van hulpbronnen 

2. Management van gemeenschapsgoederen, zoals bossen, visbestanden, irrigatiesystemen 

en waterbronnen 

3. Lokale en stedelijke publieke dienstverlening en governance 

4. Nationale, regionale en provinciale publieke dienstverlening en governance 

5. Federale publieke dienstverlening en governance 

6. Constitutionele ontwikkelingen 

7. Internationale relaties, inclusief ontwikkelingsbeleid 

 

Het IAD streeft ernaar om een brede diversiteit van situaties waarin individuen interageren 

toegankelijk te maken voor onderzoek door de universele bouwstenen die deze interacties 

structureren te identificeren, en wil zo de acties van individuen beïnvloeden. Zo is het IAD een 

universeel frame dat een gelaagde set van variabelen bevat, waardoor het helpt om menselijk gedrag 

te verklaren. Aangezien heel veel disciplines en verschillende soorten academici institutioneel 

onderzoek uitvoeren, tracht het IAD niet enkel een gemeenschappelijk analysekader die de 

verschillende academische disciplines overstijgt, maar ook een gemeenschappelijke taal uit te 

bouwen. Zo accommodeert IAD niet enkel vergelijkende studies, maar ook discipline-overschrijdend 

debat over institutioneel onderzoek (Heirman, et al., 2014). Stedelijk uitspreidingsonderzoek kan in 

de eerste plaats gepositioneerd worden bij het management van gemeenschapsgoederen maar ook 

bij lokale en stedelijke publieke dienstverlening en governance. Wanneer de uitgespreide steden zich 
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in het Zuiden bevinden, raakt het institutionele onderzoek naar stedelijke uitspreiding ook aan 

internationale relaties, inclusief ontwikkelingsbeleid.  

 

6.5.2 Gelaagdheid IAD  

Het IAD is een gelaagd analysekader dat de analyse van verschillende actiesituaties en hun 

onderlinge relaties accommodeert. Het gebruikt daarvoor verschillende analyseniveaus en 

actiesituaties. Er zijn drie hiërarchische analyseniveaus: operationeel, collectieve keuze en 

constitutioneel. Die drie analyseniveaus vormen samen een geneste structuur, waardoor de regels 

die van toepassing zijn op het operationele niveau ingebed raken in de regels rond collectieve keuze, 

die op hun beurt opnieuw genest zijn in de constitutionele regels (Ostrom, 2005):  

- Operationeel analyseniveau: Dit is het laagste niveau en focust zich op dagelijkse keuzes 

die actoren maken binnen een specifieke institutionele context. 

- Collectief keuzeniveau: Dit niveau focust op de regels die de keuzes van stakeholders op 

het operationele niveau beïnvloeden. Op die manier bepaalt het collectieve-keuzeniveau 

zowel de regels als de stakeholders op wie de regels op het operationele niveau van 

toepassing zijn. 

- Constitutioneel keuzeniveau: Dit niveau bepaalt de regels van toepassing op de acties 

op het collectieve keuzeniveau. Ook bepaalt het constitutionele niveau op welke 

stakeholders uit het collectieve keuzeniveau die constitutionele regels van toepassing zijn. 

 

Onderstaand schema toont aan op welke manier de verschillende analyseniveaus en de regels per 

niveau zich tot elkaar verhouden. Tegelijkertijd vestigt dit gelaagde schema ook de aandacht op de 

beïnvloedende factoren, zoals de fysieke wereld en de gemeenschap, die per niveau kunnen 

verschillen. In elk van de analyseniveaus kunnen verschillende actiearena’s voorkomen. Hierdoor 

maakt het IAD het mogelijk om actiearena’s binnen een niveau te analyseren en om de relaties 

tussen verschillende actiearena’s te onderzoeken. Een actiearena verwijst naar formele en informele 

settings waarin actoren interageren met elkaar (Ostrom, 2005) (Polski & Ostrom, 2017).  
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Figuur 37: vertaling van Ostrom’s schema van analyse niveaus en output (Ostrom, 2005) 
 

6.5.3 Componenten IAD 

Naast het gelaagde analyseschema produceerde Ostrom nog een tweede schema, dat ingaat op de 

analyse van één actiearena binnen één analyseniveau. Dit schema zoekt exogene of contextuele 

variabelen die invloed hebben op de actiearena. Daarenboven accommodeert het de zoektocht naar 

de ontstane drijfveren van elke participant om op basis van de actiesituatie over te gaan tot interactie 

met andere participanten, en waarbij de interactie uitkomsten produceert. Het schema stuurt daarna 

aan op een evaluatie van de uitkomsten en interacties. Ten slotte vraagt het aandacht voor de 

feedback-relatie tussen uitkomsten, actiearena’s en context die de actiearena en de context op hun 
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beurt kunnen beïnvloeden en wijzigen. Onderstaand ga ik in op elk onderdeel van het schema (zie 

figuur 36).  

 

a. Actiearena 

De institutionele analyse start in het centrum van het schema met de afbakening van de actiearena. 

De actiearena bestaat uit twee componenten: de actiesituatie en de participanten of actoren. In de 

actiearena interageren die twee componenten met elkaar, terwijl ze beïnvloed worden door de 

exogene variabelen, ook wel gekend als de contextfactoren. Vervolgens produceert die interactie 

uitkomsten, die op zichzelf de actiearena en context beïnvloeden. Actiearena’s ontstaan overal waar 

er interactie ontstaat tussen individuen, zoals thuis, op het werk, in de supermarkt of in een park. De 

actiearena wordt gebruikt voor het detecteren, analyseren, verklaren maar ook voor het voorspellen 

van het gedrag van bepaalde participanten die met elkaar interageren in een specifieke situatie en 

context (Ostrom, 2005).  

 

De actiesituatie verwijst naar de sociale ruimte waar participanten interageren, goederen en diensten 

uitwisselen, problemen oplossen, elkaar domineren of zelfs vechten. De actiesituatie wordt bepaald 

door zeven clustervariabelen: participanten (1), posities ingenomen door de participanten (2), 

potentiële uitkomsten (3), relatie tussen actie en uitkomst (4), controle die participanten uitoefenen 

(5), types informatie die gegenereerd wordt (6), kosten en baten verbonden aan de acties en hun 

uitkomsten (7) (Ostrom, 2005, pp. 13 - 14).   

 

De participanten of actoren kunnen zowel individuen, organisaties of collectieve participanten zijn. 

Hun aantal en positie kan variëren, maar zonder participanten kan er geen actiearena ontstaan. De 

participanten zijn niet enkel afhankelijk van hun positie binnen de actiesituatie, maar ook van de 

informatie waarover ze beschikken, de controle die ze hebben over de actiesituatie en de 

kosten/baten die aan elke mogelijke interactie verbonden zijn. Binnen de actiearena heeft de 

participant dus enkele keuzeopties om te interageren met andere participanten, waarbij elke keuze 

haar eigen kosten en baten heeft (Ostrom, 2005, pp. 32 - 33).  

 

b. Exogene variabelen of context 

De context wordt bepaald door drie types van exogene variabelen: de natuurlijke of biofysische 

eigenschappen die bijdragen tot de fysieke condities, de gemeenschapsattributen die de sociale en 

culturele context bepalen en de gebruikte regels die de institutionele arrangementen bepalen. Geen 

van deze variabelen zijn statisch: ze evolueren doorheen de tijd. Tijdens een IAD-analyse wordt 
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echter de situatie op een bepaald moment in acht genomen. Het is mogelijk om het IAD op 

verschillende tijdstippen toe te passen op een bepaalde actiearena en zo vergelijkend onderzoek 

doorheen de tijd tot stand te brengen.  

 

De natuurlijke of biofysische condities betreffen de fysieke omgeving waarin de actiearena 

plaatsvindt, alsook het type goederen en diensten betrokken in de actiearena. De fysieke omgeving 

betreft alle kenmerken van de wereld waarin de actiesituatie zich afspeelt. Die is uniek verbonden 

aan een bepaalde locatie en bepaalt de fysische limieten van een actiearena. Aspecten die hier aan 

bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld bodemgesteldheid, aanwezige fauna en flora of menselijke 

bedreigingen. Het type goederen en diensten varieert naargelang de mate van uitsluiting en van toe-

eigening, en kan variëren tussen private goederen, publieke goederen, clubgoederen en 

gemeenschapsgoederen. Op basis van de analyse van de goederen kan bijvoorbeeld bepaald 

worden of het om een hernieuwbaar goed gaat, wat de voorspelbaarheid en productiviteit van een 

goederensysteem is, en of een goed stationair of mobiel is. Daarenboven kan de analyse van het 

type goederen bepalen of men te maken heeft met oneigenlijk gebruik of met een collectief 

actieprobleem (Ostrom, 2005, pp. 22 - 27).  

 

De gemeenschapsattributen zijn de kenmerken van de gemeenschap waarin de actiearena zich 

bevindt. De attributen kunnen onderverdeeld worden in vier groepen: waarden en normen die 

algemeen aanvaard zijn in een gemeenschap (1), de mate waarin de participanten 

gemeenschappelijke kennis delen over de structuur van de verschillende actiearena’s (2), de mate 

waarin een gemeenschap voorkeuren deelt (3) en de mate waarin er ongelijkheid heerst tussen de 

betrokken participanten (4). De term cultuur wordt ook vaak gebruikt om deze cluster van exogene 

variabelen te benoemen. Cultuur beïnvloedt ook de mate waarin participanten regels begrijpen, 

implementeren, wijzigen of negeren. Een actiearena wordt complexer en de interactie wordt 

moeilijker in een situatie waarin de participanten afkomstig zijn uit verschillende culturen (Ostrom, 

2005, pp. 27 - 28). 

 

De regels binnen het IAD zijn alle werkingsregels waarnaar de participanten verwijzen wanneer hen 

gevraagd wordt om hun actie te verklaren of te rechtvaardigen. Hierdoor staan regels centraal in de 

institutionele analyse. Regels bepalen de instructies van een actiesituatie in een bepaalde fysische 

en culturele omgeving. Om de uitkomsten van een actiearena te begrijpen is het noodzakelijk om 

inzicht te verwerven in de manier waarop regels de actiesituatie structureren. Ostrom definieert 

regels als: “De gedeelde afspraken onder de participanten over de afdwingbare voorschriften 
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waarvoor acties (of uitkomsten) nodig, toegelaten of net verboden zijn.” (Ostrom, 2005, p. 18) Regels 

hebben als effect dat ze de voorspelbaarheid binnen de interactie tussen participanten verhogen, 

gezien ze bedoeld zijn om bepaald gedrag te stimuleren en ander gedrag te ontmoedigen. Dat 

gebeurt door aan de participanten posities toe te kennen, waarbij elke positie gekoppeld is aan 

bepaalde noodzakelijke, toegelaten en/of verboden handelingen, met als doel uitkomsten 

voorspelbaar te maken (Ostrom, 2005, pp. 20 - 21). Het IAD maakt onderscheid tussen zeven types 

werkingsregels (Ostrom, 2005, pp. 191 - 210): 

 

 Type regels Basis werkwoord Regulerende component of 

actiesituatie 

1 Positieregels Zijn Positie van elke participant 

2 Grensregels Binnenkomen of vertrekken Participanten 

3 Keuzeregels Doen  Acties 

4 Aggregatieregels  Gemeenschappelijk affecteren Controle 

5 Informatieregels Verzenden en ontvangen Informatie  

6 Resultaatsregels  Betalen of ontvangen Kosten/baten, drijfveren 

7 Omvangregels Plaatsvinden  Uitkomsten  

 

Tabel 15: types regels binnen IAD (Ostrom, 2005) 
 

De positieregels bepalen de posities binnen een actiesituatie. Tegelijkertijd kunnen ze ook bepalen 

hoeveel participanten aanspraak kunnen maken op een bepaalde positie. Naar de grensregels wordt 

ook verwezen als de toegangs- en uittrederegels. Ze bepalen wie mag toetreden tot een actiesituatie 

of dient te vertrekken van een bepaalde positie en wie geschikt is om een bepaalde positie in te 

vullen of te verlaten. De keuzeregels specifiëren wat een participant in een bepaalde positie tijdens 

een bepaalde fase van het interactie- en beslissingsproces mag, moet of niet mag doen. De 

aggregatieregels bepalen of er een keuze noodzakelijk is wanneer een individuele participant of 

groep van participanten een actie wil uitvoeren, of wanneer die aangekomen is op een specifieke 

plek in het beslissingsproces. Informatieregels zijn een belangrijk deel van elke actiesituatie, gezien 

ze bepalen welke gegevens beschikbaar zijn voor de participanten. Die informatie kan gaan over de 

gehele structuur van de situatie, de status van de variabelen, de vorige en huidige keuzes van de 

participanten in hun posities. Tevens bepalen de informatieregels ook de kanalen waarlangs de 

informatie verdeeld wordt naar de participanten, de frequentie waarmee dat gebeurt, de accuraatheid 

van de informatie, het onderwerp van de informatie en de officiële taal waarin de informatie wordt 

overgedragen aan de participanten. De resultaatsregels bepalen de kosten en baten in een bepaalde 
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actie. Ze creëren stimulansen en sancties voor bepaalde acties. De omvangsregels limiteren het 

aantal potentiële uitkomsten en limiteren de acties die gekoppeld zijn aan een bepaalde uitkomst 

(Ostrom, 2005, pp. 22 - 27).  

Alle zeven bovengenoemde soorten regels zijn niet zelf-verklarend, noch zijn ze automatisch 

handhaafbaar. Het zijn steeds menselijke actoren of ‘agenten’ die ervoor moeten zorgen dat de 

regels gemaakt, toegepast en gehandhaafd worden. De mate waarin regels gevolgd worden is sterk 

afhankelijk van het risico om gesanctioneerd te worden en de omvang van de sanctie.  

 

c. Evaluatiecriteria 

De evaluatiecriteria beoordelen zowel de uitkomst, als het proces dat voorafging aan die uitkomst. 

Tevens bepalen ze hoe waarschijnlijk het is om andere uitkomsten te bereiken in een aangepaste 

institutionele setting. Evaluatiecriteria beoordelen onder meer de economische efficiëntie, de 

gelijkheid, de aanpasbaarheid, de veerkracht, de verantwoordelijkheid en de conformiteit ten aanzien 

van de algemene moraal van een actiearena, de relatie tot de context, de interacties en de 

uitkomsten van een specifiek beslissingsproces (Ostrom, 2005, pp. 66 - 68).  

 

6.5.4 Toepassing IAD op stedelijke uitspreiding 

Vooraleer het IAD toe te passen in een casestudy, ga ik in dit onderdeel eerst na in hoeverre de 

inzichten uit hoofdstuk 2.1 rond stedelijke uitspreiding ook binnen het IAD geplaatst kunnen worden. 

Met die theoretische toepassing wil ik nagaan of alle bestaande inzichten te onderzoeken zijn binnen 

het IAD. Daarnaast wil ik uitzoeken of het IAD ruimte biedt om de uitdagingen binnen het bestaande 

onderzoek naar stedelijke uitspreiding tegemoet te komen. Die bevinden zullen dan verderop in het 

empirisch onderzoek onderzocht worden. 

 

Zoals eerder omschreven ontstaat stedelijke uitspreiding wanneer in de rand van een stad rurale 

gronden worden omgezet naar stedelijk gebruik. De daarmee gepaard gaande ruimtelijke 

ontwikkelingen worden gekenmerkt door een onsamenhangend ontwikkelingspatroon met een 

relatieve lagere densiteit dan de rest van de stad (zie hoofdstuk 2.1). Om de totstandkoming van 

stedelijke uitspreiding te onderzoeken volgens het IAD, dient eerst te worden nagegaan op welke 

manier de activiteiten die verbonden zijn met stedelijke uitspreiding ondergebracht kunnen worden 

onder de drie analyseniveaus van het IAD. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inschaling 

van die activiteiten per analyseniveau. Samenvattend bevindt de effectieve toe-eigening en 

bebouwing van rurale, randstedelijke gronden zich op operationeel niveau. De ontwikkeling, invoering 

en handhaving van het ruimtelijk instrumentarium en van grondgebruiksregels bevinden zich op het 
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collectieve-keuzeniveau. Tenslotte bevinden de activiteiten verbonden aan de ontwikkeling, invoering 

en handhaving van regels die de uitbouw van een ruimtelijk instrumentarium en grondgebruiksregels 

bepalen, zich op het constitutionele niveau.  

3 analyseniveaus 

IAD  

Inhoudelijke omschrijving Actiesituaties 

Operationeel 

niveau 

Alle acties die individuen, groepen 

individuen of organisaties 

ondernemen om zich land toe te 

eigenen voor stedelijk gebruik van 

rurale gronden in de randen van de 

stad 

- Selecteren en verwerven van 

bouwgronden en percelen (toewijzen 

en toe-eigenen) 

- Keuze van type constructie om op het 

perceel te bouwen door middel van 

ontwerp en bekomen van 

vergunningen (voorbereiding en pre-

productie)  

- Het bouwen van de nieuwe 

constructieve op het perceel 

(productie) 

Collectieve-keuze 

niveau 

Alle acties die beleidsmakers, 

ambtenaren of andere organisaties 

ondernemen om regels te 

ontwikkelen die het grondgebruik van 

individuen, groepen individuen en 

organisaties in de stedelijke context 

bepalen. Dit zowel op niveau van 

planning, vergunningen en 

handhaving.  

- Ontwikkeling van ruimtelijk 

instrumentarium (voorschrijven en 

instellen) 

- Ontwikkeling van 

vergunningensysteem (inroepen en 

monitoren)  

- Ontwikkeling van handhavingssysteem 

voor naleving vergunningen 

(monitoren en handhaven)  

Constitutioneel 

niveau 

Alle acties die publieke overheden of 

organisaties ondernemen om regels 

te bepalen die van toepassing zijn op 

planning, vergunning en handhaving 

op het collectieve-keuze niveau 

- Ontwikkeling van ruimtelijke 

ordeningswetgeving en 

beleidsdocument zoals structuur- en 

bestemmingsplannen (voorschrijven 

en inroepen) 

- Monitoring van de implementatie en 

naleving van ruimtelijke ordeningswet 

en stedelijk beleid. (monitoring en 

handhaving) 

Tabel 16: toepassing van analyse niveaus IAD op stedelijke uitspreiding (Heirman, 2019) 
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Na de toewijzing van alle activiteiten die bijdragen tot de totstandkoming van stedelijke uitspreiding 

aan de juiste analyseniveaus, ga ik na of alle oorzaken en gevolgen van stedelijke uitspreiding ook 

hun plek vinden in het IAD.  

Onderstaand schema toont aan dat de oorzaken van stedelijke uitspreiding hun plaats vinden bij de 

exogene factoren en dat de gevolgen zich positioneren bij de uitkomsten van de interactie binnen de 

actiearena. Zo kunnen alle bestaande inzichten over de oorzaken en gevolgen binnen het IAD 

onderzocht worden. Zoals eerder besproken biedt het IAD daarenboven nog zeven bijkomende 

onderzoeksopportuniteiten. De analyse van de exogene factoren gebeurt op een geïntegreerde 

manier. Zo worden de factoren niet enkel individueel onderzocht, maar worden ze ook onderzocht op 

basis van de onderlinge relaties met andere factoren, de actoren en de interactie (1). Niet enkel de 

oorzaken worden in het IAD onderzocht, ook de interacties tussen verschillende participanten die 

leiden tot instrumentarium, grondgebruiksregels of grondgebruikskeuzes die stedelijke uitspreiding 

stimuleren, worden in beeld gebracht (2). De betrokken participanten worden niet enkel onderling 

onderzocht, binnen de analyse wordt ook hun context in acht genomen. Die kan namelijk van invloed 

zijn op grondgebruikskeuzes die stedelijke uitspreiding stimuleren (3). Daarnaast wordt de relatie 

tussen de acties, participanten en beïnvloedende factoren binnen een specifieke stedelijke omgeving 

onderzocht, waardoor het mogelijk is om context-specifieke oorzaken van stedelijke uitspreiding te 

ontdekken (4). Ook leidt de analyse volgens het IAD tot een explicitering van de verschillende 

interacties en hun relatie tot de uitkomsten, actiearena en evaluatiecriteria (5). Hierdoor is het 

mogelijk om per participant een kostenbatenanalyse te maken van de aanwezige keuzedilemma’s 

binnen de actiearena’s die leiden tot grondgebruikskeuzes die stedelijke uitspreiding stimuleren (6). 

Ook wordt het mogelijk om keuzedilemma’s en uiteindelijke gedragskeuzes aan elkaar te koppelen, 

om zo de afweging van elke participant te plaatsen binnen de geschetste context. Bijgevolg is het 

mogelijk om zowel keuzes binnen de interacties alsook de uitkomsten aan elkaar te koppelen. Dat 

helpt om de drijfveren van elke participant bij het maken van grondgebruikskeuzes te achterhalen (7).  
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Figuur 38: theoretische toepassing van IAD op inzichten stedelijk uitspreidingsonderzoek (Heirman, 2018)  
 

De theoretische toetsing illustreert dat onderzoek naar stedelijke uitspreidingscases op basis van het 

IAD het mogelijk maakt om alle bestaande inzichten te onderzoeken, en daarnaast ook in te gaan op 

bijkomende aspecten, zodat alle gedetecteerde uitdagingen in stedelijk uitspreidingsonderzoek 

systematisch te onderzoeken worden. Zo maakt het IAD het mogelijk om stedelijke 

uitspreidingscases op een systematische, multidimensionale en context-specifieke manier te 

onderzoeken.  

 

6.5.5 Explicitering politieke dimensie in IAD voor stedelijke 

uitspreiding 

Hoewel de politieke dimensie inherent verweven zit in het IAD, kies ik ervoor om de analyse van de 

participanten aan te vullen met een bijkomend analyseschema, zijnde het dienstverleningskader dat 

ontwikkeld werd door de Wereldbank (2003).  Dat kader is afkomstig uit de ontwikkelingsliteratuur en 

heeft als doel de onderliggende relaties van verantwoording tussen politiek/beleid, administratie en 

burgers te duiden. Daarbij wordt niet louter uitgegaan van de rationele overwegingen, maar ook van 

de complexiteit van de institutionele context. Binnen de literatuur onderschrijven auteurs zoals Khan 

(2004), Leftwich (2008) en Moore (2001) het belang van een gezonde verantwoordingsrelatie tussen 

het beleid, de administratie, de burgers en het middenveld5. Een gezonde verhouding impliceert 

                                                                 
5 Middenveld zoals gedefinieerd door de Wereldbank: een breed areaal van niet-gouvernementele en non-profit organisaties 
die actief zijn in het openbare leven. Zij staan voor de belangen en waarden van hun leden of anderen en baseren zich op 
ethische, culturele, politieke, wetenschappelijke, religieuze of filantropische overwegingen (Wereldbank, 2017). 
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enerzijds dat het beleid en zijn administratie zich verantwoorden voor hun beslissingen en publieke 

dienstverlening ten opzichte van haar bevolking en het middenveld en anderzijds dat een bevolking 

en het middenveld die verantwoording ook eist van het beleid en zijn administratie. Het doel van die 

verantwoording is dat burgers en middenveld kunnen oordelen of het beleid de publieke middelen op 

een efficiënte en duurzame manier spendeert (Leftwich, 2008) (Khan, 2004). Wanneer die relaties 

zwaktes kennen, heeft dat effect op de kwaliteit en efficiëntie van het beleid en de dienstverlening. 

Gebrekkige manieren van verantwoording die kunnen leiden tot inefficiëntie in de besteding van 

middelen, het voeren van corrupt beleid en het aanbieden van zwakke dienstverlening kunnen dan 

het gevolg zijn (Moore, 2001). Het dienstverleningsmodel dat de Wereldbank in 2003 ontwikkelde, 

positioneert de verschillende actoren en visualiseert de verantwoordingsrelaties binnen publieke 

dienstverlening. Zo ondersteunt het model onderzoekers om de onderlinge relaties tussen actoren in 

de dienstverlening en de feedbackmechanismes te onderzoeken. Via het dienstverleningsmodel is 

het mogelijk om na te gaan waarom politici/beleidsmakers bepaalde keuzes maken, hoe de 

administratie die keuzes uitvoert, op welke manier ze al dan niet verantwoording afleggen tegen 

burgers en middenveld en op welke manier burgers en middenveld al dan niet om verantwoording 

vragen.  

 

In het dienstverleningsmodel wordt uitgegaan van vijf acties tussen de verschillende actoren in 

publieke dienstverlening: delegeren van diensten, betalen, uitvoeren van diensten, evaluatie van 

dienstverlening en handhaving van de kwaliteit van de dienstverlening. De burgers en groepen van 

burgers (gemeenschappen of organisaties) zijn hierbij eiser, ontvanger, evaluator en handhaver van 

de dienstverlening. Politici, beleidsmakers, ambtenaren en publieke dienstverleners zijn diegenen die 

samenwerken om de publieke dienstverlening waar te maken. De burger kan zijn evaluatie of eis tot 

verantwoording van deze dienstverlening zowel naar de directe dienstverlener als naar de 

beleidsmaker richten. De route langs de politici kan hierbij gezien worden als de lange route van 

feedback, die aan de dienstverleners als de korte route van feedback. Voorbeelden van feedback 

aan politici zijn stemmen bij verkiezingen, maar bijvoorbeeld ook een protestactie tegen het beleid. 

Een voorbeeld van feedback aan de dienstverleners is het overmaken van een direct compliment of 

een klacht aan de dienstverlener of door feedback te richten aan de ombudsdienst van de 

dienstverlenende instelling. Wanneer zich een zwakte bevindt in ofwel de acties betrokken bij 

dienstverlening of in een van de feedbackcycli, komt de kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening 

in het gedrang. In landen in ontwikkeling komt hier een bijkomende actor bij, namelijk de externe 

financierder. Publieke inkomsten zijn hier namelijk niet enkel afkomstig van belastingen, maar ook va, 

buitenlandse geldinjecties op basis van leningen of donaties. Onderstaand schema is een vertaling 
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en een bewerking van het originele dienstverleningsschema van de Wereldbank. Ik bewerkte het 

model om het leesbaarder te maken voor zij die minder vertrouwd zijn met de concepten in de 

ontwikkelingsliteratuur. Zo gaf ik de externe financierders alsook het middenveld een plaats in het 

model en expliciteerde ik de uitwisseling van middelen/diensten en de verantwoordingsrelaties tussen 

elke actor.  

  

 

 

Figuur 39: dienstverleningsmodel, sleutelrelaties van macht (eigen bewerking van The World Bank 2003) 

 

Door de aanvulling van het IAD met het dienstverleningsmodel, worden de mogelijke politieke invloed 

en de beïnvloedende relaties tussen de overheid en burgers geëxpliciteerd. Zo wordt het derde 

knelpunt van de analyse van stedelijk uitspreidingsonderzoek aangepakt.  

 

6.6 Afwijkende institutionele concepten en mechanismes 
Vooraleer over te gaan naar de manier waarop institutionele analyses een aanzet kunnen zijn tot 

institutionele veranderingen, ga ik in op enkele afwijkende institutionele concepten en mechanismes. 

Die kunnen een verklaring bieden voor ogenschijnlijke irrationele keuzes, maar ook voor het ontstaan 

en de instandhouding van inefficiënte – of ogenschijnlijk inefficiënte – instituties. Daarenboven 

kunnen ook de weerstanden om inefficiënte instituties of mechanismes te veranderen, gekaderd 

worden. Onderstaand ga ik in op padafhankelijkheid, onverdiend inkomen, patronage en cliëntelisme 

als afwijkende institutionele concepten en mechanismes.  
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6.6.1 Padafhankelijkheid 

Zowel binnen de economische als de sociale wetenschappen werd padafhankelijkheid ontwikkeld als 

een verklarend concept om bepaalde ‘volharding’ in ogenschijnlijk inefficiënte keuzeopties te 

benoemen. Padafhankelijkheid benadrukt het historische karakter van instituties, waarbij keuzes in 

het heden en de toekomst beïnvloed worden door keuzes in het verleden. Op die manier beperkt 

padafhankelijkheid het aantal potentiële keuzemogelijkheden. De term heeft zijn naam dan ook te 

danken aan het feit dat men in eenzelfde situatie steeds hetzelfde keuzepad kiest en afwijken zeer 

moeilijk blijkt door institutionele starheid. Zo domineren padafhankelijke situaties op zelfcorrigerende 

keuzes (Beyer, 2010) (Atkinson & Oleson, 1999).  

 

Volgens Pierson is er een verschil tussen padafhankelijkheid binnen een economische en een 

politieke context. Hij argumenteert dat in een economische omgeving aspecten als transactiekosten 

versus verhoogde opbrengsten cruciaal zijn, terwijl er in een niet-economische omgeving (zoals een 

politieke omgeving) andere factoren zijn die padafhankelijkheid versterken. In een niet-economische 

omgeving onderscheidt Pierson vier factoren: institutionele densiteit, collectieve actie, 

machtasymmetrie en intrinsieke complexiteit. Die aspecten tonen aan dat padafhankelijkheid geen 

abstract gevormd begrip is, maar ook gestoeld is op het gedrag en de invloed van actoren (Beyer, 

2010).  

 

De koppeling tussen padafhankelijkheid en stedelijke uitspreiding werd reeds door Atkinson en 

Oleson (1999) gemaakt. Zij benoemden stedelijke uitspreiding als een padafhankelijk groeiproces 

waarbij dezelfde inefficiënte grondgebruikskeuzes steeds opnieuw worden gemaakt, ondanks de 

gekende negatieve effecten en voorhanden zijnde ruimtelijke visies en plannen. Het erkennen van 

padafhankelijkheid binnen stedelijke uitspreiding biedt volgens de auteurs opportuniteiten om non-

lineaire en inefficiënte grondgebruikskeuzes te begrijpen. Ze pleiten hierbij voor een specifieke 

casestudy, om zo voor specifieke gevallen padafhankelijke dynamieken in grondgebruikskeuzes te 

detecteren. De analyse van de padafhankelijke keuzesituaties kunnen hierbij leiden tot de 

reconstructie van de oorsprong, de bestendigingsfactoren en mechanismes van de padafhankelijke 

grondgebruikskeuzes. Hiervoor verwijzen Atkinson en Oleson naar institutioneel onderzoek. Dat 

maakt padafhankelijkheid tot een belangrijk concept dat mee in rekening moet worden gebracht bij de 

analyse van de keuzeopties binnen de toepassing van het IAD in onderzoek naar stedelijke 

uitspreidingscases. 

 



140 
 

6.6.2 Neopatrimonialisme: cliëntelisme en patronage 

Neopatrimonialisme verklaart inefficiënte keuzes van individuen of organisaties als gevolg van 

verschillende varianten van corruptie, zoals cliëntelisme en patronage. Neopatrimonialisme wordt hier 

expliciet behandeld, aan gezien het empirisch luik zich toespitst op stedelijke uitspreiding in de 

Surinaamse hoofdstad Paramaribo, dat vaker hiermee in verband wordt gebracht. Hout beschreef 

Suriname zelfs als een ‘renteniersstaat die kampt met politieke onderontwikkeling’ (Hout, 2007). 

 

Volgens Cammack (2007) komt neopatrimonialisme voor wanneer ten eerste de effectieve 

beleidskeuzes buiten de formele beleids- en besluitvormingsarena’s en overheidsstructuren gemaakt 

worden. Ten tweede is sprake van neopatrimonialisme wanneer de keuzes gemaakt worden door 

belangrijke (informele) figuren en hun achterban. Die informele machten maken hun keuzes op basis 

van persoonlijke of specifieke belangen en dit voor, na of zelfs ondanks formele 

besluitvormingsprocessen. Zo dienen de keuzes niet langer het algemeen belang. Binnen een 

neopatriomoniaal bestel zit het machtige informele netwerk verweven doorheen de hele maatschappij 

en het ganse politieke en overheidsbestel. Zo hebben de informele leiders en hun achterban vaak 

macht over alle geledingen van de overheid en oefenen ze ook macht uit op de burgers. De informele 

leiders, of ‘patroons’, zijn belangrijke figuren die ‘zorgen’ voor de behartiging van de belangen van de 

burgers en hen compenseren met middelen en diensten. Zulke neopatrimoniale bestellen bestaan 

niet enkel in autoritaire, maar ook in democratische regimes (Cammack, 2007).  

 

Bij cliëntelisme vindt een transactie van middelen en/of diensten plaats tussen de informele machten 

en geledingen van de maatschappij en de medewerkers en/of aanhangers van politieke- en 

overheidsorganisaties. De transactie van middelen en diensten kan breed opgevat worden. De 

middelen kunnen zowel financieel als materieel zijn, zoals allerhande voorkeursbehandelingen bij 

dienstverlening. Zelfs het verzekeren van veiligheid en het voorzien in beveiliging zijn mogelijk. 

Patronage is een specifieke onderverdeling van cliëntelisme en focust zich op burgers bij wie de 

wederdienst zich toespitst op publieke middelen. Een zeer courante wederdienst bij patronage is een 

tewerkstelling bij de overheid (Stokes, 2011).  

 

De aanwezigheid van cliëntelisme en patronage kan ook effect hebben op grondgebruikskeuzes. 

Ambtenaren en politici kunnen grondkeuzes maken die niet het algemeen belang dienen, maar enkel 

de belangen van machtige figuren. Ook kunnen burgers beïnvloed worden via bedeling, waardoor ze 

minder kritisch zijn in de gemaakte grondgebruikskeuzes van de overheid. Een stuk grond kan 

eveneens het voorwerp zijn van een transactie tussen een patroon en burgers. In dat laatste geval 
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zullen burgers automatisch minder kritisch zijn over de ligging en aard van hun gekregen stuk grond. 

Bij het toepassen van het IAD in stedelijke uitspreidingscases, kunnen neopatrimoniale concepten 

zoals cliëntelisme en patronage ook verklaringen bieden voor ogenschijnlijke inefficiënte 

grondgebruikskeuzes of het uitblijven van beleid en regels om grondgebruikskeuzes te sturen en te 

handhaven.  

 

6.6.3 Onverdiend publiek inkomen 

Een laatste concept dat inefficiënte grondkeuzes kan verklaren is onverdiend publiek inkomen. Om 

onverdiend inkomen te plaatsen, ga ik eerst in op de betekenis van verdiend publiek inkomen. 

Verdiend publiek inkomen zijn alle inkomsten die een overheid ‘zelf’ verdiend door onder andere het 

heffen van belastingen, taxen en accijnzen. Aangezien het verdiende inkomen grotendeels afkomstig 

is van de burgers en bedrijfswereld, kan de overheid haar middelen niet besteden zonder 

verantwoording. In zulke situatie dient de overheid verantwoording af te leggen voor haar beleid en 

de daaruit volgende overheidsuitgaves. Wanneer bij burgers en bedrijven de perceptie ontstaat dat 

bepaalde overheidskeuzes en uitgaves niet stroken met hun verwachtingen, zullen zij de overheid ter 

verantwoording roepen. Hierdoor ontstaat een legitieme relatie tussen overheid en burgers (Moore, 

2001).  

 

Moore beschrijft onverdiend inkomen als alle overheidsinkomsten uit bronnen die niet het gevolg zijn 

van enige vorm van belastingen, zoals ontwikkelingshulp, de opbrengsten van de verkoop van 

natuurlijke hulpbronnen, maar ook wapen- en drugshandel. Hoewel Moore een onderscheid maakt 

tussen opbrengsten uit natuurlijke hulpbronnen en ontwikkelingshulp, ontwrichten beide vormen van 

onverdiend inkomen de relatie tussen een overheid en haar burgers. Een overheid die kan steunen 

op onverdiend inkomen is minder afhankelijk van haar burgers en zal zich dus minder verantwoorden 

tegenover hen. Door het onverdiende inkomen zijn de inkomsten uit belastingen immers minder 

belangrijk, waardoor de stem en de wil van burgers in belang afneemt. Andersom hebben burgers 

minder het gevoel dat de overheid ‘hun geld’ uitgeeft, waardoor ze minder de noodzaak voelen om de 

overheid ter verantwoording te roepen over de publieke uitgiftes (Moore, 2001).  

 

Ook al dragen zowel de opbrengsten uit natuurlijke hulpbronnen als uit ontwikkelingshulp bij tot 

onverdiend inkomen en verzwakken ze allebei de relatie tussen overheid en burgers, zijn de effecten 

bij natuurlijke hulpbronnen meer verregaand dan bij ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp streeft 

vooral naar een verbetering van het lokale beleid te verbeteren en stelt meestal voorwaarden die 

verbeterde beleidsprestaties vooropstellen. De extractie, verwerking en verhandeling van natuurlijke 
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hulpbronnen heeft enkel economische objectieven, en legt noch sociale noch beleidsmatige 

voorwaardes op. Door het ontbreken van voorwaardes en de louter economische drijfkracht achter 

natuurlijke hulpbronnen, zijn de effecten heel anders. Onderstaand geef ik twee voorbeelden van hoe 

onverdiend inkomen uit hulp andere condities schept dan uit natuurlijke hulpbronnen (Moore, 2001): 

 Coups: Hulporganisaties zullen eerder geneigd zijn hun ondersteuning te stoppen wanneer 

een  coup wordt gepleegd, terwijl dat bij natuurlijke hulpbronnen niet het geval is. Wanneer 

het onverdiende inkomen afkomstig is van natuurlijke hulpbronnen, zal de verleiding om 

coups te plegen bovendien groter zijn, aangezien het centrum van de macht ook toegang 

geeft tot de inkomsten van natuurlijke hulpbronnen. 

 Publieke dienstverlening: Hulporganisaties stellen mogelijk voorwaarden om publieke 

dienstverlening te verbeteren, terwijl natuurlijke hulpbronnen de incentives voor een goede 

publieke dienstverlening zelfs verlagen. De werkkrachten die nodig zijn voor de extractie en 

verwerking van de natuurlijke hulpbronnen komen immers vaak uit het buitenland, 

waardoor een goede publieke dienstverlening voor hen niet prioritair is. 

 

Ondanks de verschillen maken alle gevallen van onverdiend inkomen de staat fragiel. Overheden die 

kunnen rekenen op onverdiend inkomen zullen dat vaak inzetten voor hun dagelijkse taken en 

werking. Indien het onverdiende inkomen daalt of zelfs ophoudt te bestaan – zoals bij de 

terugtrekking van hulp na een coup, of wanneer de opbrengsten uit natuurlijke hulpbronnen dalen – 

komen deze landen in de problemen. In de Latijns-Amerikaanse regio is vooral Venezuela een 

uitgesproken voorbeeld van de gevolgen van de financiële afhankelijkheid van olie voor zowel de 

private economie als de overheid (Mansillo, 2016). Ook in Suriname is onverdiend inkomen een 

factor, aangezien het land zowel kan rekenen op inkomsten uit de hout, olie- en goudindustrie als op 

internationale ontwikkelingshulp (Hout, 2007).  

 

Onverdiend inkomen kan uiteindelijk ook stedelijke uitspreiding ondersteunen. De zwakke relatie 

tussen overheid en burger kan namelijk ook invloed hebben op de verantwoordingsrelatie ten 

aanzien van grondgebruik en op het transformeren van rurale gronden naar stedelijk gebruik in de 

rand van de stad. Tevens zal de meerkost van publieke dienstverlening in verspreide steden er 

inwoners en overheid minder na aan het hart liggen. Zo is onverdiend inkomen mogelijk een 

beïnvloedende factor in de institutionele analyses betreffende stedelijke uitspreiding. 
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6.7 Institutionele verandering en stedelijke uitspreiding  
De uitkomsten van institutionele analyses dienen niet enkel om huidige situaties te begrijpen, maar 

bieden ook handvaten voor institutionele verandering. Ook al is elke institutionele situatie anders, het 

blijkt mogelijk om op basis van extensief empirisch onderzoek uitspraken te doen over institutionele 

verandering. 

 

Coase (1973) beschreef vanuit zijn rationeel keuzeperspectief reeds in 1973 dat institutionele 

verandering enkel plaatsvindt als de voordelen om ze te veranderen hoger zijn dan de kosten. Hierbij 

zijn de informatie-, transactie- en handhavingskosten cruciaal in de kostenbatenanalyse van 

institutionele verandering. North vult aan dat institutionele verandering enkel plaatsvindt als de 

verandering bijdraagt tot de maximalisering van welstand, inkomen of andere objectieven die 

gedefinieerd worden door de institutionele structuur van de maatschappij (North, 1990).  

 

Ostrom, North en vele andere academici onderschrijven dat institutionele verandering niet van de ene 

op de andere dag gebeurt. Een regel veranderen, zorgt immers niet meteen voor verandering van 

gedrag. Institutionele verandering wordt omschreven als een incrementeel proces dat zijn oorsprong 

vindt in de perceptie dat er een betere uitkomst mogelijk is wanneer instituties wijzigen. De perceptie 

om instituties te veranderen is afhankelijk van toegang tot informatie en de manier waarop die 

informatie wordt verwerkt (Ostrom, 2005) (North, 1990).  

 

Vele academici verdiepten zich in institutionele verandering, een volledig literatuuroverzicht valt niet 

binnen de focus van dit onderzoek. Toch is het nodig om enkele handvaten te hebben om in de 

empirie aanbevelingen te kunnen doen om stedelijke uitspreiding te kenteren. Gezien stedelijke 

uitspreiding een hardnekkig proces is waarbij diverse actoren steeds gelijkaardige 

grondgebruikskeuzes maken en dat het zeer moeilijk blijkt dat patroon te doorbreken, kies ik ervoor 

om dieper in te gaan op het doorbreken van padafhankelijkheid.  

 

Ondanks het terugkerende karakter van padafhankelijke keuzes en de historische starheid van het 

concept, wil dat niet zeggen dat padafhankelijkheid oneindig is. Beyer onderschrijft de uitspraken van 

Pierson over de eindigheid van padafhankelijke situaties. De veranderingsmogelijkheden in 

padafhankelijke situaties zijn volgens beiden niet onbestaande, maar eerder gelimiteerd. Die limieten 

worden pas doorbroken wanneer zich een situatie voordoet die de padafhankelijke mechanismes 

uitholt of doet zwichten. Dat gebeurt meestal op momenten waarbij de initiële condities waarin de 

padafhankelijkheid ontstond niet meer beschikbaar zijn, waardoor ook de hieruit volgende keuzeoptie 
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niet langer beschikbaar is (Beyer, 2010). In onderstaand overzicht geeft Beyer een opsomming van 

de types padafhankelijkheid, de mechanismes die ze in stand houdt en de opportuniteiten om 

padafhankelijkheid te doorbreken.  

 

Mechanismes Voortgangslogica Destabilisatie opties 

Verhoogd rendement Zelfversterkend effect - De vorming van adaptieve 

verwachtingen tegen 

gevestigde instituties 

- Lage transactiekosten bij 

verandering  

- Overtreding kwantitatieve 

drempels in combinatie met 

substantiële efficiëntiekloven 

- Overgang van dalende 

opbrengsten als gevolg van 

veranderingen in de 

leefomgeving 

Opeenvolging Onomkeerbaarheid of quasi 

onomkeerbaarheid van de 

opeenvolging van acties 

- Overlap van effecten 

- Tegenbewegingen met een 

neutraliserend effect 

- Beëindiging van een reactieve 

opeenvolging van acties als 

gevolg van het ontstaan van 

een alternatief 

Functionaliteit Doelen, systematische vereisten - Verandering van functionele 

vereisten veroorzaakt door 

externe omstandigheden 

- Disfunctionaliteit ten gevolge 

van functionele meegaandheid 

- Ontwikkeling van significante 

secundaire effecten 

- Vervanging door functionele 

equivalenten 

Complementariteit Effect van interacties - Domino-effect als gevolg van 

gedeeltelijke verandering, 

einde van de 

complementariteit door 
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beïnvloedende factoren, 

verlies van relevantie van het 

complementariteitseffect 

Macht Vetorecht, behoud van macht - De formatie van 

compenserende macht 

- Ontstaan van tegenwerkende 

macht 

Legitimiteit Geloof in legitimiteit, sancties - Divergerende interpretaties en 

tradities 

- Afbrokkelen van legitimiteit 

door contradicties 

Conformiteit Vrijspraak van beslissing, 

nabootsing gelijkvormigheid 

- Handhaving van nieuwe 

centrale sleutelbegrippen, vb. 

door innovatie of crisis worden 

oude sleutelbegrippen in vraag 

gesteld.  

Tabel 17: overzicht van mechanismes die padafhankelijkheid tot stand brengen, versterken en kunnen 
doorbreken (Beyer, 2010) 
 

In bovenstaand overzicht worden de verschillende mechanismes die padafhankelijkheid tot stand 

brengen en in stand houden uiteengezet. Voor elk van die mechanismes werden ingangen gezocht 

om de padafhankelijkheid te doorbreken. Binnen specifieke cases dient te worden nagegaan of de 

geboden openingen om de padafhankelijkheid te doorbreken ook effectief leiden tot de kentering van 

stedelijke uitspreiding. 
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7 Conclusie 
Stedelijke uitspreiding is al decennialang het onderwerp van onderzoek, toch blijft het een onopgelost 

probleem. Vele stedelijke omgevingen ontwikkelen zich nog steeds op een discontinue manier, 

ondanks verschillende pogingen om dit probleem aan te pakken. Om te begrijpen waarom de 

ontwikkeling van stedelijke uitspreiding zo moeilijk aan te pakken is, ging ik in dit deel op zoek naar 

de oorsprong van het concept. Ik onderzocht de inhoud ervan aan de hand van de vierenveertig 

meest geciteerde en opvallende definities. Ik onderzocht ook de meest voorkomende oorzaken en 

gevolgen. 

 

Het concept van stedelijke uitspreiding werd voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten, om de 

negatieve effecten van de snelle suburbanisatie van vele Amerikaanse steden te omschrijven. In de 

decennia na het eerste gebruik van het concept bleef het voornamelijk gezien worden als een 

Amerikaans probleem en onderzoeksonderwerp, pas in de jaren ’70 werd het een kwestie in Europa. 

Nu verstedelijkte gebieden over heel de wereld getroffen worden door een wijde variëteit aan vormen 

van stedelijke uitspreiding, wordt het beschouwd als een globaal probleem. Die variëteit vertaalt zich 

in het brede spectrum van definities en niet-eenduidige bevindingen over wat stedelijke uitspreiding 

precies is en welke factoren essentieel zijn om het te definiëren. Door een analyse van de definities 

werd het mogelijk om een verscheidenheid aan patronen, locaties, sociale context, types van 

stedelijk landgebruik en de graad van planning in stedelijke uitspreiding in kaart te brengen. De 

analyse leidde echter ook tot de ontdekking van drie gemeenschappelijke karakteristieken. Het werd 

duidelijk dat alle gevallen van stedelijke uitspreiding het product zijn van een specifiek, stedelijk 

groeiproces dat gekarakteriseerd wordt door een relatieve lage densiteit en één of meer types van 

verspreidde stedelijke ontwikkeling. Een variatieschema maakte het mogelijk om de onderlinge 

relaties tussen de varianten en de algemene karakteristieken van stedelijk uitspreiding te structureren 

en te visualiseren. Dat leidde tot de conclusie dat stedelijke uitspreiding een context-specifiek en 

multidimensionaal karakter heeft. 

 

De literatuuranalyse van de oorzaken van stedelijke uitspreiding bracht drie inzichten naar voren: 

- Stedelijke uitspreiding wordt te vaak op een generieke manier benaderd, waarbij wordt 

volstaan met een presentatie van de meest voorkomende oorzaken. Daar komt nog eens 

bij dat een deel van de genoemde oorzaken van stedelijke uitspreiding in feite vaak 

algemene oorzaken van stedelijke groei zijn. Met andere woorden: veelgenoemde 

oorzaken dragen in feite slechts in sommige gevallen bij tot stedelijke uitspreiding. In 
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andere gevallen veroorzaken ze namelijk andere vormen van stedelijke groei, zoals 

verdichting of de samenhangende uitbreiding van een stad. Het is dus noodzakelijk om in 

elk specifiek geval van stedelijke uitspreiding vast te stellen welke oorzaken aan de basis 

liggen. 

- Verder maakte de analyse van de algemene oorzaken duidelijk dat de combinatie van 

sommige oorzaken kan resulteren in de versnelling of vermindering van stedelijke 

uitspreiding, maar ook de ontwikkeling van één of meer specifieke varianten kan 

ondersteunen. Bij het beoordelen van de oorzaken van stedelijke uitspreiding moet 

bijgevolg ook aandacht besteed worden aan de onderlinge relaties tussen de oorzaken en 

hun effect op het proces van stedelijke uitspreiding. Andere onderzoekers zijn tot 

gelijkaardige conclusies gekomen en probeerden om een meer context-specifieke aanpak 

te ontwikkelen. Helaas hebben die pogingen, naar mijn mening, niet geresulteerd in een 

aanpak die zowel het multidimensionale en context-specifieke karakter van stedelijke 

uitspreiding, als de kansen voor vergelijkend onderzoek omvat. 

- Tenslotte toonde de analyse van de oorzaken van stedelijke uitspreiding ook aan dat de 

politieke drijfveren om stedelijke uitspreiding te gedogen of zelfs te stimuleren onderbelicht 

blijven in de literatuur. Hierdoor onderzoekt stedelijk uitspreidingsonderzoek te weinig wat 

de politieke invloed is op de totstandkoming en instandhouding van stedelijke uitspreiding 

in een specifieke stad.   

 

De discussie over de voordelen en nadelen van stedelijke uitspreiding bleef lange tijd beperkt tot 

normatieve argumenten. Empirisch onderzoek toont echter aan dat de nadelen de voordelen 

ruimschoots overtreffen. De voordelen beperken zich vooral tot een meer diverse en betaalbare 

huizenmarkt, terwijl de nadelen zich in een veel bredere context laten voelen. Zo zijn er de hogere 

kosten voor openbare diensten en nutsvoorzieningen, de negatieve effecten op het milieu en de 

negatieve impact op gezondheid, gecombineerd met de maatschappelijke problemen verwant aan de 

gestegen noodzaak aan individueel transport. 

 

Net zoals de oorzaken van stedelijke uitspreiding dikwijls op een generieke manier benaderd worden, 

is dat ook het geval met de gevolgen. Vaak worden de gevolgen van een specifieke variant van 

stedelijke uitspreiding voorgesteld als generiek, terwijl sommige gevolgen het resultaat zijn van 

algemene karakteristieken en andere gerelateerd zijn aan één of meer specifieke varianten. 

Daarenboven kan de combinatie van bepaalde varianten en karakteristieken de voordelen of nadelen 

versterken of beperken. Bovendien kunnen sommige voor- en nadelen elkaar beïnvloeden, wat 
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vragen opwerpt over de onderlinge relatie tussen de gevolgen. De complexiteit van de mogelijke 

gevolgen en hun onderlinge relaties betekent dus dat van elk specifiek geval van stedelijke 

uitspreiding een analyse op maat nodig is om de aanwezige karakteristieken, het specifieke type, de 

oorzaken en de gevolgen te ontdekken. 

 

Gezien de grote hoeveelheid varianten – het multidimensionale en context-specifieke karakter van 

stedelijke uitspreiding – het onwenselijk maakt om elk geval van stedelijke uitspreiding te beoordelen 

aan de hand van generieke lijsten met algemene oorzaken en gevolgen, is een nieuwe aanpak 

noodzakelijk. Ik trachtte invulling aan die noodzaak te geven door stedelijke uitspreiding te benaderen 

als een tragedie van gemeenschappelijke goederen, waarbinnen de voordelen persoonlijk en direct 

van aard zijn, terwijl de nadelen vaak pas op lange termijn voelbaar en meer diffuus of verborgen zijn. 

De voordelen van stedelijke uitspreiding zijn tastbaar en gericht op een specifieke groep – 

voornamelijk huiseigenaars en nieuwe handelszaken in de uitspreidende rand. De nadelen zijn dan 

weer meestal ontastbaar, verborgen of indirect, en hebben een effect op verschillende sociale 

groepen over verscheidene generaties heen. 

 

Vanaf grotere afstand bekeken is de tragedie van de gemeenschappelijke goederen een voorbeeld 

van een collectief actieprobleem dat zich voordoet wanneer het voorzien van collectieve goederen 

faalt. Een collectief goed is het resultaat van een actie uitgevoerd door een groep. Onderzoek naar 

problemen van collectieve actie focust op het identificeren, positioneren en beoordelen van alle 

actoren en factoren die aanleiding geven tot een probleem van collectieve actie in een specifieke 

situatie. Die aanpak kan dus ook toegepast worden op de context-specifieke en multidimensionale 

vereisten van een alternatieve aanpak voor onderzoek naar stedelijke uitspreiding. Door de grote 

hoeveelheid aan onderzoek naar collectieve actieproblemen is het belangrijk om een onderscheid te 

maken tussen literatuur die specifieke inzichten verschaft in één of meerdere specifieke 

beïnvloedende factoren, die één of meerdere relaties tussen de betrokken actoren evalueert in een 

specifiek onderzoekskader, of die probeert om een onderzoeksaanpak of –kader te bieden die de 

volledige collectieve actiesituatie structureert.  

 

Op basis van een algemene situering van institutionalisme en collectieve actieproblemen was het 

mogelijk om stedelijke uitspreiding binnen het institutionalisme te plaatsen. Daarvoor werd het eerst 

getypeerd als een voorbeeld van een tragedie van gemeenschapsgoederen, daarna werd het 

omschreven als een collectief actieprobleem. Op basis van die positionering van stedelijke 

uitspreiding binnen het institutionalisme was het mogelijk om de problematiek van stedelijke 
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uitspreiding te herformuleren vanuit een institutioneel perspectief. Daarmee kon ik ook de 

bouwstenen voor een geschikt analysekader voor institutioneel onderzoek over stedelijke uitspreiding 

afbakenen.  

 

Na een korte verkenning van institutionele analysekaders kon ik vervolgens de vereiste bouwstenen 

voor institutioneel onderzoek over stedelijke uitspreiding vinden in het ‘instutional analysis and 

development frame’, of kortweg IAD, van Ostrom. Dat frame geeft een plaats aan de invloed van de 

contextfactoren, de interacties tussen verschillende actoren, maar heeft ook aandacht voor beleid en 

expliciteert tegelijk de gelaagdheid van menselijk handelen. Vooraleer het frame op mijn specifieke 

case toe te passen, koppelde ik eerst de verschillende lagen en componenten van het IAD aan de 

diverse inzichten en tekortkomen uit de stedelijke uitspreidingsliteratuur. Zo kon ik de verrijking van 

het frame binnen het stedelijke uitspreidingsonderzoek theoretisch duiden. Om ten volle tegemoet te 

komen aan de tekortkomingen, vulde ik het IAD aan met het dienstverleningsmodel, waarmee de 

relaties tussen politiek, overheid en burgers in de analyse werden geëxpliciteerd. Om alle 

karakteristieken van het stedelijk uitspreidingsproces te duiden, besteedde ik tenslotte aandacht aan 

drie afwijkende institutionele concepten en mechanismen: padafhankelijkheid, onverdiend inkomen 

en cliëntelisme en patronage. 

 

De institutionele onderzoekstroming biedt naast verklarend onderzoek ook heel wat literatuur rond 

het teweegbrengen van institutionele veranderingen. Ook hier wordt gesteund op de inzichten van 

betreffende ontwerpprincipes voor robuuste instituties. Zo trachtte ik de handvaten voor institutionele 

verandering voor stedelijke uitspreiding te duiden. Op basis van die ontwerpprincipes wordt het 

mogelijk om binnen specifieke cases sterktes en zwaktes aan te duiden die aangrijpingspunten zijn 

om institutionele verandering te stimuleren en te sturen.  

 

In het empirisch luik wens ik nu te testen of de institutionele benadering en het IAD inderdaad 

opportuniteiten bieden bij het detecteren van case-specifieke verklaringen voor stedelijke 

uitspreiding. Daarnaast wens ik nu ook te testen of de analyse van de instituties en haar omgeving, 

op basis van de ontwerpprincipes, handvaten biedt voor de ontwikkeling van context-specifieke 

institutionele veranderingsstrategieën.  
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Deel III: Methodologie en selectie 
casestudy  
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Figuur 40: mozaïek van particuliere verkavelingen en bouwwerven in de stedelijke rand van Paramaribo 
(Heirman, 2019)  
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In dit derde deel van het manuscript richt ik mij op de afbakening van de case, de selectie van 

onderzoeksmethodes en de uitwerking van een onderzoeksstrategie. Ik start met de verantwoording 

van de keuze om het empirisch luik in te vullen met kwalitatief casestudy onderzoek. Om de 

casestudy meer richting te geven, vervolg ik met de afbakening van het type casestudy onderzoek. 

Daarbij ga ik op zoek naar het meest geschikte type casestudy onderzoek om de theoretische 

aannames te staven. Daarna baken ik de case verder af door de geschikte actiesituaties te 

detecteren. Vervolgens beschrijf ik de afbakening van de verschillende deelonderzoeken die het 

empirisch onderzoek structureren. Daarna werk ik voor elk deelonderzoek de meest gepaste 

onderzoeksstrategie uit en bepaal ik zo de gekozen onderzoeksmethodes. Tenslotte bespreek ik de 

triangulatie van onderzoeksresultaten, net als de omgang met ontbrekende onderzoekdata.  

8 Casestudy onderzoek 
De aanleiding van dit onderzoek was een nieuwsgierigheid over en verwondering naar de reden 

waarom de vele inspanningen om de stedelijke uitspreiding in Paramaribo te kenteren zo weinig 

effect hadden. Het onderzoek vertrok dus vanuit een concrete case, waarna ik de vraag 

generaliseerde en die in het theoretische luik dieper ging onderzoeken. Dat deed ik door de 

knelpunten in stedelijk uitspreidingsonderzoek te inventariseren, gekoppeld aan de theorievorming 

hierrond. Zo ontdekte ik de knelpunten van de toepassing van een generieke en voornamelijk 

Westerse benadering van het concept stedelijke uitspreiding in specifieke steden. In de conclusies 

van het theoretische hoofdstuk poneer ik dat indien onderzoek naar stedelijke uitspreidingscases 

gevoerd wordt vanuit een institutionele invalshoek, het mogelijk wordt om:  

 

- stedelijke uitspreiding te onderzoeken vanuit een neutraal analyseperspectief 

- na te gaan welke generieke oorzaken van stedelijke uitspreiding toepasselijk zijn 

- context-specifieke oorzaken te detecteren 

- de relatie tussen de verschillende oorzaken, hun context en hun actoren in beeld te 

brengen 

 

Hierdoor zouden de oorzaken van stedelijke uitspreiding in casestudy onderzoek meer accuraat 

gedetecteerd kunnen worden. Dat geeft dan weer aanleiding om meer op maat gemaakte adaptieve 

strategieën te ontwikkelen.  

 

Die theoretische aannames wenste ik empirisch te toetsen. Daarmee wilde ik nagaan of de inzichten 

uit het theoretisch kader een nieuw licht kunnen werpen op het onderzoek naar de verklaring van de 
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totstandkoming en instandhouding van stedelijke uitspreiding. Aangezien stedelijke uitspreiding het 

resultaat is van de keuzes van individuen, groepen en/of organisaties om rurale gronden te 

urbaniseren, kan de stedelijke uitspreiding van Paramaribo gezien worden als een sociaal proces met 

een specifiek ruimtelijk effect. Inzicht krijgen in de drijfveren binnen sociale processen beschrijft Yin 

als de basisdoelstelling van casestudy onderzoek (Yin, 2014). Yin (2014) stipuleert dat onderzoekers 

die de nood hebben om ‘een complex sociaal fenomeen’ te begrijpen, best kiezen voor casestudy 

onderzoek. Dat type onderzoek biedt onderzoekers immers de mogelijkheid om met een holistisch en 

realistisch perspectief een bepaald sociaal fenomeen te kunnen onderzoeken. De onderzoeksvragen 

richten zich daarbij niet enkel op het ‘waarom’, maar tevens ook op het begrijpen van een 

hedendaagse situatie waarover de onderzoeker geen controle heeft (Yin, 2014). Het empirische 

onderzoek naar stedelijke uitspreiding zal daarom gebeuren op basis van een casestudy onderzoek.  

 

Hoewel vergelijkend onderzoek tussen verschillende steden een bredere toetsing van de 

theoretische aannames zou opleveren, opteerde ik wegens beperkingen in tijd en middelen voor een 

enkelvoudige casestudy, ofwel een ‘single case’. Zo streefde ik naar diepgaande analyses binnen 

één stedelijke context. Aangezien de concrete stad Paramaribo de aanleiding vormde voor het 

onderzoek, besloot ik om Paramaribo te onderzoeken als ‘single case’. Paramaribo is een van de 

vele steden die wereldwijd kampen met oncontroleerbare uitspreidingsproblemen. Tevens is deze 

stad een niet-Westerse stad, waardoor ze zoals beschreven in het theoretisch kader beschreven 

kampt met de onaangepastheid van de in het Westen ontwikkelde theorievorming rond stedelijke 

uitspreiding. Daarenboven is Paramaribo ook een Caribische stad, waardoor ze verwant is met 

andere steden in de regio die een gelijkaardige ontwikkelingshistoriek en ruimtelijke 

ontwikkelingskenmerken hebben. Hoewel het theoretisch kader aangeeft dat elke stad een unieke 

institutionele setting heeft, kan de toepassing van het IAD op Paramaribo - vanuit een bescheiden 

positie - de kracht hebben om de potenties van het IAD in stedelijk uitspreidingsonderzoek te 

illustreren. Zo kan de singlecase aanleiding geven om in later onderzoek op basis van meerdere 

single cases of vergelijkende cases de potenties van de toepassing van het IAD in stedelijke 

uitspreidingsonderzoeken verder te onderzoeken (Mortelmans, 2013) (Yin, 2014). 

 

Binnen de single casestudy diende ik te kiezen tussen een holistische single-casestudy of een single-

casestudy met verschillende ingebedde eenheden van analyse. De holistische cases richten zich op 

onderzoeksobjecten die niet deelbaar zijn in logische onderdelen. Daarin wordt vooral gekeken naar 

algemene structuren. Bij een case met verschillende ingebedde eenheden van analyse wordt die 

ontbonden in verschillende onderdelen, waarna de verschillende onderdelen dieper onderzocht 
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worden. Daarbij is het belangrijk dat de relatie tussen het geheel en haar onderdelen niet uit het oog 

verloren wordt en dat de resultaten van de onderdelen representatief zijn voor de inzichten 

betreffende de gehele case (Yin, 2014).  

 

 

Figuur 41: positionering van single-casestudy met ingebedde eenheden van analyse binnen casestudy 
onderzoek (Yin, 2014) 
 

De keuze tussen de twee types singlecases werd gemaakt op basis van de kenmerken van de 

totstandkoming van stedelijke uitspreiding. Het theoretisch kader beschrijft immers dat stedelijke 

uitspreiding plaatsvindt wanneer de keuze om rurale gronden op een onsamenhangende manier te 

verstedelijken, veelvuldig wordt gemaakt. Aangezien stedelijke uitspreiding tot stand komt door de 

som van vele grondgebruikstranformaties, die door verschillende actoren worden uitgevoerd, bestaat 

er dus een grote diversiteit aan actoren en logica achter grondgebruikskeuzes. Om die diversiteit aan 

keuzes te kunnen onderzoeken is het aangewezen om verschillende grondgebruikskeuzes en 

transformaties te onderzoeken. Hierdoor was het minder gepast om te kiezen voor een holistische 

single casestudy, maar wel om binnen de single case van Paramaribo verschillende transformaties te 

onderzoeken die er bijdragen tot de totstandkoming van stedelijke uitspreiding. Hierbij is het 

belangrijk om te ontdekken welke actoren en stedelijke activiteiten bijdragen tot de uitspreiding van 

de stad. In het IAD (Ostrom, 2005) wordt de interactie tussen participanten en actiesituaties 

omschreven als actiearena’s. Binnen die context wordt de zoektocht naar analyse-eenheden 

geconcretiseerd naar de selectie van invloedrijke actiearena’s. De verdere afbakening van de 
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verschillende analyse-eenheden, ofwel de zoektocht naar invloedrijke actiearena’s, was de eerste 

stap binnen het empirisch onderzoek.  

 

8.1 Selectie van invloedrijke actiearena’s van Paramaribo  
De afbakening van eenheden van analyse, ofwel de selectie van invloedrijke actiearena’s binnen de 

stedelijke uitspreiding van Paramaribo, gebeurde op basis van de resultaten van het exploratief 

empirisch onderzoek dat ik uitvoerde in 2012, aan het begin van dit doctoraatsonderzoek. In die 

verkennende fase werd eerst getracht om uit voorgaande onderzoeken relevante informatie over de 

stedelijke uitspreiding in Paramaribo samen te brengen. Daarna verrichtte ik bijkomend 

veldonderzoek, om zo voldoende data te verzamelen om de invloedrijke actiearena’s te kunnen 

detecteren. Zo werd het mogelijk om de actoren en de activiteiten te benoemen die de stedelijke 

uitspreiding van Paramaribo stimuleren.  

 

De onderzoeksstrategie die ik in deze exploratieve fase toepaste geef ik in onderstaand schema 

weer:  

 

Figuur 42: onderzoeksstrategie exploratieve fase empirisch onderzoek (Heirman, 2018) 
 

Zoals figuur 41 weergeeft, vertrok ik vanuit de inzichten over het theoretisch kader en de kennis van 

de casestudy die ik in voorgaand onderzoek vergaarde. Op basis van die informatie kon ik een eerste 

invulling geven aan het IAD over stedelijke uitspreiding in Paramaribo. Hierdoor kon ik de 

verschillende actiesituaties per keuzeniveau (constitutioneel, collectief en operationeel) schetsen. Dit 

leverde voldoende informatie op om het meest geschikte keuzeniveau te selecteren. Vanuit dat 

keuzeniveau zette ik mijn onderzoek verder naar de meest geschikte analyse-eenheden. Dat 
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onderzoek werd gevoed door data verkregen uit exploratief onderzoek, namelijk een 

archiefonderzoek – waarbij lokale rapporten en artikels, foto- en kaartmateriaal in lokale archieven en 

bibliotheken werd verzameld en bestudeerd – en een veldonderzoek – bestaande uit observerende 

terreinbezoeken en open en semigestructureerde interviews met bevoorrechte getuigen (n=20, zie 

Annex 1). Op die manier detecteerde ik de meest invloedrijke actiesituaties. Om de meest geschikte 

actiesituatie(s) te selecteren op operationeel niveau stelde ik twee randvoorwaardes: 

1. De uitkomst van de actiesituatie levert een significante bijdrage tot de stedelijke uitspreiding 

van Paramaribo 

2. De actiesituatie is te onderzoeken op basis van voldoende toegankelijke actoren en data 

 

8.2 Verschillende niveaus van actiearena’s 
Het theoretisch kader licht toe dat actiearena’s binnen het IAD zich op drie verschillende niveaus 

kunnen bevinden: het constitutionele, het collectieve en het operationele keuzeniveau. Om na te 

gaan waarom Paramaribo blijft kampen met toenemende stedelijke spreiding kunnen actiearena’s op 

verschillende niveaus onderzocht worden. Op basis van voorkennis uit eerder onderzoek (Adams, et 

al., 2007) (De Ridder & Heirman, 2009), eerdere literatuurstudies (Aluvihare & Kok Potsma, 2008) 

(Blufpand, 2005) (Jankipersadsingh, 1993) (PHI Architecture, 2005) (Van Oers, 1993) (Verkuijl, 1981) 

(Verweij, 1993) (Claes & Debaene, 2009) en interviews met sleutelactoren uit de stedenbouw kon ik 

onderstaande actiearena’s afbakenen: 
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Niveau Generieke actiearena’s Relevante actiearena’s in 

Paramaribo 

Constitutioneel 

keuzeniveau 

Ontwikkeling van wetten op de 

ruimtelijke ordening en 

beleidsdocumenten 

° Opmaak wet op de ruimtelijke 

ordening 

°Opmaak meerjarenplanning 

beleidsplan 

 Monitoring van de 

implementatie en naleving van 

wetten en beleidsplannen 

° Monitoring van Plan- en 

Bouwwet  

Collectief keuzeniveau Ontwikkeling van 

bestemmingsplannen en 

andere ruimtelijke 

planningsinstrumenten 

° Spaak lopen van opmaak 

ruimtelijke structuurplannen en 

bestemmingsplannen 

 Ontwikkeling en implementatie 

van een vergunningenbeleid 

° Behandeling van 

bouwvergunningsaanvragen 

° Behandeling van aanvragen 

domeingronden 

 Monitoring van implementatie 

en naleving van ruimtelijke 

instrumenten  

° Werking bouwpolitie 

Operationeel keuzeniveau Toe-eigenen en bebouwen van 

land in de stedelijke rand  

° Toe-eigenen grond voor 

residentiële ontwikkelingen 

° Toe-eigenen grond voor 

infrastructurele ontwikkelingen 

 Aanvragen/nalaten om nodige 

vergunningen aan te vragen om 

te mogen bouwen 

° Aanvragen van domeingrond 

° Aanvragen bouwvergunning 

° Aanvragen handels- of andere 

exploitatievergunningen 

 Bewonen of exploitatie van 

ontwikkelde gronden in de 

stedelijke rand 

° Bebouwen van gronden voor 

diverse functionele doeleindes 

(residentieel, infrastructuur) 

Tabel 18: mogelijke actiearena’s in relatie tot de stedelijke uitspreiding in Paramaribo per keuzeniveau (Heirman, 
2015) 
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Zoals Ostrom (2005) aangeeft, zijn de voornoemde actiesituaties geen autonome 

activiteiteneenheden, maar staan ze in relatie tot elkaar en dat zowel binnen elk niveau als tussen de 

verschillende niveaus van het IAD. Om de oorzaken van stedelijke uitspreiding te onderzoeken, 

worden idealiter alle actiesituaties onderzocht die bijdragen tot de uitspreiding van Paramaribo. Dat is 

echter weinig haalbaar, aangezien elke actiesituatie een doortastend kwalitatief casestudy onderzoek 

vereist. Daarom maakte ik al een eerste afbakening op basis van een afweging tussen de 

verschillende keuzeniveaus. De keuzes om rurale gronden te verstedelijken in de rand van 

Paramaribo worden op operationeel niveau genomen. Hierdoor bevatten de actiesituaties op dat 

niveau de meeste informatie over de incentives om al dan niet met nieuwe stedelijke ontwikkelingen 

bij te dragen aan de stedelijke uitspreiding. De actiesituaties op het constitutionele en collectieve 

keuzeniveau scheppen randvoorwaarden die bijdragen tot de incentive-structuur op operationeel 

niveau. De relevante randvoorwaardes uit de twee andere keuzeniveaus komen hierdoor ook aan 

bod bij de analyse van actiesituaties op operationeel niveau. Daarom koos ik om me bij de verdere 

selectie van actiearena’s enkel te focussen op het operationele keuzeniveau.  

 

8.3 Actiesituaties uit het operationele keuzeniveau 
Om na te gaan welke actiesituaties het meest geschikt waren voor onderzoek, ging ik na welke 

ontwikkelingen het meest bijdroegen tot de stedelijke uitspreiding van Paramaribo. De uitspreiding 

van Paramaribo werd door mezelf en door verschillende beleidsmakers, professionals en academici 

onderzocht. Sommige van die studies vertrokken vanuit de stad als geheel (Adams, et al., 2007) (PHI 

Architecture, 2005) (Van Oers, 1993) (Jankipersadsingh, 1993) (Blufpand, 2005) (Verweij, 1993) 

(Verrest, 2010) (De Bruijne & Schalkwijk, 1997) (Dikland, 2004), terwijl andere vanuit een specifiek 

deelgebied vertrokken (Claes & Debaene, 2009) (Verkuijl, 1981) (Heirman & Stuyck, 2007) (Adams & 

Kooyman, 2007). Een derde groep onderzocht de stad vanuit een specifiek thema, zoals huisvesting, 

ontwatering of detailhandel (Aluvihare & Kok Potsma, 2008) (De Bruijne & Maks, 2008) (Mermans, 

2011) (De Ridder & Heirman, 2009) (Ministerie van Openbare Werken, 2001). De verschillende 

studies gebruiken diverse onderzoeksmethodes: kwalitatieve, kwantitatieve en ontwerpende. 

Ondanks de verschillende focussen en onderzoeksmethodes, zijn de bevindingen zeer 

overeenkomstig en complementair. De analyse van al die data vormde de basis voor het inleidende 

narratief van dit proefschrift over de ontembare groei van Paramaribo (zie hoofdstuk 3). Op basis 

daarvan besloot ik reeds in de inleiding dat industriële, commerciële en recreatieve ontwikkelingen in 

Paramaribo geen motor voor stedelijke uitspreiding zijn. Daarom focus ik hier op de residentiële en 

infrastructurele ontwikkelingen om de meest geschikte actiesituaties te selecteren. Op basis van 
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exploratief veldonderzoek onderzocht ik welke actiesituaties het meest de stedelijke uitspreiding 

stimuleren. Ook onderzocht ik de toegankelijkheid van data binnen de verschillende actiesituaties.  

 

8.3.1 Residentiële ontwikkelingen 

Residentiële ontwikkelingen in Paramaribo komen voor in verschillende vormen. Ze komen tot stand 

door verschillende initiatiefnemers, zoals onderstaande tabel toont.  

 

Type ontwikkeling Initiatiefnemers  

Bouwrijp maken van 1 kavel  Particulieren  

Bouwrijp maken van een groter stuk grond ter 

ontwikkeling van meerdere kavels 

Particulieren en private initiatiefnemers 

Bebouwen van individuele kavels Particulieren 

Bebouwen van meerder kavels (meestal onder 

de vorm van verkavelingen) 

Particulieren, private initiatiefnemers en 

publieke instanties 

Bouwrijp maken en meteen bebouwen van 1 

kavel 

Particulieren 

Bouwrijp maken en meteen bebouwen van 

meerdere kavels 

Particulieren, private initiatiefnemers en 

publieke instanties 

Bewonen van nieuwe woningen in de rand van 

Paramaribo 

Particulieren 

Tabel 19: types residentiële ontwikkelingen in Paramaribo en hun initiatiefnemers (Heirman, 2019) 

 

Elk van deze types ontwikkelingen, in combinatie met specifieke actoren, geeft aanleiding tot een 

andere actiesituatie. De ontwikkeling van stedelijke uitspreiding als gevolg van residentiële 

ontwikkelingen, komt tot stand door tenminste twaalf verschillende actiesituaties. Onderstaand 

worden de verschillende actiesituaties besproken. Ze werden gegroepeerd op basis van de 

initiatiefnemer: particuliere ontwikkelingen en private en publieke verkavelingen. Gezien informele 

residentiële ontwikkelingen weinig voorkomen in Paramaribo en niet bijdragen tot de stedelijke 

uitspreiding van de stad, worden deze onderstaand niet besproken.  

 

a. Particuliere ontwikkelingen 

De particuliere woonmarkt in Suriname is zeer versnipperd. Het is niet evident om een accuraat beeld 

te krijgen op de individuele ontwikkelingen van percelen. Die ontwikkelingen kunnen gaan van het 
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verkavelen van grond en het effectief realiseren van een bouwproject tot het verbouwen van 

bestaand patrimonium. In principe zou dat in beeld gebracht kunnen worden door het 

vastgoedaanbod te inventariseren. Dat aanbod is in Suriname echter niet toegankelijk. Een andere 

mogelijkheid zou zijn om een inventarisatie te maken van alle afgeleverde vergunningen. Om 

privacyredenen zijn die gegevens echter niet toegankelijk voor externen. (Kadirbaks 2013) (De 

Ridder 2013) (Krisnadath 2013). Op die manier bleek het zeer moeilijk om op een systematische 

manier de particuliere ontwikkelingen in de rand van Paramaribo te onderzoeken.  

 

b. Private verkavelingen 

De borden die private verkavelingen aankondigen, zijn een vertrouwd beeld in de straten van 

Paramaribo. Overal in de rand kan je borden terugvinden van grote verkavelingsfirma’s, zoals 

Intervast of Remy Vastgoed. Zij bieden zowel onbebouwde kavels als kavels met woningen aan. Net 

als bij de particuliere ontwikkelingen, is er geen materiaal beschikbaar dat een overzicht biedt van de 

private ontwikkelingen en verkavelingen in de rand (Kadirbaks 2013) (De Ridder 2013). Tijdens de 

reconstructie van de groei van de stad kon ik enkele grote private ontwikkelingen identificeren, maar 

documentatie over alle ontwikkelingen van private initiatiefnemers is niet voorhanden. Op basis van 

een analyse van vastgoedwebsite surgoed.com, de verschillende bedrijfswebsites en een 

terreinanalyse zou het haalbaar zijn om de verschillende private ontwikkelingen die op dit moment 

plaatsvinden in kaart te brengen. Verder zou het door gesprekken met zowel vastgoedbedrijven en 

civieltechnische bedrijven mogelijk moeten zijn om meer inzicht te krijgen in de private ontwikkelingen 

in de rand van Paramaribo door de jaren heen. Op basis van dat overzicht zou het vervolgens 

mogelijk zijn om een representatief staal van private initiatiefnemers te bevragen over hun 

ontwikkelingsmotieven. Verder zou het zo ook mogelijk worden om de kopers van de kavels en/of 

woningen te bevragen over hun verhuismotieven.  

 

De piste om actiesituaties die leidden tot private verkavelingen in de stedelijke rand van Paramaribo 

te onderzoeken, leek op basis van een eerste analyse zowel een interessante als haalbare 

mogelijkheid. De verwachtingen op dat vlak waren optimistisch, aangezien ik tijdens een kortlopend 

onderzoek in 2011 al succesvol interviews kon afnemen over de historische groei van de stad en de 

drijfveren van oudere projecten. Die interviews werden toen afgenomen van academici, historici, 

professionals en ambtenaren (n=20). Om verder af te toetsen hoe haalbaar het was om actuele 

projecten te onderzoeken, trachtte ik eind 2012 contact te leggen met private ontwikkelaars. Dat 

verliep, tegen alle verwachtingen in, echter zeer moeizaam. Tijdens de veldwerkperiode in november 

en december 2012 trachtte ik interviews af te nemen van 10 verkavelaars. Ondanks de vele mails, 
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telefoontjes en bezoeken aan de kantoren vond ik maar 1 verkavelaar die wilde geïnterviewd worden 

(Van Truijver, 2012). Tijdens dat ene interview waren de antwoorden over de wijze waarop gronden 

geselecteerd en verworven werden, bovendien zeer vaag. Kortom, de resultaten van dit exploratieve 

onderzoek waren teleurstellend. Hierom werd geen exploratie meer gedaan om de bewoners van die 

private verkavelingen te bevragen. 

 

Zowel de positieve resultaten van het historisch onderzoek als de teleurstellende resultaten bij de 

exploratie om private verkavelaars te interviewen, besprak ik met sleutelfiguren in de ruimtelijke 

planning in Suriname. De feedback van de bevoorrechte getuigen was unaniem: ik probeerde inzicht 

te krijgen in de wijze van grondverwerving door private bedrijven, waardoor ik onrechtstreeks 

onderzoek deed naar de knelpunten van het grondbeleid en de corruptie die gepaard gaat met de 

uitgifte van domeingronden in Suriname. Het historisch onderzoek verliep vlotter, omdat dat 

voornamelijk terugblikt op grondontwikkelingen van voormalige plantage-eigenaren, die de 

rechtmatige eigenaren of gebruikers van de gronden waren. Daarbij speelde de politieke dimensie 

van het grondbeleid in Suriname dus veel minder een rol.  

 

Op basis van die analyse besloot ik dat de private verkavelingsmarkt niet bereidwillig genoeg is om 

mee te werken aan het onderzoek naar hedendaagse locatiemotieven van private verkavelaars. De 

historische analyse volstaat dan weer niet om die actiesituaties terdege te onderzoeken.  

 

c. Publieke verkavelingen 

Publieke verkavelingen vormen een belangrijk onderdeel van de randstedelijke ontwikkelingen. 

Tijdens vorige onderzoeken en academische activiteiten kwam ik regelmatig in contact met publieke 

verkavelingen. Zo bevond zich in het onderzoeksgebied van mijn masterproef de publieke 

verkaveling Peu et Content (Heirman & Stuyck, 2007). Verder bezocht ik in 2011 ook de woonbeurs, 

waar de beleidsambities op vlak van publieke woningbouw voor de regeerperiode 2010 – 2015 

werden voorgesteld. In 2013 bezocht ik in het kader van onderwijsondersteunende activiteiten dan 

weer de toen in aanbouw zijnde verkaveling te Hanna’s Lust. Op die manier had ik reeds een beeld 

van de publieke verkavelingen van vroeger en nu. Om na te gaan of de actiesituaties betreffende de 

selectie, bouw en bewoning van publieke verkavelingen onderzoekbaar zijn, trachtte ik door 

opzoekwerk in de bibliotheek en gesprekken met bevoorrechte getuigen de beschikbare bronnen in 

kaart te brengen.  
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Figuur 43: sfeerbeelden Woningbeurs (De Walsche en Heirman, 2011)  
 

De bezoeken aan de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit, de bibliotheek van Stichting 

Planbureau Suriname en het Nationaal Archief leverden een uitgebreide literatuurlijst op. Zo ontdekte 

ik niet alleen bouwdossiers en beleidsdocumenten, maar ook heel wat studies en lokaal verschenen 

persberichten over publieke huisvesting in Suriname. Ik kon daardoor een reconstructie maken van 

de verschillende publieke verkavelingsprojecten vanaf de start van publieke woningbouw in 1951 tot 

op heden.  

 

Tijdens het veldonderzoek voor mijn masterproef en twee andere, korte onderzoeken had ik reeds 

verschillende constructieve gesprekken en interviews met beleidsmakers, ambtenaren, particuliere 

organisaties en professionals uit de publieke huisvestingssector. Ook had ik drie semigestructureerde 

interviews met de directeur van Volkshuisvesting (Verwije, 2013), net als met de consultants die 
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betrokken waren bij de opmaak van het huidige beleidsplan (Pierpont, 2013) en met het hoofd van de 

Stiching Sekrepatu, die nog steeds nauw betrokken is bij initiatieven rond publieke woningbouw 

(Antonius, 2012). Al die gesprekken verliepen zeer vlot en leverden een bron van informatie op. 

Anders dan bij de private ontwikkelaars, ontdekte ik hier een grotere openheid over hun beleid, de 

projecten in het algemeen en de opportuniteiten en knelpunten bij de uitvoering. 

 

De benaderbaarheid van de bewoners op publieke verkavelingen ondervond ik tijdens mijn 

veldwerkperiode in 2006 al in Peu et Content. Hetzelfde gold tijdens de verschillende veldbezoeken 

in 2010, 2011, 2012 en 2013 aan de publieke projecten Richelieu en Hanna’s Lust. Die twee laatste 

projecten bezocht ik in het kader van studie-uitstappen met de Anton de Kom Universiteit Suriname, 

alsook met collega’s van UA. De bevolking op die verkavelingen staat erg argwanend tegenover 

mensen die zondermeer foto’s van hun woning en hun gezin komen nemen, maar zijn steeds bereid 

tot een gesprek over hun woonsituatie en onze beweegreden om hun woonomgeving te bezoeken.  

 

Ten slotte was publieke woningbouw een belangrijk punt in het regeerakkoord van de regering 

Bouterse – Ameerali (2010 – 2015). De beleidsambitie van die regering werd het meest uitvoerig 

beschreven in de regeringsverklaring 2010 – 2015, onder de titel: Kruispunt, samen naar betere 

tijden, uitgesproken in De Nationale Assemblee op 10 oktober 2010 door Desi Bouterse, de president 

van Suriname. Daarin sprak hij over de huisvestingsproblematiek, de ambitie om 18.000 nieuwe 

woningen te bouwen, het voornemen om 8 hoge flatgebouwen met elk 250 wooneenheden te 

construeren en de wil om een transparanter woonbeleid te voeren. (Bouterse, 2010, pp. 19 - 20) De 

woonbeurs en de ontwikkeling van een nieuwe verkaveling in Hanna’s Lust waren al een eerste 

aanzet van het nieuwe landelijk woningbouwprogramma. Daaraan gekoppeld zou een nieuwe 

organisatiestructuur voor de publieke huisvesting worden ontwikkeld. Tijdens de eerste fase van het 

veldonderzoek lukte het niet om die nieuwe structuur en de concretisering van die beleidsambities 

dieper te onderzoeken, al hing tijdens die periode de stad wel vol met borden die het landelijk 

woningbouwprogramma groots aankondigden, een verdere onderschrijving van de heersende 

dynamiek. Wel leek hiermee de trend om verder te bouwen aan de rand van de stad te worden 

voortgezet, aangezien Hanna’s Lust in het zuidwesten van de stedelijke rand ligt. 

 

Op basis van die exploratie leken de actiesituaties die betrekking hebben op het selecteren, 

bebouwen en bewonen van publieke verkavelingen zeer actueel en onderzoekbaar. Verder was er 

ook toegang tot historische bronnen, wat het mogelijk maakte om de huidige ontwikkelingen binnen 

zijn historische context te plaatsen.  
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8.3.2 Infrastructurele ontwikkelingen 

Bij zijn ontstaan werd Paramaribo omgeven door plantages. Die voorzagen de omgeving van de stad 

van afwatering en een wegenstructuur. De plantagewegen waren allemaal onderhoudsarme 

zandwegen. Tijdens de suburbanisatie werden in onbruik geraakte plantages verkaveld en bebouwd, 

waardoor ze onderdeel van de stad werden. Zo werden de plantagewegen onderdeel van het 

stedelijk wegennetwerk. Door hun transformatie van agrarische ontsluiting naar stedelijk gebruik 

werden de voormalige plantagewegen intensiever gebruikt en vergden ze meer onderhoud. Sinds de 

onafhankelijkheid in 1975 kampen vooral de verharde wegen en de riolering in de stad en langs de 

verstedelijkte plantages met onderhoudsproblemen (Dikland, 2004) (Linnekamp, 2010). Dat is niet 

verwonderlijk, aangezien de staat slechts op een geringe hoeveelheid belastinginkomsten kan 

rekenen voor haar publieke uitgaven. Regionale statistieken tonen aan dat Suriname in 2011 op de 

15e van in totaal 16 plaatsen stond wat belastinginkomsten uit commerciële activiteiten betreft. Zo 

inde Suriname in 2011 slechts 29,1% belastingen op commerciële activiteiten, terwijl het Caribisch 

gemiddelde 41,5% bedraagt (Worldbank, 2012).  

 

Omwille van de hoge kostprijs van wegenonderhoud en de geringe publieke inkomsten, verwachtte ik 

dat de overheden er alles aan zouden doen om het aantal lopende kilometers infrastructuur te 

beperken, om zo hun onderhoudskosten te drukken. Vanuit dat perspectief verwachtte ik een zeer 

actief beleid om zo weinig mogelijk nieuwe gronden aan te snijden in de rand van de stad, gezien die 

het aantal kilometers weg verhogen. Tijdens een eerste exploratie ontdekte ik echter dat er steeds 

meer wegen geasfalteerd worden en dat er grote projecten werden opgestart om zowel de Oost-

Westverbinding als de Afobakaweg (noord-zuidverbinding) te asfalteren (Kisoemisir 2013) (Martinus 

2013) (Mendeszoon 2013). De vraag die hierbij rees: waarom wordt dit gedaan en hoe wordt betaald 

voor aanleg en onderhoud? 

 

Uit exploratieve interviews en documentenstudie in 2012 en 2013 bleek dat het onderhoud en de 

verharding van wegen in eerste instantie betaald werden uit de middelen verbonden aan de 

onafhankelijkheidsovereenkomst met Nederland, beter gekend als de verdragsmiddelen (Schaper 

2012) (Schalkwijk 2013) (Menke 2013). Verder kon ik vaststellen dat sinds 1999 heel wat 

asfalteringswerken en wegenreparaties gefinancierd werden door internationale samenwerkingen, 

subsidies en leningen bij buitenlandse instanties. De belangrijkste internationale partners die 

Suriname hiervoor heeft zijn China, de Europese Unie, het Agence Française de Développement en 

de Inter-American Development Bank. Enkele belangrijke projecten die voortvloeiden uit deze 

internationale samenwerkingen zijn het asfalteren van meer dan 1000 kilometer aan straten in en 
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rond Paramaribo en de asfaltering van de Afobakaweg en de Oost-Westverbinding. Als gevolg 

breidde het wegennetwerk, en dus ook het aantal te onderhouden kilometers weg, exponentieel uit. 

Volgens NEA en haar onderzoekpartners verdubbelde het aantal kilometers verharde weg in 

Suriname tussen 2000 en 2011 (NEA Transport Research, GOPA and STC, 2011). 

 

Die asfalteringsprojecten joegen niet enkel de onderhoudskosten van de wegstructuur de hoogte in, 

maar gaven ook aanleiding tot vele randstedelijke ontwikkelingen. Langsheen de pas geasfalteerde 

wegen, zoals de Ringweg en de Oost-Westverbinding, ontstonden vele nieuwe verkavelingen. 

Langsheen de Afobakaweg ontstonden dan weer verschillende eerder informele of tribale 

nederzettingen. Zo dragen de internationale samenwerkingen om de wegen te verharden bij tot de 

stedelijke uitspreiding van Paramaribo. Het ongewenste gevolg van die grootschalige 

infrastructuurprojecten ontging ook WWF niet, dat om die reden in 2013 een seminar over 

‘Strategische Impactanalyses’ van grootschalige infrastructurele projecten organiseerde. Het doel 

ervan was om lessen te trekken uit grote Strategic Environmental Assessments (SEAs) die eerder in 

Zuid-Amerika waren uitgevoerd. Hierbij werd ook bekeken hoe deze SEAs een aanvulling bieden op 

de reeds gekende Environmental Impact Assessments (EIA), die in Suriname wel gekend maar niet 

verplicht zijn. Tijdens het seminar werd er vooral voor gepleit om de impact van grote 

infrastructuurprojecten beter in te schatten, en dat daarbij alle sociale, economische en milieufactoren 

in rekening dienen gebracht te worden. Het werd mij hierdoor duidelijk dat alle voorgaande, grote 

infrastructuurprojecten daar amper of geen rekening mee hielden.  

 

De te onderzoeken actiesituatie betreft dus niet de aanleg van wegen, maar wel de mate waarin bij 

het concipiëren van de verhardingsprojecten rekening gehouden wordt met de impact van de 

infrastructuurprojecten op de omgeving en de incentives om dat al dan niet te doen. Hierbij zou zowel 

langs de zijde van de Surinaamse overheid als bij de verschillende kredietverstrekkende 

internationale organisaties onderzocht moeten worden waarom verstedelijkingseffecten van het 

verharden niet in rekening werd gebracht en welke incentives dan wel doorwogen. 

 

Om na te gaan of die actiesituatie te onderzoeken was, ging ik de dialoog aan met bevoorrechte 

getuigen, zoals een medewerker van Europese Unie in Suriname (Leleu 2012), een medewerker van 

het Nederlandse constructiebedrijf MNO Vervat (Schaper 2012), politieke wetenschappers met als 

specialisatie de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname (zowel bij AdeKUS als 

UvA) (Menke 2013) (Schalkwijk 2012) (Van Dyck 2013), de ambassadeur van Nederland in Suriname 
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(Noorman 2012) en een medewerkster van het Ministerie van Openbare werken (Krisnadath 2013). 

Uit die gesprekken konden volgende conclusies getrokken worden: 

- De meeste infrastructuurprojecten in Suriname komen inderdaad op basis van externe 

financiering tot stand. Om preciezer te weten te komen hoeveel projecten met eigen 

middelen betaald worden en hoeveel extern gefinancierd worden, zou ik de boekhouding 

van de infrastructuurafdeling van het Ministerie van Openbare werken moeten analyseren. 

Als externe onderzoeker kreeg ik echter geen toegang tot die cijfers. 

- Om meer inzicht te krijgen in de historische balans tussen externe en interne financiering 

van infrastructuurprojecten, was toegang nodig tot de oude boekhoudkundige cijfers van 

het ministerie van Openbare Werken. De historische gegevens over infrastructuurprojecten 

gingen echter deels verloren door een brand, het andere deel werd overgebracht naar het 

Nationaal Archief. Dat laatste deel is echter niet publiek toegankelijk, maar vereist  speciale 

toestemming van de directeur van het Nationale Archief. Een jaar lang werd geprobeerd 

om toegang tot dat archief te krijgen, maar dat is niet gelukt. 

- De bevraging van de Europese Unie over de randvoorwaardes van de rehabilitatie van de 

Oost-Westverbinding werd bemoeilijkt doordat de Europese Unie begin 2013 haar 

regionaal kantoor in Paramaribo sloot. De mensen die betrokken waren bij de 

onderhandelingen en afbakening van het project, vertrokken naar andere landen in de 

regio.  

- De contactpersonen over de Chinese infrastructuurprojecten bevinden zich in China of 

dienden besproken te worden via de Chinese ambassade in Suriname. Het bleek na enkele 

pogingen niet evident om hen te interviewen. 

- De betrokkenen van de Nederlandse projecten waren zeer bereidwillig. In het verleden 

werden de verdragsmiddelen tussen Nederland en Suriname meermaals ingezet voor de 

aanleg en het onderhoud van weginfrastructuur. Helaas droogden deze middelen in 2010 

op toen Nederland na de verkiezing van Desi Bouterse tot president besloot de resterende 

verdragsmiddelen te bevriezen. 

 

Door het ontbreken van data en de moeilijk benaderbare sleutelactoren, beoordeelde ik verder 

onderzoek naar deze actiesituatie als weinig haalbaar.  
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8.4 Meest geschikte publieke verkavelingsprojecten en 

actiesituaties 
Op basis van de bevindingen uit dit exploratieve onderzoek, was het mogelijk om de enkelvoudige 

casestudy verder af te bakenen. De focus van de casestudy vernauwde van stedelijke uitspreiding 

naar stedelijke uitspreiding ten gevolge van publieke verkavelingen. De volgende stap was om de 

analyse-eenheden binnen deze casestudy af te bakenen. Hiervoor beoogde ik zowel een selectie van 

verschillende publieke verkavelingen, als een scherper beeld van de te onderzoeken actiesituaties 

binnen de geselecteerde publieke verkavelingen.  

 

Bij de keuze voor publieke verkavelingsprojecten diende ik de afweging te maken om mijn onderzoek 

te richten op recente of oudere verkavelingsprojecten. Bij oudere projecten bestaat de kans dat 

bewoners hun keuzes niet meer kunnen reconstrueren of dat beleidsmakers, bouwpartners of 

middenveldorganisaties niet meer actief zijn. Vanuit die praktische overweging koos ik voor een focus 

op recente publieke verkavelingsprojecten in en rond Paramaribo. De recente projecten kwamen 

allen tot stand binnen het lopende publiek Woningbouwprogramma van de regering Bouterse – 

Ameerali (2010 – 2015).  

 

Toen ik in 2015 aan mijn veldonderzoek begon, werden binnen het Landelijk Woningbouwprogramma 

(LWP) 1181 woningen gebouwd, verspreid over zes verkavelingen. Een bevraging van al die 

bewoners en een analyse van alle verkavelingen was onmogelijk binnen de tijd en middelen 

beschikbaar voor het onderzoek. Daarom werd gekozen om enkel de verkavelingen te bevragen die 

ten eerste gelegen waren in de stedelijke rand van Paramaribo, en ten tweede reeds bewoond 

waren. De bewoning was noodzakelijk om de bewoners als actoren binnen het onderzoek te kunnen 

opnemen. Verder was het ook de ambitie om verkavelingen te onderzoeken die gespreid lagen in de 

stedelijke rand. Gezien de diversiteit aan ruimtelijke kenmerken bleek het interessant om zowel 

verkavelingen in het noorden (marine estuaria en landbouw), het oosten (de andere oever van de 

Surinamerivier, voormalig landbouwgebied met drassige gronden), het westen (voormalig 

landbouwgebied aangehecht aan de stad) en het zuiden (mengeling van industrie, waterbronnen en 

zandgronden) van de stad te onderzoeken. Tevens leek het me ook interessant om projecten te 

onderzoeken die zowel dichtbij de stad zijn als in de verre stedelijke rafels gelegen zijn. Gezien de 

problematiek van het grondbeleid, was het tevens interessant om verkavelingen te selecteren met 

een diversiteit aan grondtitels en verwervingswijzen.  
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Een screening van de verkavelingen die bestonden aan het begin van de empirische 

onderzoeksperiode in 2015 bleek echter minder diverse resultaten te genereren dan verhoopt. 

Hoewel niet alle gegevens beschikbaar waren, werd het al snel duidelijk dat slechts drie 

verkavelingen van het LWP in aanmerking kwamen om onderzocht te worden. Eén van de zes 

verkavelingen lag immers in het district Coronie en droeg dus al niet bij tot de stedelijke uitspreiding 

van Paramaribo. De andere vijf projecten lagen allen wel in de stedelijke rand van Paramaribo. Twee 

van de vijf verkavelingen (Richelieu en Julianaweg) waren noch opgeleverd, noch bewoond bij de 

aanvang van het veldonderzoek in februari 2015. Zo bleven enkel Waterland, Hanna’s Lust en 

Leidingen 10 A over als LWP-verkavelingen die in de stedelijke rand lagen en bewoond waren. 

 

Omdat de LWP-woningen van Richelieu nog niet bewoond waren, werd geen verkaveling in het 

oosten van de stad onderzocht. De andere drie projecten bezitten allen wel andere kenmerken 

waardoor de diversiteit in verkavelingen toch voldoende groot was: 

 

 Waterland Hanna’s Lust Leidingen 10A 

Windstreek Zuid  Oost Noord – oost  

Bewoond  Ja  Ja, sommige delen van 
de verkaveling nog in 
aanbouw. Andere 
delen al bewoond sinds 
2012 

Ja  

Ligging in de rand  Uiterste stedelijke 
rafel 

Dichtbij de 
samenhangende zones 
van de stad 

Halfweg tussen de 
samenhangende zones 
en de uiterste rafels 
van de stad 

Grondverwerving Geen informatie  Geen informatie Geen informatie 

Tabel 20: kenmerken Waterland, Hanna’s Lust en Leidingen 10A gekend aan het begin van het empirisch 
onderzoek (Heirman, 2019) 
 

Om de drie verkavelingsprojecten te kunnen onderzoeken, dienden de te onderzoeken actiesituaties 

afgebakend worden. Binnen het onderzoek van publieke verkavelingen op operationeel niveau 

besloot ik drie actiesituaties af te bakenen:  

- Selecteren van gronden voor publieke verkavelingen 

- Het bouwrijp maken en bebouwen van gronden voor publieke verkavelingen 

- Het bewonen van de woningen door particulieren 
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Om die actiesituaties verder te concretiseren, stelde ik volgende vragen per actiesituatie voorop: 

- Actiesituaties selectie gronden:  

o Welke betrokken actoren kiezen de gronden?  

o Is er mogelijkheid tot inspraak of is het een gesloten politiek/ambtelijke keuze?  

o Welke elementen dragen bij tot de opbouw van hun incentivestructuur en welke 

keuzes maken ze? 

- Actiesituatie bouwrijp maken en bebouwen verkaveling:  

o Welke betrokken actoren werken mee aan de projecten?  

o Wie protesteert wel of niet? Waarom? 

o Welke elementen dragen bij tot de opbouw van hun incentivestructuur en welke 

keuzes maken ze? 

- Actiesituaties selectie bewonen woningen:  

o Welke betrokken actoren maken de keuzes om wel of niet de woningen te 

bewonen? Zijn er velen die weigeren? Of zijn de bewoners net heel enthousiast? 

o Welke elementen dragen bij tot de opbouw van hun incentivestructuur en welke 

keuzes maken ze? 

 

Met de afbakening van te onderzoeken verkavelingsprojecten en de uitwerking van actiesituaties, 

konden de onderzoeksvragen per actiesituatie beter geconcretiseerd worden. Alvorens het empirisch 

onderzoek te kunnen uitvoeren, restte enkel de taak om de deelonderzoeken en onderzoeksstrategie 

af te bakenen.   

 

8.5 Afbakening deelonderzoeken en onderzoeksstrategie 
Ostrom en haar collega’s kiezen bij de toepassing van het IAD meestal om haar 

onderzoeksresultaten te presenteren in narratieven in plaats van elke variabele systematisch te 

bespreken. In dit onderzoek wordt er ook voor gekozen om op dergelijke manier te werk te gaan. Zo 

werden de drie publieke verkavelingen en de drie afgebakende actiesituaties per verkaveling verder 

onderzocht, geanalyseerd en beschreven vanuit deelonderzoeken. Vanuit de afbakening van 

deelonderzoeken kwamen de narratieven tot stand. Per deelonderzoek werkte ik een 

onderzoeksstrategie uit.  
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8.5.1 Context van het Landelijk Woningbouwprogramma 

Binnen de context van het Landelijk Woningbouwprogramma (LWP) werden alle gemeenschappelijke 

exogene factoren van de drie verkavelingsprojecten (Hanna’s Lust, Waterland, Leidingen 10A) van 

het LWP in de stedelijke rand van Paramaribo geanalyseerd. Op basis van bovenstaande eerste fase 

van het veldonderzoek ontstond volgens de structuur van het IAD een niet-limitatieve lijst van 

contextuele factoren. Die lijst bestond uit de biofysische en materiële condities, de 

samenlevingscondities en de regels die invloed hadden op de ontwikkeling van publieke 

verkavelingen in de stedelijke rand van Paramaribo. Er was empirisch onderzoek nodig om te 

onderzoeken welke van die factoren effectief invloed hadden op de actiesituaties met betrekking tot 

de selectie van gronden, het bouwrijp maken van verkavelingen en het bouwen van woningen. 

Hetzelfde gold voor de factoren die invloed hadden op het aanvragen, aanvaarden en bewonen van 

een woning uit het LWP. In dit deelonderzoek over de context van het LWP werden enkel de 

gemeenschappelijke factoren van de drie verkavelingsprojecten geanalyseerd. Contextuele factoren 

die specifiek waren aan een van de drie projecten werden in de andere twee deelonderzoeken 

onderzocht.  

 

8.5.2 Centrale onderzoeksvraag en doelstelling 

Het empirisch onderzoek van dit eerste deelonderzoek ontwikkelde zich rond een centrale 

onderzoeksvraag: Welke maatschappelijke, regelgevende en fysische factoren hebben invloed 

op zowel het ontstaan als het bewonen van de verkavelingen Hanna’s Lust, Leidingen 10A en 

Waterland uit het Woningbouwprogramma die in de stedelijke rand van Paramaribo zijn 

gelegen? 

 

De doelstelling van dit eerste deelonderzoek was om de context te beschrijven waarin de drie 

verkavelingen van het Landelijk Woningbouwprogramma in de stedelijke rand van Paramaribo tot 

stand komen en bewoond worden.  

 

8.5.3 Onderzoeksstrategie 

Het empirisch onderzoek voor dit deelonderzoek spitste zich toe op het verzamelen van data over de 

fysieke, maatschappelijke en regelgevende factoren die invloed hebben op zowel het ontstaan als het 

bewonen van drie verkavelingen uit het Woningbouwprogramma die in de stedelijke rand van 

Paramaribo gelegen zijn. Dit deelonderzoek betrof vooral een beschrijvend onderzoek. De 
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onderzoeksmethodes die werden toegepast om de nodige data te verzamelen, waren 

documentenstudie, archiefonderzoek, observaties en interviews (Yin, 2014):  

- Bij de documentenstudie werd er getracht om administratieve documenten, formele 

studies, academische studies en artikels uit de media te verzamelen. Hiervoor werden 

zowel publieke als private bibliotheken bezocht en digitale bronnen vergaard.  

- Het archiefonderzoek spitste zich toe op het verzamelen van censusdata, statistieken, 

kaartmateriaal en data over de geografische situatie. Daarnaast werd nagegaan of er 

surveyonderzoek van andere onderzoekers beschikbaar was.  

- De observaties splitsten zich op in twee types: directe en participerende observaties. De 

directe observaties vonden gebeurden aan het begin van het veldonderzoek en dienden 

om de lokale situatie van de drie publieke verkavelingen en de situatie in Paramaribo te 

ontdekken of te actualiseren. Tijdens andere veldonderzoeksmethodes was het mogelijk 

om participerende observaties uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van 

interviews in de stad of op de publieke verkavelingen. 

- De interviews betroffen semigestructureerde interviews waarbij niet alleen ik op zoek ging 

naar documenten en archiefdata, maar waarbij ik ook beschrijvende informatie verzamelde 

die nergens opgeschreven stond. Gezien de orale cultuur in Suriname komt het namelijk 

vaak voor dat niet alle informatie schriftelijk gedocumenteerd wordt of in persoonlijke 

archieven bewaard wordt. De interviews werden schriftelijk verwerkt en via open en axiale 

codering geanalyseerd, om zo gemeenschappelijke concepten en verklaringen te 

construeren (Mortelmans, 2013). 

 

8.5.4 Onderzoekskwaliteit 

Elk onderdeel van dit deelonderzoek kon worden uitgewerkt vanuit een brede variëteit aan 

onderzoekdata. Bij aanvang van het onderzoek was het zeer moeilijk om sluitende data te vinden 

over de woningbehoefte. Data was verouderd of niet beschikbaar voor de hele stad. Pas in 2016 

werden accurate, recente en gebiedsdekkende cijfers beschikbaar. Die werden verzameld door het 

Algemeen Bureau voor Statistiek Suriname en verder verwerkt door een team van Academici van het 

Institute for Graduate Studies and Research, onder leiding van Dr. Menke. Zo was het mogelijk om 

op basis van betrouwbare data dit onderdeel uit te werken.  

 

Voor de uitdagingen binnen de publieke woningbouw kon er gesteund worden op enkele 

onderzoeken en publicaties die getrianguleerd werden op basis van enkele interviews (n=5) met 

deskundige in de publieke woningbouw en een deskundige op het vlak van corruptie in het 
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Surinaamse grondbeleid. Zo was er enerzijds voldoende data en anderzijds konden de bevindingen 

getrianguleerd worden.  

 

De historiek en uitdagingen van publieke woningbouw kon zeer uitgebreid gedocumenteerd worden 

op basis van beleidsdocumenten, academische studies en bouwdossiers van de verschillende 

projecten. Tevens waren er verschillende bevoorrechte getuigen (n=8) die meer inzicht gaven in de 

totstandkoming, het beleid, de projecten en de kernpunten van de publieke woningbouw, vanaf hun 

ontstaan tot en met 2010. Voor alle aspecten was er voldoende betrouwbare data beschikbaar, 

waardoor het mogelijk was om alle informatie te trianguleren. Enkel over de hypotheken op 

kasreserve was weinig informatie beschikbaar. Pas later in het onderzoek, na het afronden van de 

veldwerkperiode in 2015, was ik in staat om data te verzamelen over het aantal afgeleverde 

hypotheken. Hierdoor was het niet mogelijk om de tijdens de interviews dieper in te gaan op de 

omvang en verhouding tussen publieke woningbouwverkavelingen en de afgeleverde hypotheken op 

kasreserve. Ook kon niet bevraagd worden welke impact de gunstige hypotheken hadden op de 

woningbehoefte.  

 

Voor de beschrijving van het Landelijk Woningbouwprogramma stootte ik op een gebrek aan 

geschreven documenten. Het beleid voor publieke woningbouw tussen 2010 en 2015 is gebaseerd 

op een beleidsplan dat voorhanden was, maar over de concretisering en implementatie van het 

programma zelf zijn de geschreven bronnen schaars. Hierdoor was ik voor dit onderdeel 

aangewezen op interviews van betrokkenen binnen het LWP (n=9). Op basis van die interviews was 

het mogelijk om veel informatie te verzamelen én om de gegevens te trianguleren door aan de 

verschillende geïnterviewden dezelfde vragen betreffende de concretisering en implementatie van 

het programma te stellen. Het was niet mogelijk om de top en de politieke vleugel van het LWP te 

bevragen. Slechts één persoon uit de werkgroep met ministers en betrokken directeuren was bereid 

mee te werken aan het onderzoek. Hierdoor was het niet mogelijk om de informatie over de werking 

van de werkgroep te trianguleren. 

 

Voor de analyse van de ruimtelijke karakteristieken van Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 

kon ik steunen op enerzijds de projectdossiers, beschrijvingen van de projecten op basis van de 

interviews (n=9), observaties van de projecten en een analyse van verzameld kaartmateriaal. Zo was 

het mogelijk om de projecten binnen de stad te positioneren, de bodemgesteldheid per site te 

achterhalen, de voorzieningen in kaart te brengen en het mobiliteitsprofiel te construeren. Aangezien 

dit onderdeel vaak objectieve waarnemingen van de ruimtelijke situatie betreft, was triangulatie van 
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die gegevens enkel nodig bij wat niet onmiddellijk nagemeten of cartografisch kon geverifieerd 

worden. Door de openheid van de geïnterviewde medewerkers van het LWP, was het mogelijk om de 

nodige gegevens te bekomen en om waar nodig de onderzoekdata te trianguleren.  

 

8.5.5 Perspectief van de aanbodzijde: selecteren van gronden, 

bouwrijp maken van verkaveling en bouwen van woningen 

uit het Woningbouwprogramma 

Om het perspectief van de aanbodzijde van de publieke woningen binnen het 

Woningbouwprogramma te kennen, is het cruciaal om alle betrokken actoren eerst te identificeren, 

om daarna alle relevante, beïnvloedende factoren uit de context en de actiesituaties te detecteren. Zo 

kan de incentivestructuur per actor en de interacties tussen de verschillende actoren begrepen 

worden. Dat deelonderzoek spitste zich daarom toe op het identificeren van de betrokken actoren 

(politiek, administratief, middenveld, burgers en donoren), hun interacties, de uitkomst van de 

interacties en de factoren die deze interacties beïnvloeden bij het selecteren van gronden, het 

bouwrijp maken van verkavelingen en het bouwen van woningen uit het Woningbouwprogramma in 

de stedelijke rand van Paramaribo. Zo focuste dit deelonderzoek op het detecteren van de 

verschillende actoren, het ontdekken en analyseren van hun interacties en de factoren die deze 

interacties beïnvloeden.  

 

a. Deelonderzoeksvragen en hun deeldoelstellingen 

Het empirisch onderzoek van dit tweede deelonderzoek ontwikkelt zich rond twee aan elkaar 

gekoppelde onderzoeksvragen: 

- Welke actoren zijn betrokken bij het selecteren van gronden, het bouwrijp maken van 

verkavelingen en het bouwen van woningen uit het Woningbouwprogramma in de stedelijke 

rand van Paramaribo? 

- Waarom kiezen deze actoren ervoor om in de stedelijke rand van Paramaribo 

verkavelingen van het Woningbouwprogramma te ontwikkelen? Welke interacties en 

factoren beïnvloeden die ontwikkelingskeuzes? 

 

De doelstelling van dit tweede deelonderzoek was om een analyse te maken van het keuzeproces 

dat gepaard gaat met het selecteren van gronden, het bouwrijp maken van verkavelingen en het 

bouwen van woningen uit het Landelijk Woningbouwprogramma in de stedelijke rand van 

Paramaribo. Op die manier trachtte ik te verklaren waarom publieke verkavelingen in de rand van 
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Paramaribo tot stand komen, ondanks de gekende publieke en private kosten en de sociale en 

ecologische nadelen van dit type van versnipperde perifere ontwikkelingen.  

 

b. Onderzoeksstrategie 

Het empirisch onderzoek voor dit deelonderzoek spitste zich toe op het verzamelen van data over de 

fysieke, maatschappelijke en regelgevende factoren die invloed hebben op zowel het ontstaan als het 

bewonen van verkavelingen uit het Woningbouwprogramma die in de stedelijke rand van Paramaribo 

gelegen zijn. Dit deelonderzoek was dus vooral een analytisch en verklarend onderzoek. De 

onderzoeksmethodes die werden toegepast om de nodige data te verzamelen waren 

documentenstudie, archiefonderzoek, observaties en interviews (Yin, 2014): 

- Bij de documentenstudie werd getracht om administratieve documenten en 

mediaberichten te verzamelen die inzicht gaven in het beslissingsproces. Gezien het zeer 

recente administratieve data betreft, bevonden deze zich niet in bibliotheken, maar waren 

ze eerder in het persoonlijk bezit van de betrokken actoren. De documenten werden dus 

verzameld door gesprekken met die actoren aan te gaan.  

- De interviews betroffen semigestructureerde interviews met een dubbele functie. Ten 

eerste gaven ze inzicht in de te betrekken actoren en in de beschikbare documenten. Ten 

tweede kon uit de interviews de incentivestructuren en de keuzeprocessen van de 

verschillende actoren achterhaald worden. Daarom werden verschillende sleutelactoren 

meer dan een keer geïnterviewd. De interviews werden schriftelijk verwerkt en 

geanalyseerd op basis van open en axiale codering, om uiteindelijk gemeenschappelijke 

concepten en verklaringen te construeren (Mortelmans, 2013). 

 

c. Onderzoekskwaliteit 

Zowel de organisatiestructuur als de procedure ter selectie van gronden kon niet via geschreven 

bronnen achterhaald worden. Die informatie berust dus louter op inzichten uit interviews van 

betrokken actoren in het LWP (n=9). Voor de triangulatie van de gegevens werden de inzichten uit 

voorgaande interviews enerzijds voorgelegd aan verschillende leden van het LWP en anderzijds 

werden sleutelactoren binnen het LWP meerdere keren geïnterviewd. Tijdens die vervolginterviews 

werden zowel hun eigen uitspraken als die van hun collega’s getrianguleerd. Zo werd het mogelijk 

om zowel de organisatiestructuur als de procedure ter selectie van locaties en gronden te 

achterhalen en ook die informatie te trianguleren.  
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Voor het ontwerp van de verkavelingen en woningen was het mogelijk om te steunen op zowel de 

ontwerp- en bouwtekeningen als op de interviews met betrokkenen uit het LWP (n=9) en de 

betrokken ontwerpbureaus (n=3). Op die manier werd het mogelijk om het ontwerp van de 

verkavelingen en de woningen te achterhalen en de ontwerpkeuzes te bespreken. De uitspraken over 

de ontwerpkeuzes van de verkavelingen konden getrianguleerd worden met de uitspraken van de 

betrokken actoren uit het LWP. Op die manier was het mogelijk om voldoende en betrouwbare data 

voor dit onderwerp te verzamelen.  

 

Om de percepties van de verschillende actoren op het LWP, de locatiekeuze en de projecten zelf in 

beeld te brengen, werden 29 bevoorrechte getuigen geïnterviewd: actoren verwant aan het LWP 

(n=8), experten woonbeleid (n=6), architecten en planologen (n=10) en milieudeskundigen (n=5). Die 

geïnterviewden werden bevraagd op basis van een actorenanalyse, met een doorverwijzing om de 

actoren analyse te vervolledigen. Er was grote bereidwilligheid bij deze groep van geïnterviewden. 

Toch konden niet alle actoren geïnterviewd worden, zo was één milieuorganisatie niet beschikbaar. 

Desondanks gaven de verzamelde percepties een voldoende representatief beeld van de actoren 

weer. Ook tijdens de interviews waren de respondenten zeer bereidwillig en was de non-respons op 

de vragen zeer beperkt. Gezien het om persoonlijke percepties gaat, was het niet mogelijk of 

wenselijk om de percepties te trianguleren.  

 

8.5.6 Perspectief van de vraagzijde: aanvragen, aanvaarden en 

bewonen van een woning uit het Woningbouwprogramma 

Om het perspectief van de vraagzijde binnen het Woningbouwprogramma te kennen, was het nodig 

om op basis van de inzichten van de context en het bijkomend onderzoek de incentivestructuur van 

de huidige bewoners (voormalige woningbehoeftigen) meer concreet te achterhalen. Dit 

deelonderzoek spitste zich toe op het identificeren van de beïnvloedende factoren, actoren en 

interacties die leidden tot de overwegingen die de huidige bewoners van de publieke verkavelingen 

maakten om een woning uit het LWP in de stedelijke rand van Paramaribo aan te vragen, te 

aanvaarden en erin te blijven wonen. Verder behelsde het deelonderzoek ook een peiling naar en 

analyse van eventuele overwegingen om te verhuizen. Hierbij was het cruciaal om op basis van de 

inzichten uit het eerste deelonderzoek over de context te ontdekken of wonen in de stedelijke rand 

van Paramaribo  gepaard gaat met nadelige aspecten, zoals hoge mobiliteitskosten en beperkte 

toegang tot publieke en private voorzieningen – zoals in de literatuur beschreven wordt. Op basis van 

dit onderzoek wenste ik te achterhalen waarom woningbehoeftigen ervoor kiezen om in de stedelijke 

rand te gaan wonen, er te blijven wonen en welke factoren die keuze beïnvloedt.  
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a. Deelonderzoeksvragen 

Het empirisch onderzoek van dit derde deelonderzoek ontwikkelt zich rond drie aan elkaar 

gekoppelde onderzoeksvragen:  

- Waarom kiezen woningbehoeftigen ervoor om een woning uit het Woningbouwprogramma 

in de stedelijke rand van Paramaribo aan te vragen, om de aangeboden woning te 

aanvaarden en om erin te blijven wonen? 

- Welke actoren en factoren beïnvloeden de keuzeopties van de woningbehoeftigen?  

- Kan de groep van woningbehoeftigen die wonen in een woning uit het 

Woningbouwprogramma in de stedelijke rand van Paramaribo als een homogene groep 

beschouwd worden? Vallen de woningbehoeftigen te verdelen in groepen met gelijkaardige 

keuzeprocessen of zijn de keuzeprocessen uniek voor elke bewoner?  

 

De doelstelling van dit derde deelonderzoek was om een analyse te maken van het keuzeproces dat 

gepaard gaat met het aanvragen van een LWP-woning in de stedelijke rand van Paramaribo, het 

aanvaarden van zo’n woning en het besluit erin te blijven wonen. Het doel was om te verklaren 

waarom publieke verkavelingen in de rand van Paramaribo tot stand komen, ondanks de gekende 

publieke en private kosten en de sociale en ecologische nadelen van perifere ontwikkelingen. 

 

b. Onderzoeksstrategie 

Het empirisch onderzoek voor dit deelonderzoek spitste zich toe op het verzamelen van de 

keuzeprocessen van verschillende woningbehoeftigen die wonen op een van de drie verkavelingen 

uit het Woningbouwprogramma (Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland) die in de stedelijke rand 

van Paramaribo gelegen zijn. Bij de verzameling van de keuzeprocessen ging ik op zoek naar 

beïnvloedende actoren, interacties en factoren die de keuzeprocessen van de woningbehoeftigen 

beïnvloedden. Dit deelonderzoek betrof een analytisch en verklarend onderzoek. 

Onderzoeksmethodes die werden toegepast om de nodige data te verzamelen zijn 

documentenstudie, archiefonderzoek, observaties en interviews (Yin, 2014):  

- De interviews betroffen semigestructureerde interviews met in de eerste plaats 

woningbehoeftigen die wonen op de verkavelingen uit het Woningbouwprogramma die in 

de stedelijke rand van Paramaribo gelegen zijn. Daarnaast werden ook actoren die deze 

keuzes beïnvloedden geïnterviewd, net als andere onderzoekers of professionals met 

expertise in de keuzeopties van de woningbehoeftigen. De interviews werden schriftelijk 

verwerkt en werden via open en axiale codering geanalyseerd. Zo was het mogelijk om 

gemeenschappelijke concepten en verklaringen te achterhalen (Mortelmans, 2013). 
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- Bij de documentenstudie werd getracht om informatie te verzamelen die de informatie die 

de bewoners gaven tijdens de interviews kon valideren of verder uitdiepen. Afhankelijk van 

de informatie die uit de interviews naar voren kwam, werd gericht naar bronnen gezocht, 

zoals naar administratieve documenten, formele studies, academische studies en 

mediaberichten. Er werd gezocht in bijvoorbeeld publieke en private bibliotheken, maar ook 

in documentenarchieven van publieke instellingen.  

- Het archiefonderzoek spitste zich toe op het verzamelen van censusdata, statistieken, 

kaartmateriaal en data over de geografische situatie. Daarnaast werd nagegaan of er 

surveyonderzoek van andere onderzoekers beschikbaar was. 

 

c. Onderzoekskwaliteit 

Woontevredenheidsonderzoeken krijgen binnen academische kringen vaak de kritiek dat 

bewoners hun woonomgeving als te positief beoordelen, waardoor de waarde van dergelijke 

onderzoeken in twijfel wordt getrokken. Dit derde deelonderzoek betrof echter geen 

woontevredenheidsonderzoek, het was een onderzoek om te begrijpen waarom bewoners 

tevreden of ontevreden zijn met hun nieuwe woonsituatie of deelaspecten ervan. Daarom 

werd er niet voor gekozen om een woontevredenheidsbevraging uit te werken, maar wel om 

een kleine groep bewoners te bevragen op basis van semigestructureerde diepte-

interviews. Het was hierbij belangrijk dat de bewoners eerst aan het woord kwamen en om 

hen eerst algemene vragen te stellen over hun perceptie over het verkavelingsproject. 

Daarna moest aan de hand van topics, die dienden als een soort van handleiding, het 

gesprek worden gestuurd om dieper in te gaan op bepaalde aspecten. De bedoeling hiervan 

was om lokale invullingen en prioriteiten te detecteren en de antwoorden zo min mogelijk op 

voorhand te sturen.  

 

De vragen peilden in eerste instantie naar de perceptie van feitelijkheden: in welke mate zijn 

de bewoners tevreden over zaken als de grootte van de woning, het onderhoud van het 

openbaar groen of de  ontsluiting van de wegen (fysieke kenmerken van de 

woonomgeving). Vragen die peilden naar feitelijkheden kwamen ook voor. Het ging daarbij 

steeds om persoonlijke feitelijkheden die, wegens gebrek aan persoonsgegevens, niet op 

een andere manier te weten konden gekomen worden. Bijvoorbeeld: ‘wat is uw 

gezinssamenstelling?’ Andere feitelijkheden die betrekking hadden op het 
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verkavelingsproject zelf, werden reeds bestudeerd in de analysefase van de projecten in het 

begin van de veldwerkperiode, en hoefden dus niet meer in de vragenlijst opgenomen te 

worden. 

 

Aangezien ik geen toegang had tot persoonsgegevens van de bewoners, werd besloten om 

ter plaatste het principe van ‘random walks’ toe te passen. Dat betekent dat werd 

rondgewandeld op de projecten op verschillende dagen tijdens de week en op verschillende 

tijdstippen, bij voorkeur vanaf de late namiddag aangezien de bewoners dan meestal thuis 

zijn. Het eerste individu dat op die manier aangetroffen werd op het project en bereid was 

een interview af te nemen, werd bevraagd, enzoverder. De interviews duurden gemiddeld 

25 minuten en werden alle 60 opgenomen met een dictafoon. Dit deelonderzoek werd 

uitgevoerd samen met Kristien Mariën (2016), masterstudent Stedenbouw en Ruimtelijke 

Planning. De interviews werden samen voorbereid, maar werden door Kristien afgenomen. 

Kristien verwerkte de interviews voor haar masterproef, maar voor dit onderzoek maakte ik 

eigen verslagen en analyseerde ik die opnieuw.  

 

De resultaten van het onderzoek ontkrachten de vrees dat dergelijke bevraging een te 

positieve weerspiegeling zou zijn van de perceptie van de bewoners op hun woonsituatie. 

Het merendeel van de respondenten antwoordden zeer open en kritisch op alle vragen, 

waarbij de pijnpunten van hun woonsituatie vaak zeer precies geduid werden. Hierdoor was 

het mogelijk om per interview, maar ook per verkavelingsproject, over de drie projecten 

heen te detecteren wat de sterktes en pijnpunten waren. Ook kon de logica achter de 

keuzes gedetecteerd worden. Zo was het mogelijk om op basis van de interviews 

incentivestructuren uit te werken. Al kampten verschillende vragen met non-respons, toch 

bleven de percentages per vraag eerder laag. Bij geen enkele vraag was de non-respons 

dermate dat er geen analyses konden plaatsvinden.  

 

8.5.7 Onderzoeksstrategie 

Onderstaand schema geeft de opzet en de onderzoeksstrategie van elk deelonderzoek uit het 

empirische gedeelte van dit onderzoek weer: 

 



180 
 

Deelonderzoek 1 Context van het Landelijk Woningbouwprogramma 

Centrale 
onderzoeksvraag 

Welke maatschappelijke, regelgevende en fysische factoren hebben 

invloed op zowel het ontstaan als het bewonen van de verkavelingen 

Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland uit het 

Woningbouwprogramma die in de stedelijke rand van Paramaribo zijn 

gelegen? 

Doelstelling  De doelstelling van dit eerste deelonderzoek was om de context te 

beschrijven waarin de drie verkavelingen van het Landelijk 

Woningbouwprogramma in de stedelijke rand van Paramaribo tot stand 

komen en bewoond worden.  

Onderzoekstrategie Documentenstudie Beleidsdocumenten, administratieve 

documenten, academische studies en 

mediaberichten over maatschappelijke, 

regelgevende en fysieke factoren 

Archiefonderzoek Censusdata, statistische data, kaartmateriaal 

en surveyonderzoek van andere academici 

betreffende maatschappelijke, regelgevende 

en fysieke factoren 

Interviews  Ongeschreven beschrijvende data 

verzamelen over maatschappelijke, 

regelgevende en fysieke factoren 

Directe observaties Veldbezoek aan verkavelingsprojecten ter 

observatie van lokale situatie (fysiek en 

ruimtelijk) 

Participerende 
observaties 

Tijdens interviews met bewoners op de 

verkavelingen gebruiken en situatie 

observeren 

Deelonderzoek 2 Perspectief van de aanbodzijde: selecteren van gronden, het 

bouwrijp maken van verkaveling en bouwen van woningen uit het 

Woningbouwprogramma 

Centrale 
onderzoeksvragen 

Welke actoren zijn betrokken bij het selecteren van gronden, het 

bouwrijp maken van verkavelingen en het bouwen van woningen uit het 

Woningbouwprogramma in de stedelijke rand van Paramaribo? 
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Waarom kiezen deze actoren ervoor om in de stedelijke rand van 

Paramaribo verkavelingen van het Woningbouwprogramma te 

ontwikkelen? Welke interacties en factoren beïnvloeden deze 

ontwikkelingskeuzes? 

Doelstelling  De doelstelling van dit tweede deelonderzoek was om een analyse te 

maken van het keuzeproces dat gepaard gaat met het selecteren van 

gronden, het bouwrijp maken van verkavelingen en het bouwen van 

woningen uit het Landelijk Woningbouwprogramma in de stedelijke rand 

van Paramaribo. Op die manier trachtte ik te verklaren waarom publieke 

verkavelingen in de rand van Paramaribo tot stand komen, ondanks de 

gekende publieke en private kosten en de sociale en ecologische 

nadelen van dit type van versnipperde perifere ontwikkelingen. 

Onderzoekstrategie Documentenstudie Administratieve documenten en artikels in de 

media betreffende het keuzeproces 

Interviews 

  

Oriënterende interviews om actoren en 

documenten te identificeren 

Diepte interviews om de incentive structuren 

en keuzeprocessen van alle betrokken 

actoren te identificeren en te analyseren 

Deelonderzoek 3 Perspectief van de vraagzijde: aanvragen, aanvaarden en bewonen 

van een woning uit het Woningbouwprogramma 

Centrale 
onderzoeksvragen 

Waarom kiezen woningbehoeftigen ervoor om een aanvraag in te 

dienen voor een woning uit het Woningbouwprogramma in de stedelijke 

rand van Paramaribo, om de aangeboden woning te aanvaarden en om 

erin te blijven wonen? 

 

Welke actoren en factoren beïnvloeden de keuzeopties van de 

woningbehoeftigen?  

 

Kan de groep van woningbehoeftigen die wonen in een woning uit het 

Woningbouwprogramma in de stedelijke rand van Paramaribo als een 

homogene groep beschouwd worden? Zijn de woningbehoeftigen 

verdeeld in groepen met gelijkaardige keuzeprocessen of zijn de 

keuzeprocessen uniek voor elke bewoner?  
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Doelstelling De doelstelling van dit derde deelonderzoek was om een analyse te 

maken van het keuzeproces dat gepaard gaat met het aanvragen van 

een LWP-woning, het aanvaarden van een woning en het blijven 

woning in die woning in de stedelijke rand van Paramaribo. Het doel 

was om op die manier te verklaren waarom publieke verkavelingen in 

de rand van Paramaribo tot stand komen, ondanks de gekende publieke 

en private kosten en de sociale en ecologische nadelen van perifere 

ontwikkelingen. 

Onderzoeksstrategie Documentenstudie Beleidsdocumenten, administratieve 

documenten, academische studies en 

mediaberichten betreffende 

maatschappelijke, regelgevende en fysieke 

factoren betreffende validatie of uitdiepen van 

inzichten uit interviews 

Archiefonderzoek Censusdata, statistische data, kaartmateriaal 

en surveyonderzoek van andere academici 

betreffende validatie of uitdiepen inzichten uit 

interviews 

Interviews Diepte-interviews om de incentivestructuren 

en keuzeprocessen van de 

bewoners/voormalig woningbehoeftigen te 

identificeren 

Tabel 21: opzet en onderzoeksstrategie per deel onderzoek( Heirman, 2019) 
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Deel IV: casestudy 
 

  



184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 44: mozaïek van woningen in Paramaribo (Heirman, 2019)  
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In dit empirisch luik zal ik het theoretisch kader over de onderzoeksopportuniteiten naar stedelijke 

uitspreiding op basis van een neo-institutionele benadering toetsen aan de concrete casus van 

publieke woningbouw in Paramaribo. Concreet focust de case op drie publieke woningbouwprojecten 

die tot stand kwamen in het kader van het Landelijk Woningbouwprogramma (LWP) 2010 – 2015, 

met name ‘Hanna’s Lust’, ‘Waterland’ en ‘Leidingen 10A’. 

 

Het hoofdstuk start met een situering van die drie casussen op basis van een uiteenzetting van 

enerzijds het kader van de publieke woningbouw in Suriname en anderzijds de ruimtelijke 

karakteristieken van de drie casussen. Vervolgens geef ik een uiteenzetting over de positie, keuzes 

en ervaringen van de betrokken actoren en bewoners van de drie projecten. Die informatie analyseer 

ik op basis van het IAD, uitgebreid met het dienstverleningsmodel, om de oorzaken te identificeren 

van stedelijke uitspreiding veroorzaakt door publieke residentiële ontwikkelingen. De resultaten van 

die analyse vergelijk ik met de generieke oorzaken van stedelijke uitspreiding uit het theoretisch 

kader, waardoor ik de opportuniteiten van het gebruik van de neo-institutionele benadering en het 

IAD in deze casus kan duiden. Ik sluit het empirisch hoofdstuk af met een vooruitblik naar mogelijke 

ingangspunten voor een woonbeleid dat de woningbehoefte wegwerkt zonder stedelijke uitspreiding 

te stimuleren.  

9 Kader van publieke woningbouw tussen 

2010 - 2015 

9.1 Inleiding 
In dit onderdeel licht ik de historiek en de huidige stand van zaken van de woningmarkt toe, met 

specifieke aandacht voor de publieke huisvesting in Paramaribo. Ik start met een uiteenzetting over 

de omvang van de woningbehoefte in het stedelijk gebied van de hoofdstad, gevolgd door een 

analyse van de uitdagingen op de private woningmarkt. Daarna volgt een analyse van de publieke 

woningmarkt. Ik eindig met een beschrijving van de krijtlijnen van de publieke woningbouw tussen 

2010 en 2015. In die periode werden Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A gebouwd.  

 

9.2 Historiek en omvang van woonbehoefte  
Sinds decennia bestaat er een wanverhouding tussen de vraag- en aanbodzijde van de woningmarkt 

in Paramaribo, wat een grote woningbehoefte heeft opgeleverd. Die behoefte vindt haar oorsprong 
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enerzijds in een stijgend aantal inwoners en anderzijds in een hele reeks beperkingen in het 

woningbestand en op de woningmarkt.  

 

De inleiding (zie 3.2 en 3.3) toonde aan dat de bevolkingsgroei van Paramaribo leidde tot 

verstedelijking en later ook tot suburbansatie. Die bevolkingsgroei deed de vraag naar woningen in 

het stedelijk gebied van Paramaribo stijgen. Sinds het einde van de 19e eeuw tot op vandaag zorgt 

dat voor een druk op de woningmarkt. Het woningtekort leidt voornamelijk tot de overbevolking van 

woningen en het blijven bewonen van laag-kwalitatieve woningen. Slechts in zeer beperkte mate 

zorgt dit ook voor een toename van daklozen en van illegale woningen, individueel of in informele 

nederzettingen (De Bruijne & Maks, 2008) (Republiek van Suriname, 2011).  

 

Overbevolking kan op drie manieren plaatsvinden: wanneer meerdere families zich in een 

wooneenheid vestigen (1), wanneer verschillende kleine bouwsels worden toegevoegd aan de 

wooneenheid (2) of wanneer volwaardige woningen op het perceel worden toegevoegd (3). Vaak 

wonen verschillende generaties in Paramaribo samen in dergelijke overbevolkte situaties. 

Overbevolkte woonsituaties leiden tot problemen als een zeer beperkte beschikbare ruimte per 

persoon, weinig privacy en overmatig gebruik van sanitair, riolering, elektriciteit en drinkbaar water, 

waardoor onhygiënische situaties of schaarste kunnen ontstaan. De generaties die vaak met anderen 

op eenzelfde perceel wonen zijn jongeren, jonge gezinnen en/of ouderen, omdat de woningmarkt 

voor hen weinig opties biedt (De Bruijne & Maks, 2008) (Republiek van Suriname, 2011). Hierdoor 

leidt overbevolking tot woningbehoefte. Laag-kwalitatieve woningen kunnen eveneens leiden tot 

onveilige of onhygiënische woonomstandigheden, wanneer nutsvoorzieningen ontbreken, de woning 

niet aangesloten is op de riolering of wordt geteisterd door vocht, schimmel en/of ongedierte. Ook 

dan ontstaat een behoefte aan meer woningen. 

 

De hedendaagse woningbehoefte in Paramaribo wordt berekend door het verschil tussen het aantal 

wooneenheden, verminderd met het aantal woningen in slechte staat, en het aantal huishoudens. De 

woningbehoefte is echter lange tijd niet op schaal van de hele stad onderzocht. Om de behoefte in 

beeld te brengen, werden vaak academische studies over beperkte gebieden van de stad gebruikt. 

Door hun verschil in reikwijdte boden die studies vaak weinig houvast voor vergelijkende studies 

(Aarts H., 1983) (Surinamese Counterpart Group, 1992) (Maks en De Bruijne, 2008) (Meyer, 2010). 

Ook het huisvestingsplan uit 2011 – waar de cases een implementatie van zijn – baseerde zich voor 

de raming van de woningbehoefte op die onvolledige academische studies (Stichting Planbureau 

Suriname, 2012). Pas in juli 2016 werden de eerste accurate en stadsbrede huisvestingsstatistieken 
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gepubliceerd. De academici van het Institute for Graduate Studies van de Anton de Kom Universiteit 

van Suriname, onder leiding van dr. Menke (Menke, 2016), gebruikten hiervoor data van het 

Algemeen Bureau voor Statistiek van Suriname die werden gedestilleerd uit de volkstellingen van 

2004 en 2012. Aangezien het huisvestingsplan zich op de oudere studies baseerde, gebruik ik de 

stadsbrede en meest recente gegevens van Menke en zijn collega’s. 

 

Menke (2016) beschrijft de woningbehoefte in Suriname door vraag en aanbod per district te 

vergelijken met de cijfers op nationaal niveau. Hieruit blijkt dat 4801 van de 6038 ontbrekende 

woningen, ofwel 80%, zich in het stedelijk gebied van Paramaribo bevinden. Hieruit blijkt dus dat de 

woningnood in Suriname hoofdzakelijk een stedelijke problematiek is. Worden de cijfers uit 2004 

vergeleken met die uit 2012, dan blijkt dat er bijna 20 000 woningen werden bijgebouwd. Het 

woningbestand breidde dus uit met bijna 12%. Dat kon echter weinig soelaas bieden, aangezien het 

tekort aan woningen bijna verdubbelde. De conclusie is dat de snelheid waarmee woningen gebouwd 

worden de groeiende vraag naar woningen niet kan bijbenen. 

 

 2004 2012 

 woningen tekorten woningen tekorten 

Stedelijk gebied van Paramaribo 88 502 2581 100 392 4801 

° Paramaribo 57 300 2092 58 825 3335 

° Wanica 20 571 357 27 914 1025 

° Commewijne 6293 70 8080 264 

° Para 4338 60 5573 177 

Totaal Suriname 120 157 3308 134 329 6038 

 
Tabel 22: woningaanbod versus - tekort6 (verwerking Heirman o.b.v. statistieken uit Menke, 2016)  
 

Naast een tekort aan woningen kampt het aanwezige woningenbestand ook met een 

kwaliteitsprobleem. Ook dat werd door Menke en zijn collega’s statistisch begroot. Zij maakten 

daarvoor een onderscheid tussen enerzijds woningen die kleine of grote reparaties behoeven en 

anderzijds woningen die een dermate groot verval vertonen dat ze niet meer te redden zijn door 

renovatie. Om de woningbehoefte in beeld te brengen, werden enkel de woningen meegeteld die 

grote reparaties behoeven of niet meer gerepareerd kunnen worden. Uit de statistieken blijkt dat 

slechts 1009 woningen, of 1% van de woningen in het stedelijk gebied van Paramaribo, niet meer 

                                                                 
6 Het tekort aan woningen werd berekend door het aantal woningen af te trekken van het aantal gezinnen.  
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gerepareerd kan worden. Wel hebben 38 113 woningen, of 37,96% van het totaal, nood aan grote 

reparaties.  

Samengeteld betekent dat dat 39 122 woningen – of 38,96% van de woningen in het stedelijk gebied 

van Paramaribo – zich in een slechte staat bevinden. De gezinnen die erin wonen, kunnen ook 

gecategoriseerd worden als woningbehoeftig. Wanneer we onderstaande cijfers vergelijken met het 

nationaal niveau, kunnen we vaststellen dat de lage kwaliteitswoningen geconcentreerd zijn in het 

stedelijk gebied van Paramaribo. 

 

 Woningen Grote reparaties Niet meer mogelijk 

om te repareren 

Stedelijk gebied van 

Paramaribo 

100.392 38.113 1.009 

° Paramaribo 58.825 21.256 504 

° Wanica 27.914 10.799 358 

° Commewijne 8.080 3.455 86 

° Para 5.573 2.603 61 

Totaal Suriname 134.329 52.150 1.517 

Tabel 23: kwaliteit van woningen in 2012 (Heirman op basis van statistieken uit Menke, 2016)  
 

Om een volledig beeld van de woningbehoefte te krijgen, zou ik ook nog de verwachte 

bevolkingsgroei en verwachte toename van gezinnen in acht moeten nemen. Omdat de beschikbare 

bevolkingsprojecties ver uit elkaar liggen, worden die hier echter buiten beschouwing gelaten. De 

woningbehoefte wordt hier bijgevolg enkel berekend op basis van bovenstaande gegevens over het 

woningtekort en kwaliteitsproblemen bij woningen. De combinatie van die cijfers geeft aan dat er 

nood is aan 5810 nieuwe woningen en dat er 38.113 woningen renovaties behoeven – of bij verder 

verval ook vervangen moeten worden. 

 

Nood aan nieuwe woningen 5810 

Woningen die verbeterd of vervangen moeten worden 38.113 

Totaal woningtekort 43.923 

Tabel 24: woningtekort stedelijke gebied van Paramaribo (Heirman, 2017)  
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9.3 Uitdagingen op private woningmarkt 
Om de woningbehoefte beter te begrijpen zal ik nu ingaan op de problemen langs de aanbodzijde op 

de private woningmarkt. Hierbij kijk ik naar de aspecten betreffende de beperkte beschikbaarheid van 

grond, de hoge kostprijs om een woning te kopen en de uitdagingen op de private huurmarkt.  

 

9.3.1 Beperkte beschikbaarheid van grond 

De beperkte beschikbaarheid van bouwgrond in Paramaribo kent vier dominante oorzaken: 

bodemgeschiktheid (1), hoge grondprijs (2), corruptie in uitgifte domeingrond (3) en speculatie en 

boedelproblematiek (4).  

 

a. Bodemgeschiktheid 

De geologische karakteristieken van het kustgebied waarin het stedelijk gebied van Paramaribo zich 

bevindt, zorgen voor een beperkte bodemgeschiktheid. Die geologische zone positioneert zich 

langsheen de kust en vormt een strook van 350 km lang, die in breedte varieert tussen de 50 en 150 

kilometer. De kustvlakte kan opgedeeld worden in een noordelijke en een zuidelijke zone. In de 

noordelijke zone treffen we de jongere afzetting aan, die het gevolg is van de samenwerking tussen 

de rivier en de zee. In de zuidelijke zone zijn alle mineralen verweerd en is er bauxiet ontstaan. Die 

wisselwerking leidt tot een afzetting van zand uit de rivieren en zee en een afzetting van schelpen uit 

de zee. Samen vormen ze zand- en schelpenritsen. Die ritsen zijn zeer draagkrachtige en vruchtbare 

zones, ideaal voor de aanleg van wegen en de constructie van gebouwen. Tussen de ritsen liggen 

depressies die uit drassige kleigronden bestaan. Aangezien ze minder draagkrachtig zijn, zijn ze 

minder geschikt voor bebouwing, tenzij ze worden ingepolderd en opgehoogd. En dan nog blijven die 

zones bij hevige regenval zeer gevoelig voor wateroverlast (Ministerie van Openbare Werken, 2001) 

(Linnekamp, 2010). Door die geologische karakteristieken zijn vooral de zandgronden op de ritsen 

geschikt voor ontwikkeling, terwijl de drassige gebieden grote investeringen behoeven om ontwikkeld 

te kunnen worden. Er zijn dus weinig van nature geschikte gronden voor bebouwing. Zowel de 

schaarste van de zandgronden als de grote investeringen nodig voor de ontwikkeling van drassige 

gronden dragen bij tot de hoge grondprijzen.  

 

b. Grondprijzen 

De grondprijzen in Paramaribo zijn over het algemeen hoog, waardoor slechts een hele beperkte 

groep van de bevolking voldoende financieel draagkrachtig is om bouwgrond te kopen. Huits en Tjan 

A Way (2011) deden onderzoek naar de grondprijzen in Paramaribo. Uit hun studie blijkt dat de 
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grondprijs in het stedelijk gebied varieert tussen 25 en 35 euro per vierkante meter. De gemiddelde 

oppervlakte van de verkochte percelen schommelt tussen de 400 en 500 vierkante meter. In theorie 

zouden de prijzen van de verkochten gronden dus moeten schommelen tussen de 10 000 en 17 500 

euro. In de praktijk bleken de gemiddelde prijzen van de verkochte percelen volgens Huits en Tjan A 

Way hoger te liggen dan het product van oppervlakte en prijs per vierkante meter. De effectieve 

verkoopsprijs van de verkochte percelen ligt volgens hen immers tussen de 20 000 euro en 35 000 

euro (Huits & Tjan A Way, 2011). Die prijzen staan in schril contrast met de gemiddelde inkomens in 

Suriname. In januari 2012 ontving de gemiddelde ambtenaar bijvoorbeeld een salaris van 2100 

Surinaamse dollar (srd), wat op dat moment omgerekend 486 euro waard was (Algemeen Bureau 

voor Statistiek Suriname, 2012). 

 

c. Corruptie in uitgifte domeingronden 

Naast private gronden of eigendomsgronden kunnen Surinaamse burgers ook aanspraak maken op 

een stuk overheidsgrond, beter gekend als domeingrond. De aanvraag van een stuk domeingrond 

lijdt echter onder corruptie. In Suriname kan elke staatsburger een aanvraag doen om een perceel 

domeingrond in grondhuur te verkrijgen. Zo wil de staat haar burgers ondersteunen op vlak van 

huisvesting. De realiteit staat echter ver van dat ideaal. De heersende corruptie bij de verdeling van 

domeingrond zorgt ervoor dat een burger zeer moeilijk domeingrond kan verkrijgen. Om te beginnen 

worden ingediende aanvragen op een zeer laag tempo behandeld, zo laag dat vele aanvragen 

onbehandeld blijven. Enkel wanneer de aanvrager persoonlijke banden heeft met de bevoegde 

ambtenaren of politieke relaties heeft, worden aanvragen behandeld (Huits & Tjan A Way, 2011) (De 

Bruijne & Maks, 2008) (Commissie Reorganisatie Ministerie Ruimtelijke Ordening, 2010). Ondanks 

een grootscheeps onderzoek in 2010 dat harde bewijzen over corruptie naar boven bracht, blijven 

straffen zeer beperkt en blijft de praktijk doorgaan (Commissie Reorganisatie Ministerie Ruimtelijke 

Ordening, 2010). Hierdoor hebben de meeste burgers weinig kans om gebruiksrechten op 

domeingrond in de stad te verkrijgen.  

 

d. Speculatie en boedelproblematiek 

Naast de schaarse gronden, de hoge grondprijzen en de beperkte mogelijkheden om domeingrond te 

verwerven, wordt de markt van de gronden ook negatief beïnvloed door speculatie en onopgeloste 

erfeniskwesties, beter gekend als boedelproblematiek. Voor private gronden en panden bestaan 

geen bouw- of gebruiksverplichtingen. Hierdoor is het mogelijk dat een pand jarenlang leegstaat of 

een grond decennialang braak ligt. Zo wordt noch leegstand noch speculatie op een of andere 

manier gesanctioneerd of belast. Leegstaande percelen waarmee niet gespeculeerd wordt, blijven 
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dan weer vaak onbebouwd door een tekort aan financiële middelen van de eigenaar. Een 

marktconforme hypotheek in Suriname vereist immers grond als onderpand, waardoor velen eerst 

hun lening voor de grond afbetalen vooraleer ze een hypotheek op de woning kunnen afsluiten 

(Enting, 2015). Speculatie gebeurt dan weer in het kader van winstmaximalisatie of in het kader van 

een mogelijke remigratie (Pierpont, et al., 2011) (De Graaf, et al., 2009).  

 

Ook de percelen en gronden die verwikkeld zijn in een boedel liggen er vaak jaren ongebruikt bij. De 

boedelproblematiek ontstaat wanneer de erfgenamen van een onroerend goed er niet in slagen om 

het goed onder hen te verdelen. Vaak komt dat door een onderling geschil, omdat de erfgenamen 

onvindbaar zijn of doordat er te veel erfgenamen zijn, waardoor de notariële kosten om het goed te 

verdelen hoger uitvallen dan de erfenis zelf. Vaak wordt er dan voor gekozen om de erfenis in het 

ongewisse te laten, dan wel om er afstand van te doen.  

 

Er zijn geen exacte cijfers over leegstand, speculatie of boedelproblemen in het stedelijk gebied van 

Paramaribo. Dat de problematiek significant is, blijkt wel uit de verschillende ruimtelijke plannings- en 

huisvestingsstudies en beleidsdocumenten die er de nodige aandacht aan besteden (Chin-A-Lin, 

2010). Om een inschatting van het aantal onbebouwde percelen te maken, gebruik ik de ruimtelijke 

gegevens over de binnenstad van Paramaribo uit 2008. Op dat moment telde de binnenstad 1350 

percelen (165ha), waarvan er 47 onbebouwd waren, ofwel 7 hectare (4%) (Claes & Debaene, 2009, 

pp. 84 - 85). 

 

9.3.2 Hoge kostprijs om woning te kopen 

Naast de schaarste aan grond is het ook duur om woningen te bouwen of een bestaande woning te 

kopen. Dat is vooral te wijten aan nadelige hypotheekvoorwaardes, de dure bouwmaterialen en de 

beperkte typologische mogelijkheden.  

 

a. Nadelige hypotheekvoorwaardes 

De betaalbaarheid van woningen lijdt onder de zeer nefaste hypotheekvoorwaardes, met om te 

beginnen de hoge rentes. De gemiddelde rentevoet schommelde tijdens het veldonderzoek in 2015 

tussen 10% en 12%, in 2018 was dat zelfs tussen 11% en 18%. Verder eisen de banken bijkomende 

eigen middelen en moet de grond als onderpand dienen. Hierdoor is het in Suriname onmogelijk om 

aan een marktconforme hypotheek één krediet voor zowel de grond als de woning te verkrijgen. Door 

die voorwaarden heeft de lagere middenklasse geen toegang tot de private residentiële koopmarkt 

(Huits & Tjan A Way, 2011).  
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Sinds decennia zijn er wel verschillende financiële instellingen die inspanningen leveren om 

betaalbare financieringen aan te bieden aan maatschappelijk zwakkeren. In 1949 werd de 

VolksCredietBank opgericht, die naast persoonlijke leningen ook hypothecaire leningen met 

bijzondere voorwaarden aanbood. Later werd Suritrustbank opgericht, een dochtermaatschappij van 

de Surinaamse Bank N.V. gespecialiseerd in woningkredieten. Tenslotte was er ook nog de 

Nationale Bemiddelingsmaatschappij, tot in de jaren 90 een verkavelingsmaatschappij die zich 

toelegde op perceel- en woningfinancieringen. Ondanks de betere voorwaarden van de aangeboden 

woonleningen waren ze allen verre van ideaal, aangezien geen enkele een volledige financiering van 

de bouwkosten aanbood. De dekking varieerde tussen 60% en 80%, waardoor klanten nog steeds 

over een kapitaal tussen de 40 en 20% van de bouwkosten zelf moesten bezitten (Surinaamse 

Counterpartgroup, 1992). In de paragraaf over de publieke woningbouw in dit hoofdstuk ga ik verder 

in op niet-marktconforme overheidsgesteunde hypotheken, die een poging doen om de nefaste 

private financieringscontext positief te beïnvloeden. 

 

b. Dure bouwmaterialen 

De hoge prijzen van de bouwmaterialen maken het eveneens duur om een woning te bouwen. De 

reden hiervoor is dat Suriname slechts in zeer beperkte mate zelf bouwmaterialen produceert 

(slechts 35%), waardoor het afhankelijk is van import, die wordt gekenmerkt door hoge 

importbelastingen. Gemiddeld vertegenwoordigen deze belastingen 11% van de totale bouwkost van 

een woning (Pierpont, et al., 2011) (Surinaamse Counterpartgroup, 1992).  

 

c. Typologische beperkingen 

Aangezien de vastgoedmarkt enkel uit vrijstaande woningen bestaat, is ze heel duur. Die 

typologische beperkingen zijn het gevolg van juridische belemmeringen met betrekking tot gedeeld 

eigendom in onroerende goederen. De bouwwet en haar uitbreidingen (G.B. 1956 no. 30, G.B. 1957 

no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116, S.B. 2002 no. 2, S.B. 2010 no.27) erkennen enkel 

volledig vrijstaande woningen. Er is geen mogelijkheid om eigendom te delen, zoals bij een 

appartement of bij aaneengesloten bebouwing. De wet voorziet geen eigendomsregeling, noch voor 

gestapelde eigendommen noch voor gedeelde muren. Hierdoor is het niet mogelijk om eigenaar te 

worden van een kamer, studio, appartement of van een geschakelde woning. De zogenaamde 

appartementswet werd reeds vele jaren geleden ingediend in het parlement, maar nooit 

goedgekeurd. Enkel via een zakelijk contract bij een notaris zou het mogelijk moeten zijn om 

appartementen of aaneengesloten bebouwing met gemene delen te kopen en het gemene goed te 
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beschrijven. Die mogelijkheid wordt echter weinig toegepast, waardoor appartementen en 

aaneengesloten bebouwing enkel beschikbaar zijn op de huurmarkt. Zo is het voor starters, ouderen 

en gezinnen met een beperkt inkomen heel moeilijk om een geschikte en betaalbare woning op de 

private koopmarkt te vinden.  

 

9.3.3 Tekortkomingen in private huurmarkt 

De private huurmarkt kampt in Suriname met zeer hoge huurprijzen voor kwalitatieve woningen en 

met een lage woonkwaliteit van betaalbare panden. Volgens Maks en de Bruijne (2008) duwen de 

buitenlandse studenten en professionals, die slechts voor een korte periode in Suriname wonen, de 

prijzen van de kwalitatieve woningen de hoogte in. Daarenboven prefereren eigenaars buitenlandse 

huurders boven Surinaamse, omdat ze zo nagenoeg zeker zijn dat de huurgelden tijdig betaald 

worden. De resterende goedkopere panden zijn vaak in zeer slechte staat, waardoor ze niet 

aantrekkelijk zijn voor buitenlandse huurders. Het verhuren van laag-kwalitatieve woningen met 

slechts beperkte voorzieningen is mogelijk, aangezien de huurbeschermingswet en diens aanpassing 

(G.B. 1949 no. 107, G.B. 1951 no. 157) dat niet verbiedt. Tevens zijn er te weinig handvaten voor de 

vervolging van eigenaars die het nalaten hun woning te onderhouden en de nodige herstellingen uit 

te voeren. Ten slotte beschermt de wetgeving de huurders onvoldoende tegen plotse uitzetting door 

de eigenaar. Hierdoor is de private huurmarkt weinig aantrekkelijk (De Bruijne & Maks, 2008). 

 

9.4 Historiek en uitdagingen publieke woningbouw  
Naast de vele uitdagingen in de private woningmarkt, kampt ook de publieke woningbouw al 

decennia met heel wat uitdagingen. Om die problemen beter te begrijpen, volgt een uiteenzetting van 

de historiek van de publieke woningbouw, opgedeeld in vier periodes. Die periodes werden zo 

gekozen omdat elk type bestuursperiode invloed had op het gevoerde beleid voor publieke 

woningbouw: 

Periode Omschrijving  Type bestuursperiode 

Periode 1 (1916 – 1974) Ontstaan publieke woningbouw Koloniaal bestuur 

Periode 2 (1975 – 1982) Tussen onafhankelijkheid en militaire 

periode 

Onafhankelijk bestuur 

Periode 3 (1983 – 1995) Militaire periode en eerste jaren erna Dictatoriaal bestuur 

Periode 4 (1996 – 2010) Presidentschap Wijdenbosch en 

Venetiaan 

Onafhankelijk bestuur 

Tabel 25: periodes publiek woningbouw beleid (Heirman, 2019) 
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9.4.1 Periode 1: ontstaan van publieke woningbouw (1916 – 1974) 

Publieke huisvesting ontstond in het begin van de 20e eeuw vanuit de erkenning van de precaire 

woonsituaties op de achtererven in de binnenstad van Paramaribo. In 1916, op initiatief van 

Nederland, werd de nv Surinaamsche Bouw- en Woningmaatschappij opgericht. Die nv brak in 

opdracht van particuliere eigenaren verkrotte erfwoningen af en bouwde nieuwe. Ook bouwde ze 

nieuwe huur- en huurkoopwoningen voor de midden- en lagere klasse. Toch bleef de impact beperkt 

en duurde het nog tot 1944 vooraleer in de publieke sector meer structurele oplossingen gezocht 

werden voor de woningproblematiek. Van toen af aan verstrekte het gouvernement subsidies uit het 

welvaartsfonds aan particuliere woonverenigingen voor de oprichting van volkswoningen. Spijtig 

genoeg dienden zich tussen 1944 en 1946 slechts twee verenigingen aan. Om de precaire 

woonsituaties beter te kunnen aanpakken, werd in 1948 gestart met publieke huisvesting door het 

departement Sociale Zaken. Tevens werd er een landsverordening opgesteld en bouwde het 

departement het eerste volkswoningbouwproject aan de Rust en Vredestraat. Omdat de woningnood 

zo hoog was, besloot het gouvernement om de middelen van het Welvaartsfond te gebruiken voor de 

bouw van volkswoningwijken. Om de planning, bouw en opvolging beter te kunnen organiseren werd 

in 1951 de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) opgericht binnen het departement Sociale 

Zaken. De SVS werd bevoegd voor de planmatige ontwikkeling van nieuwe volkswoningwijken, 

inclusief de constructie van de woningen en exploitatie ervan (Klooster van de & Bakker, 2009) 

(Dikland, 2004). Tussen 1951 en 1974 bouwde de SVS 2834 woningen, verspreid over 14 projecten. 

Gemiddeld produceerde SVS in die periode 113 nieuwe woningen per jaar (De Graaf, et al., 2009).  

 

 

Figuur 45: situatie op de achtererven in de binnenstad van Paramaribo (De Bruijne, 1966) 
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9.4.2 Periode 2: tussen onafhankelijkheid en start militaire periode 

(1975 – 1982) 

In de periode na de onafhankelijkheid tot aan de eerste jaren van de militaire periode (1975 – 1982) 

ontwikkelde de SVS - met financiële steun van het Welvaartsfond van Nederland - een meer 

gediversifieerd beleid. Het Urgentieprogramma Woningbouw zag het licht. Dat programma bestond 

uit 4 pijlers: 

1. Volks- en middenstandswoningen: bouw van sleutelklare huurwoningen voor de lagere 

bevolkingsgroepen. 

2. Sociale woningbouw: voor sociaal zwakkeren die wel in het bezit waren van een perceel, 

werd ondersteuning geboden door materialen en arbeidskracht ter beschikking te stellen. 

De materialen werden terugbetaald op basis van een renteloze lening. 

3. Zelfbouwprogramma: voor bevolkingsgroepen die iets kapitaalkrachtiger waren en in het 

bezit waren van een perceel, bood de overheid een lening aan via de Volkskredietbank 

voor de financiering van bouwmaterialen. Die groep diende zelf in te staan voor de kosten 

van de arbeidskrachten. 

4. Koopwoningbouw: SVS bouwde middenklassewoningen die aan geregistreerde 

bewoners werden verkocht. De kopers moesten zelf bij een commerciële bank een lening 

afsluiten. 

 

Die periode werden in totaal 3291 woningen gerealiseerd, waarvan 2901 volks- en 

middenstandswoningen, 213 sociale woningen en 177 zelfbouwwoningen (De Graaf, et al., 2009) 

(Setrokarijo, 2010). Ondanks de grotere diversificatie van het beleid, bleef de nadruk van de SVS 

liggen op de bouw van volks- en middenstandswoningen in nieuw aangelegde wijken in en rond 

Paramaribo. De meeste van die projecten werden volgens tuinstadprincipes opgericht: veelal 

vrijstaande woningen met tuinen, publieke ruimtes, sportfaciliteiten, speeltuinen, winkels en zelfs 

bepaalde private en publieke dienstverleningen in de wijk. Ondanks alle inspanningen van SVS was 

de woningbehoefte niet opgelost. In 1983 schatte Aarts de woningbehoefte op 12.000 

wooneenheden (Aarts, 1983). 
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Figuur 46: woningen, openbaar domein en voorzieningen in SVS projecten Zorg en Hoop, Flora, Geyersvlijt, 
Beekhuizen, Hanna’s Lust (Mariën en Heirman, 2015)  
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9.4.3 Periode 3: militaire periode en eerste jaren erna (1983 – 

1996) 

Als gevolg van de militaire periode en de Binnenlandse oorlog werd tussen 1983 en 1992 slechts een 

beperkt aantal volkswoningen en sociale woningen gebouwd. Na de militaire periode in 1987 werd de 

ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname op basis van een Structureel 

Aanpassingsprogramma heropgestart, waarbinnen aandacht was voor huisvesting als aparte sector. 

Om die sector te ontwikkelen werd tussen 1992 en 1996 een commissie opgericht met volgende 

taken: 

- Onafgewerkte projecten afwerken en bestaande woningen herstellen. 

- De bouw van sociale woningen nieuw leven inblazen door de oprichting van het 

zelfbouwfonds.  

- 1200 volks- en middenstandswoningen bouwen 

 

In de periode werden echter slechts 236 volks- en middenstandswoningen en 20 projecten van 

sociale woningbouw gerealiseerd (De Graaf, et al., 2009) (Setrokarijo, 2010).  

 

9.4.4 Periode 4: Presidentschap Wijdenbosch en Venetiaan (1996 

– 2010) 

a. Regeerperiode Wijdenbosch (1996 – 2000) 

De regering-Wijdenbosch maakte van huisvesting een speerpunt in haar beleid. Ze concretiseerde 

dat met de beleidsbelofte om in vijf jaar tijd 12.000 woningen te bouwen. Concreet wilde de regering 

7000 volkswoningen, 3000 middenstandswoningen en 2000 experimentele woningen (flats, meer 

onder een kap, gehandicaptenwoningen…) bouwen. Die ambities werden echter amper ingelost: 

deze regeerperiode werden slechts 362 woningen gebouwd (De Graaf, et al., 2009) (Setrokarijo, 

2010).  

 

b. Regeerperiode Venetiaan (2000 – 2010) 

De regeerperiode van Venetiaan (2000 – 2010) wordt vooral gekenmerkt door het geringe aantal 

publieke woningen dat werd gebouwd. Toch wil dat niet zeggen dat er in de sector niets gebeurde. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo)  zette in op institutionele versterking 

binnen haar organisatie en het verhogen van de zelfredzaamheid van burgers door directe financiële 

ondersteuning aan woningbehoeftigen te verschaffen. Beide dienden om een meer gediversifieerd 



198 
 

huisvestingsbeleid te ontwikkelen, waarin de relatie met andere actoren, maar ook de relatie tussen 

huisvestings-, ruimtelijke ordenings- en grondbeleid, expliciet aanwezig was. Door het herstel van de 

ontwikkelingssamenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname werd ook de samenwerking op 

vlak van huisvesting terug opgenomen. Al in 1998 en 1999 werd tijdens verschillende bijeenkomsten 

tussen Surinaamse en Amsterdamse ambtenaren de hernieuwde samenwerking rond woningbouw 

reeds voorbereid (Betlem, et al., 1998).  

 

De samenwerking tussen Paramaribo en Amsterdam had haar invloed op de Beleidsnota 2001 – 

2005 van het Ministerie van SoZaVo, die vooral inzette op de rationalisering en versterking van 

bestaande instituties en een krachtige impuls gaf aan de zelfwerkzaamheid, creativiteit en eigen 

inbreng van de woningzoekende. Hierbij wou de overheid een meer faciliterende rol in de 

woningbouw gaan opnemen. De beleidsnota schreef de volgende zaken voor: het opstellen van een 

Masterplan huisvestingsbeleid, de ontwikkeling van een ‘revolving fund’ dat de productie van 2000 

nieuwbouwwoningen moest faciliteren, de oprichting van een interdepartementale stuurgroep om de 

betrokken diensten beter te laten samenwerken en de oprichting van een ‘Housing Authority’. De 

nota definieert ook een reeks institutionele versterkingsprojecten en bouwprojecten, waarvoor de hulp 

van Nederland – en meer specifiek Amsterdam – werd ingeroepen (De Graaf, et al., 2009).  

De volgende bestuursperiode (2005 – 2010) werd het uitgezette parcours voortgezet en 

geformaliseerd in het Meerjaren Huisvestings Plan (MHP). Ook voor de uitvoering daarvan werd de 

intensieve samenwerking met Amsterdam voortgezet. De uitvoering van de beleidsnota (2001 – 

2005) en de implementatie van het MHP (2005 – 2010) leidde tot vele realisaties, waarvan de 

volgende de belangrijkste zijn (Proplan/WTC, 2009):  

- De oprichting van nieuwe structuur binnen het ministerie: Sector Huisvesting 

Implementatie Programmateam of kortweg SHIP  

- De oprichting van een Grondbedrijf, dat instaat voor de continue en kwalitatieve bijdrage 

in de gebiedsontwikkeling en stadsherstelprojecten. Dat doet het door gronden bouw- en 

woonrijp te maken, te beheren en te exploiteren, infrastructuur en openbaar domein te 

voorzien en kavels te verkopen. 

- Het aanbieden van concessionele financiering op basis van een hypotheek met 7% 

rente, gericht op middenstandsinkomens (1200 – 4000 srd) en bedoeld voor nieuwbouw of 

renovatie van woningen. 

- Een hypotheek aan 5% rente, gericht op de lagere-inkomensgroepen (500 – 1200 srd) en 

bedoeld voor nieuwbouw of renovatie van woningen. 
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- De opmaak van een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie woningbouw voor Groot-

Paramaribo (Aluvihare & Kok Potsma, 2008). 

- Het ontwerpen van het volkshuisvestingsproject Richelieu (Commewijne), inclusief de 

bouw van 195 woningen. 

- Het ondersteunen van de oprichting en uitbouw van de stichting belast met de uitvoering 

van het Low Income Shelter Program.  

- Ondersteunen van de oprichting en uitbouw van de stichting Sekrepatu. 

 

 

Figuur 47: Richelieu (Sintec NV, 2010) 

 

Het zou te ver leiden om op elk van die realisaties in te gaan. Enkel de meest vernieuwende worden 

besproken: de gunstige hypotheken, LISP en Stichting Sekrepatu.  

De gunstige hypotheektarieven met 7% en 5% rente hadden als doel om de lagere middenklasse en 

lagere inkomens ook toegang te geven tot de private koopmarkt. De voordelige hypotheekrentes 

werden in 2004 ingevoerd met instemming van de Centrale Bank van Suriname. Die zorgde ervoor 

dat particuliere banken 20% van hun kasreserves konden gebruiken om hypothecaire kredieten aan 

een rente van 7% te verlenen. Die voordelige financiële voorwaarden moesten de koopkracht van de 

middenklasse op de woningmarkt verhogen en de woningbehoefte van die groep op een zelfstandige 

manier doen dalen. Meer specifiek richtten de banken zich met dit hypothecaire krediet tot de groep 

die tussen de 1200 en 4000 srd verdiende en nog geen eigen woning bezat. Om van het gunstige 

tarief gebruik te kunnen maken, moesten de aanvragers reeds over een grondtitel of rechten op een 

grond beschikken en diende hun voorgenomen woning aan oppervlakte- en kosteneisen te voldoen. 

Ondanks die voorwaarden was de hypotheek zeer populair. Tussen 2005 en augustus 2009 maakten 

3071 mensen gebruik van de lening. Van hen wendden 1547 Surinamers de hypotheek aan voor de 

bouw van een nieuwe woning, 1524 van hen gebruikten ze om een bestaande woning te kopen, af te 
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werken of te renoveren. In 2008 werd een gelijkaardige hypotheek ontwikkeld, maar dan met een 

rente van 5%. Die richtte zich tot een nog lagere-inkomensgroep, met een inkomen tussen de 500 en 

1200 srd. Ook voor hen gold dat de hypotheek diende te worden aangewend voor de aankoop, bouw 

of renovatie voor de enige woning van de aanvrager of voor de aankoop van een perceel. Wanneer 

de hypotheek niet werd aangewend voor de aankoop van een perceel, diende de aanvrager reeds 

over een eigen grond of rechten op grond te beschikken. In tegenstelling tot de hypotheek met een 

rente van 7% kende de hypotheek met lagere rentevoet een veel geringer succes. Tussen de start in 

2008 en de eerste evaluatie in augustus 2009 waren slechts 32 van dergelijke leningen afgesloten, 

waarvan 9 voor de bouw van een nieuwbouwwoning, 12 voor de aankoop van een perceel en 11 

voor de aankoop of renovatie van een bestaande woning. Het beperkte succes was vooral te wijten 

aan de moeilijke toegang tot grond voor de doelgroep en door hun beperkte leencapaciteit wegens 

reeds andere uitstaande persoonlijke leningen (Proplan/WTC, 2009) (Pierpont, et al., 2011). 

 

Het Low Income Shelter Programme (LISP) werd in 2001 geïnitieerd door de ondertekening van een 

leenovereenkomst tussen de staat Suriname en de Inter-American Development Bank. De lening 

paste in een publiek-private samenwerking waarbij de Surinaamse Staat en Nederlandse overheid 

(cofinancierings-)middelen beschikbaar stelden voor de oprichting van een stichting die gezinnen uit 

de lagere middenklasse wilde ondersteunen bij de oprichting van een nieuwbouwwoning of de 

renovatie van een bestaande woning. Het programma ging in 2003 effectief van start. In totaal 

werden er tussen 2003 en 2009 3723 subsidies uitgereikt, waarvan 1194 aan gezinnen die een 

nieuwbouwwoning bouwden en 2528 gezinnen die hun woning renoveerden of uitbreidden. De 

subsidie voor nieuwbouw betrof 3600 USD, die voor renovatie 1500 USD. Het LISP-programma was 

een landelijk programma, toch kwam bijna 60% van de aanvragen van gezinnen uit het stedelijk 

gebied van Paramaribo en 35% van de aanvragen uit het district Paramaribo zelf (De Graaf, et al., 

2009) (www.lisp.sr, sd) .  

 

Naast de oprichting van LISP werd ook de niet-gouvernementele stichting Sekrepatu gesteund om de 

woonsituatie in Paramaribo te verbeteren. Stichting Sekrepatu had bij haar oprichting in augustus 

2000 het doel om de huisvestingsomstandigheden in Suriname te verbeteren zonder daarbij winst te 

maken en om stadsherstel en revitalisering van het historisch erfgoed op een duurzame wijze te 

stimuleren. De stichting werd opgericht met de steun van de Nederlandse stichting Brasa, die 

samengesteld is uit drie woningcorporaties en het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente 

Amsterdam. Op hun projecten trachten ze kwalitatieve woonomgevingen te creëren, waar niet enkel 

de woning maar ook het omliggende openbaar domein en de aanwezige voorzieningen ontworpen 
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werden. Het eerste project ligt in de binnenstad van Paramaribo, op een achtererf aan de 

Laurastraat. Daar werden 17 huurwoningen, een beheerderswoning, een kinderdagverblijf en de 

kantoren van Sekrepatu gebouwd. Het project voldeed volledig aan de ambities van de stichting, 

aangezien hiermee zowel woningnood als stadsherstel werd aangepakt. Ook de twee volgende 

projecten situeren zich in Paramaribo: het project Kontren (127 woningen) aan de Kwattaweg en het 

project Woonpark (61 woningen, 51 huurwoningen en 9 zorgwoningen) aan de Vruchtenbomenstraat. 

Ondanks de hoge kwaliteit van de gerealiseerde projecten bleef het aantal woningen zeer beperkt, 

tevens waren de huurprijzen door de internationale leenvoorwaarden hoger dan gehoopt 

(Proplan/WTC, 2009) (Andriessen, 2010). 

 

  

Figuur 48: woning en kinderdagverblijf Sekrepatu, Dyari (Heirman, 2012) 
 

Naast de samenwerking met Amsterdam werd in de periode 2000 – 2010 ook een samenwerking 

rond huisvesting opgebouwd met China. Die samenwerking resulteerde in de financiering en bouw 

van 200 woningen in de rand van Paramaribo, meer bepaald in Tout Lui Faut (De Graaf, et al., 2009) 

(Setrokarijo, 2010). Dit betreft een eenvoudig woningbouwproject aan de rand van de stad, 

langsheen het Tout Lui Faut Kanaal, met stenen woningen, zandwegen en zonder voorzieningen.  

 

9.4.5 Conclusie 

Wanneer we de publieke ondersteuning op vlak van woningbouw beschouwen in de periode tussen 

1951 en 2010, komen we uit op 14 526 wooneenheden. Dit wordt in grote mate bevestigd door het 

huisvestingsplan, dat aangeeft dat er op 60 jaar ongeveer 14 000 woningen met overheidssteun 

werden opgericht (Stichting Planbureau Suriname, 2012). Binnen de realisaties van de publieke 

woningbouw kan een onderscheid gemaakt wordt tussen woningen gebouwd door de SVS (7005), 

woningen gebouwd door andere stichtingen (205) en particulieren die met publieke middelen 

ondersteund werden om een woning te bouwen of hun woonsituatie te verbeteren (7316). Die 
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resultaten zijn verrassend, omdat de meeste bronnen vooral focussen op de realisaties door de SVS 

en er amper aandacht gaat naar de realisaties op het vlak van ondersteuning aan particulieren. Dat is 

op zich niet verwonderlijk, aangezien de particuliere ondersteuning tot 2003 eerder verwaarloosbaar 

was. Vooral in de periode tussen 2003 en 2010 komt deze vorm van publieke steun aan huisvesting 

tot ontplooiing. Volledig accurate cijfers van de geboekte resultaten zijn enkel voorhanden voor het 

LISP, terwijl deze van de hypotheken op kasreserves enkel beschikbaar zijn op landelijk niveau. Toch 

zijn de resultaten van deze financiële ondersteuningen niet te verwaarlozen. Op 8 jaar tijd werden 

hierdoor meer gezinnen ondersteund, dan er in 59 jaar tijd werden ondersteund door de bouw van 

woningen. Deze cijfers werden niet breed gecommuniceerd. Ze kwamen niet onder de aandacht van 

de media, noch werden ze aangehaald tijdens de gesprekken. 

 

Samenvatting van realisaties publieke huisvesting:  

Jaar 

(oplevering) 

Naam  Aantal 

woningen 

Gebouwd 

door SVS  

Gebouwd door 

ngo/stichting 

Ondersteuning 

particulieren 

1951 Zorg en Hoop 626 X    

1953 Sloot 188 X   

 Ma Retraite 81 X   

1954 Beekhuizen 375 X   

1955 Moniz 129 X   

1962 Welgelegen 111 X   

 Diakonessenwijk 10 X   

 Devisbuiten 31 X   

1964 Latour 469 X   

1966 Saramacca 

Doorsteek 

7 X   

 Beterwonenstraat 27 X   

 Marowijne 239 X    

1969 Peu et Content 141 X    

1971 Tammenga 400 X    

1976 Uitvlucht 2 

(Hermitage) 

104 X    

 Hanna’s Lust 

(Soera) 

145 X    

 Hanna’s Lust 

(Nw.Bouw) 

65 X    

1981 Sociale 47   X  
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woningbouw 

 Zelfbouw 25   X  

1982 Tourtonne IV 

(Soera) 

45 X    

 Tourtonne IV (Nw. 

Bouw) 

64  X    

 Flora A 1204 X    

 Flora B 306 X    

 Phedra 100 X    

 Geyersvlijt 668 X    

 Sociale 

woningbouw 

143   X  

 Zelfbouw 116   X  

1983 Zelfbouw  26   X  

 Zelfbouw in 

aanbouw 

10   X  

 Sociale 

woningbouw 

23   X  

 Uitvlucht 150 X    

 Uitvlucht in 

aanbouw 

50 X    

1987 – 1990 Sophia’s Lust 513 X    

 Sociale 

woningbouw 

25   X  

1992 Sociale 

woningbouw 

5   X  

1996 Sociale 

woningbouw 

15   X  

1996 Diverse kleine 

projecten 

236 X    

2000 Diverse kleine 

projecten 

126 X    

2003 - 2009 LISP 1 3723   X  

2005 Tout Lui Faut 200 X    

2007 Sekrepatu – Dyari 17  X   

2008 Sociale 

woningbouw 

14   X  
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2009 Sociale 

woningbouw 

41   X  

2010 Richelieu 195 X    

2006 - 2009 Hypotheek 7% 

rente 

3071   X  

2008 - 2009 Hypotheek 5% 

rente 

32   X  

2010 Hypotheek op 

kasreserve 

3276   X  

2010 Sekrepatu – 

Kontern 

127  X   

2010 Sekrepatu – 

Woonpark 

61  X   

 TOTAAL aantal 

gebouwde volk- en 

middenstandswonin

gen 

7005    

 TOTAAL aantal 

gebouwde volks- en 

middenstandswonin

gen door andere 

stichtingen en ngo’s 

205    

 TOTAAL aantal 

particulieren die 

bouwondersteuning 

genoten  

10 592    

 TOTAAL 17 802    

Tabel 26: overzicht van alle gebouwde en publiek gesteunde woningen in Paramaribo tussen 1951 en 2010 
(Loor, 1986) (Surinaamse Counterpartgroup, 1992) (De Graaf, et al., 2005)  (Proplan/WTC, 2009) (Klooster van 
de & Bakker, 2009) (Setrokarijo, 2010) (www.lisp.sr, sd) (www.sekrepatu.sr, 2010) 
 

9.5 Krijtlijnen van de publieke woningbouw 2010 – 2015 
Het beleid rond publieke woningbouw tijdens de regeerperiode 2010 – 2015 wordt getypeerd door 

een heel duidelijke ambitie van president Bouterse en vicepresident Ameerali. De linken met het 

beleid en de ambities van de afgelopen tien jaar lijken hierbij aanwezig te zijn. Om meer duiding te 

vinden, worden eerst de ambities van de regering 2010 – 2015 en de krachtlijnen van het 

huisvestingsplan geschetst. Daarna volgt een overzicht van de verschillende acties op het terrein, te 
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weten de door de overheid gebouwde publieke woningen, woningen gebouwd door andere 

stichtingen of ngo’s en de publieke ondersteuning aan particuliere bouwers of verbouwers. Op die 

manier kan een vergelijking gemaakt worden met de activiteiten uit de vorige periodes. 

 

9.5.1 Beleidsambities 2010 - 2015 

De beleidsambitie van de regering Bouterse – Ameerali werd het meest uitvoerig beschreven in de 

regeringsverklaring 2010 – 2015 onder de titel Kruispunt, samen naar betere tijden, uitgesproken in 

De Nationale Assemblee op 10 oktober 2010 door Desi Bouterse, president van Republiek Suriname. 

Bouterse zei toen:  

 

“Het is onaanvaardbaar dat een aanzienlijk deel van de bevolking niet gehuisvest is op het niveau dat 

goede voorwaarden schept voor een zorgzaam en evenwichtig gezinsleven. Er is niet alleen een 

tekort aan woningen, doch een zeer groot deel van de bestaande woningvoorraad voldoet niet aan te 

stellen eisen. De oplossing ligt niet alleen in het bouwen van een groot aantal goedkope woningen, 

die tegen speciale voorwaarden aan de bevolking worden beschikbaar gesteld. Tot nu is gebleken, 

dat meestal binnen afzienbare tijd zulke woningen niet meer aan te stellen eisen voor behoorlijke 

huisvesting voldoen en krotvorming en buurtachteruitgang bevorderen. Daarom behoort bij het 

uitstippelen van de voorziening in woningen mede rekening te worden gehouden met andere 

beleidsdoeleinden, die gericht zijn op een aanzienlijke toeneming van een middenklasse 

levensstandaard voor de gemeenschap, waarbij met name gedacht kan worden aan groeiwoningen.” 

 

“De Regering wenst te bevorderen, dat de middenklasse haar prioriteiten wijzigt, in zoverre dat haar 

vermogensvorming niet langer slechts uit eigen woningbezit blijkt, doch ook in het deelnemen in het 

aandelenkapitaal van bedrijven, dan wel andere moderne vormen van bezitsvorming. De Regering is 

voornemens om in de komende vijf jaren in de vorm van acht flats van 250 wooneenheden, elk met 

uitgebreide, moderne voorzieningen, te doen bouwen in verschillende ressorten binnen de 

agglomeratie Paramaribo. Als de nieuwe woningen worden betrokken door groepen die er 

economisch beter voor staan, zal een doorschuiving worden verkregen ten gunste van de 

goedkopere woningsectoren.” 

 

“Daarnaast zullen verspreid over het gehele land 18.000 woningen worden gebouwd. Het voeren van 

een transparant en rechtvaardig grondbeleid is een conditio sine qua non voor zekerheid, rust, 

stabiliteit en productie.” (Bouterse, 2010, pp. 19 - 20) 
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De kranten en de bevolking onthielden van deze speech voornamelijk dat er 18.000 woningen gingen 

gebouwd worden. Meer kritische toehoorders begrepen dat de president een veel breder en meer 

divers huisvestingsbeleid beloofde, waarin hij zowel aandacht had voor de slechte staat van 

bestaande woningen als wilde inzetten op de bouw van nieuwe woningen. Verder wenste hij zich met 

zijn regering te richten op woningen die duurzaam zijn doorheen de veranderende noden van een 

gezin, zoals groeiwoningen, op nieuwe woningen in een gemeenschapsomgeving met voorzieningen 

en wilde hij een meer divers woningbestand ontwikkelen door torenflats te bouwen in de rand van 

Paramaribo. Tenslotte wenste hij te werken aan een verbeterd grondbeleid. Met die ambitie sloot hij 

sterk aan op het beleid uit de vorige twee regeerperiodes, maar onderscheidde hij zich ook door 

beleidsbeloftes te doen ten aanzien van aantallen te bouwen woningen en flatgebouwen. 

 

9.5.2 Huisvestingsplan 2012 – 2016 

Het huisvestingsplan 2012 – 2016 werd op 28 november 2012 goedgekeurd en verankerd in wet nr. 

181 (Stichting Planbureau Suriname, 2012). Dat plan is een beperkte herwerking van het 

huisvestingsplan dat een jaar eerder door Pierpont, Nelson en Wittenberg werd opgemaakt (Pierpont, 

et al., 2011). Het huisvestingsplan verankert de ambitie van de regering Bouterse – Ameerali:  

“Over 20 jaar moet de woningnood nagenoeg of geheel verdwenen zijn, moet de kwaliteit van het 

woningbestand verbeterd zijn en moet de jaarlijkse nieuwbouwproductie voldoende zijn om in de 

woningbehoefte te voorzien.” (Stichting Planbureau Suriname, 2012, p. 8). Vervolgens bevat het plan 

volgende visie: “Een effectief en efficiënt functionerende sector Huisvesting, die evident bijdraagt aan 

de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname, de reductie van armoede en de reductie van 

welzijnbeperkende factoren.” (Stichting Planbureau Suriname, 2012, p. 8). Om die missie en visie te 

operationaliseren, stelt het plan doelstellingen voorop: “Het algemeen doel van het beleid voor de 

sector Huisvesting is het bereikbaar maken van betaalbare en kwalitatieve huisvesting voor alle 

huishoudens in Suriname en het in voldoende mate beschikbaar doen zijn van woningen.” (Stichting 

Planbureau Suriname, 2012, p. 8)  

 

Zeven specifieke doelstellingen operationaliseren de algemene doelstelling (Stichting Planbureau 

Suriname, 2012, pp. 8 - 9): 

- Terugdringen van de heersende woningnood en voorzien in duurzame oplossingen door 

het huisvestingsbeleid te herstructureren; 

- Het scheppen van voorwaarden en facilitering van huisvestingsinitiatieven van private en 

niet-gouvernementele actoren en partijen; 
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- Transformatie van de traditionele rol van de overheid als initiator en implementator van 

huisvestingsactiviteiten naar facilitator en ondersteuner; 

- Bevorderen van publiek-private samenwerking en ownership met betrekking tot huisvesting 

binnen de samenleving; 

- Bewerkstelligen van een efficiënt en effectief proces van woningbouw en 

woningverbetering, opdat zo goed mogelijk kan worden voorzien in de behoefte; 

- Versterken van de bijdrage die de verschillende actoren zelfstandig en/of in 

samenwerkingsverbanden en/of partnerschappen kunnen leveren aan de sector 

Huisvesting; 

- Het leveren van een bijdrage aan armoedebestrijding door een rechtvaardige, doelgerichte 

en doelmatige verdeling en gebruik van grond en de uitvoering van daaraan gerelateerde 

programma’s. 

 

De missie, visie en doelstellingen in het huisvestingsplan stroken ten volle met de ambities in de 

regeringsverklaring. Verder formuleert het huisvestingsplan ook veelbelovende methodes om dat 

alles waar te maken. Zo staat in het plan beschreven om systematisch onderzoek te organiseren ten 

behoeve van kwantitatieve en kwalitatieve inzichten in woningnood, woningbehoefte en het 

woningbestand. Het plan legt eveneens de nadruk op de nood om de woningbehoefte te koppelen 

aan een ruimtelijk-planologisch kader, waardoor de woningproductie op een planmatige en duurzame 

manier tot stand kan komen. Ook beschrijft het plan de wens om een efficiënter proces voor 

woningbouw en woningverbetering te creëren. Daarbij moetende actoren uit de sector en hun partijen 

en partners alles in het werk stellen om hun doelstellingen te bereiken.  

 

Het Huisvestingsplan stipuleert dat de beleidsambities niet realiseerbaar zijn binnen de huidige 

organisatiestructuur7, waardoor een grondige herstructurering zich opdringt. De nieuwe structuur is 

gebaseerd op drie belangrijke organen (Stichting Planbureau Suriname, 2012, pp. 41 - 44):  

- Huisvestingsauthoriteit Suriname (HAS): adviserende rol binnen beleid volkshuisvesting, 

controle op naleving wetten met betrekking tot volkshuisvesting en woningcorporaties, 

monitoring uitvoering woningbouwprogramma’s, monitoren en evalueren 

huisvestingsplannen. 

- Hypotheekbank (HU): voorzien in financiering voor volkswoningen, sociale zelfbouw en 

particuliere woningen. 

                                                                 
7 De organisatiestructuur in 2010 bestond uit het ministerie van SoZaVo dat samen met de SVS het beleid op vlak van 
huisvesting uitdroeg. Beide instellingen werden samen ondersteund door een implementatie unit (SHIP) en een grondbedrijf 
(OGO) binnen het Ministerie van SoZaVo. 
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- Woningbouwcorporaties of organisaties (WBO’s): verwerven van grond en die 

ontwikkelen tot woonomgevingen, aantrekken en beheren van fondsen, bouwen, beheren 

en exploiteren van wooneenheden en ontwikkelde woonwijken. 

 

De HAS dient een eigen organisatorische eenheid binnen de overheid te vormen, waarin 

afgevaardigden van verschillende ministeries zetelen. Onderstaande tabel concretiseert de 

betrokkenheid en afvaardiging van de verschillende ministeries in de HAS:  

 

Ministerie Onderdeel 

Openbare Werken Primaire civiele infrastructuur 

Verkaveling en inrichting bouwlocaties 

Bouwvergunning en bouw volkswoningen 

Planologie (structuur- en bestemmingsplannen) 

Vuilophaal en verwerking 

Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Gronduitgifte 

Ruimtelijke ordening 

Geodesie 

Regionale Ontwikkeling Openbare voorzieningen (behalve Paramaribo) 

Transport, Communicatie en Toerisme Openbaar vervoer 

Sociale Zaken en Volkshuisvesting Bevordering huisvesting 

Beheer en toewijzing volkswoningen 

Onderwijs Jeugd en educatie 

Justitie en Politie Veiligheid  

Financiën Bevordering financiering plannen, programma’s en 

ontwikkelingsprojecten 

Volksgezondheid Werkgelegenheidstimulatie, vaktraining 

Sport en Jeugdzaken Jeugd, sport en recreatie 

Handel en Industrie Industrie en vergunningenbeleid 

Tabel 27: betrokken ministeries en afdelingen in het HAS (Stichting Planbureau Suriname, 2012, p. 41) 
 

Aanpassingen aan het wettelijk kader zijn nodig om het nieuwe beleid en de organisatiestructuur 

waar te maken. De aanpassingen situeren zich op vlak van woningbouw, grondbeleid en ruimtelijke 

ordening. Er zijn ook wettelijke aanpassingen nodig rond de rol en bevoegdheden van de 

verschillende actoren binnen de huisvestingssector. Zo dient de huisvestingswet het HAS in te stellen 
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en de plaats, maar ook de rol, van de verschillende actoren binnen de sociale huisvesting te duiden. 

In die wet zullen publiek-private-samenwerkingen, alsook woningcorporaties, wettelijk omkaderd 

worden. Ook dient de mogelijkheid om de eigendomstitel te verwerven van grond en wooneenheden 

binnen gebouwen geregeld te worden. Dat moet het mogelijk maken om flats of appartementen te 

kopen (zie ook 9.3). Tevens vermeldt het huisvestingsplan dat er nood is aan een ruimtelijke 

ordeningswet. Die moet de bestaande ‘Stedenbouwkundige en Planwet’ optimaliseren en aanvullen. 

Ook de Bouwwet heeft volgens het plan nood aan een bijwerking (Stichting Planbureau Suriname, 

2012, pp. 41 - 44).   

 

Het huisvestingplan bevat naast beleidsmatige en institutionele aspecten ook een operationeel luik. 

Het operationeel luik bestendigt bestaande beleidsinstrumenten, maar schrijft ook enkele nieuwe 

voor. De te bestendigen beleidsinstrumenten zijn het LISP en de hypotheken met een rente van 7 en 

5%. De nieuwe instrumenten zijn een Nationaal Woningbouwfonds en een Garantiefonds. Het 

Nationaal Woningbouwfonds dient middelen ter beschikking te stellen aan (sociale) 

woningbouwcorporaties. Het Garantiefonds moet extra zekerheden bieden aan geldverstrekkers en 

staat borg voor woningbouwcorporaties bij het afsluiten van leningen. Beide fondsen ondersteunen 

dus de woningcorporaties. Dat is ook logisch, aangezien het beleid een terugtrekkende rol van de 

overheid voorziet en woningcorporaties naar voren schuift om de operationele taken van de overheid 

over te nemen. Meer concreet schept de overheid randvoorwaarden en treedt ze faciliterend op ten 

aanzien van woningcorporaties. De corporaties zijn belast met het bouwen, aankopen, beheren, 

verhuren en verkopen van woningen aan de lage- en middeninkomensgroepen. Samen trachten ze 

zo de lage en middenklasse inkomensgroepen te voorzien van een adequate en betaalbare 

huisvesting (Stichting Planbureau Suriname, 2012, pp. 10 - 11).  

 

Omdat er in 2010 nog geen woningcorporaties waren, startte de regering nog voor de goedkeuring 

van het huisvestingsplan met het Landelijk Woningbouwprogramma (LWP). Met het LWP bouwt de 

overheid zelf woningen, in afwachting van de oprichting van de corporaties. Het beleid wenste zo 

huishoudens die in slechte omstandigheden woonden alvast te helpen, zodat deze niet hoefden te 

wachten tot de corporaties operationeel waren. Naast permanente oplossingen voor 

woonbehoeftigen, wenste de regering ook tijdelijke oplossingen te bieden. Dat deed ze door 

noodwoningen te bouwen en ze aan zeer lage tarieven te verhuren aan gezinnen in nood. De 

bewoners van de noodwoningen zouden na enige tijd verhuizen naar een meer definitieve 

woonvorm. De vrijgekomen noodwoningen zouden dan ingezet kunnen worden voor de huisvesting 

van starters, jongeren of senioren, of voor de urgente opvang van slachtoffers van calamiteiten en 
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huiselijk geweld (Stichting Planbureau Suriname, 2012, p. 11). Hanna’s Lust, Leidingen 10A en 

Waterland zijn alle drie projecten uit dit LWP. Geen van de projecten bevatten echter noodwoningen.  

 

9.5.3 Realisaties van het beleid 2010 – 2015 

Er werden geen bronnen gevonden die wijzen op de oprichting van woningbouwcoöperaties, de 

instelling van het Nationaal Woningbouwfonds, het Garantiefonds of de bouw van noodwoningen. 

Noch lijken de ambities op vlak van onderzoek zoals onderzoek naar woningbehoefte, opgestart. Ook 

het HAS en de Hypotheek Unit werden nog niet ingesteld waardoor het LWP opereert vanuit een 

tijdelijke structuur. In het narratief over de betrokken actoren (zie hoofdstuk 11) zal hier verder op 

worden ingegaan. 

 

Op vlak van wettelijke omkadering is de wettelijke vaststelling van het Huisvestingsplan op 28 

november 2015 (wet nr. 181 2012) de enige realisatie. Een perscommunicatie van ‘De Nationale 

Assemblee’ (DNA) stipuleert op 4 augustus 2017 dat de wet op woningbouwfonds, woningcorporaties 

en appartementswet nog niet behandelt of aangenomen werden. Ook vermeldt de website van de 

DNA geen aangenomen of in behandeling zijnde wet op de ruimtelijke ordening of aanpassing van de 

Bouwwet (Republiek van Suriname, 2018). 

 

Ondanks er vele zaken van het huisvestingsplan onuitgevoerd bleven, werden er wel heel wat 

realisaties geboekt binnen het LWP. Tegen het einde van de regeerperiode werden er binnen het 

LWP 1181 woningen gebouwd, verdeeld over zes projecten  

(www.woningbouwprogrammasuriname.org, sd): 

- Hanna’s Lust: 620 wooneenheden 

- Coronie: 30 wooneenheden (gelegen in de kustzone ten westen van Paramaribo) 

- Leidingen 10A: 103 wooneenheden 

- Waterland: 85 wooneenheden 

- Julianaweg: 20 wooneenheden 

- Richelieu: 323 wooneenheden  
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Figuur 49: Richelieu in opbouw (Braspennincx, 2015) 
 

In die regeerperiode realiseerde Stichting Sekrepatu, die zich richt op betaalbare huurwoningen voor 

de zwakkere groepen, enkel het project Sekrepatu Buiten. Dat project ligt langs de Tout Lui Fautweg, 

op 15 km van het centrum van Paramaribo. Sekrepatu Buiten bestaat uit 71 wooneenheden, zowel 

vrijstaande woningen als rijwoningen (www.sekrepatu.sr). In tegenstelling tot vorige projecten bevat 

dit project geen bijkomende functies en ontbreekt het aan speel- of sportgelegenheden op het 

openbaar domein. 

   

Figuur 50: Sekrepatu Buiten (Heirman, 2015)  

Zoals het huisvestingsplan beschreef, worden deze regeerperiode ook de gunstige hypotheken op 

basis van de kasreserves gehandhaafd, met een rente van 5 of 7% . Daarenboven bedong de 

werkgroep Huisvesting nog een bijkomende hypotheek van 7% bij De Surinaamse Bank (DSB). Met 

die nieuwe hypotheek kan de aankoop van een perceel en de bouw van een woning tegelijkertijd 

gefinancierd worden. De hypotheek richt zich tot middeninkomensgezinnen met inkomens tussen 

2667 srd en 4000 srd. Het leenbedrag is, net als bij de hypotheken op kasreserves, gelimiteerd tot 

100 000 srd en kent een maximale looptijd van 25 jaar. Die nieuwe hypotheek is een zeer grote stap 

voorwaarts, aangezien het niet gelijktijdig kunnen financieren van woning en perceel lange tijd een 

belemmering was op de woningmarkt (www.stichting-volkshuisvesting-suriname.org). In de periode 

tussen 2010 en 2015 werden landelijk in totaal 24 873 hypotheken op kasreserve uitgegeven. De 
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cijfers maken geen onderscheid in de hypotheken van 5 en 7%. Daarvan werd 55,2%, ofwel 13 729 

hypotheken, gebruikt voor nieuwbouw en 11 144 hypotheken, ofwel 44,2%, voor afbouw, reparatie, 

renovatie en uitbreidingen aan bestaande woningen. Buiten de landelijke cijfers zijn er geen meer 

gedetailleerde cijfers beschikbaar. Op basis van een proportionele verdeling8 van de cijfers over de 

bevolking konden onderstaande cijfers voor het stedelijk gebied van Paramaribo bekerend worden 

(Centrale Bank van Suriname, 2018).  

 

Jaar 
(oplevering) 

Type hypotheek voor stedelijk gebied van Paramaribo Aantal woningen 

2011 Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor nieuwbouw 1395 

  
Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor afbouw, 
reparaties, renovatie en uitbreiding 

1236,75 

 2012 Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor nieuwbouw 1531,5 

  
Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor afbouw, 
reparaties, renovatie en uitbreiding 

1322,25 

2013 Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor nieuwbouw 1840,5 

  
Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor afbouw, 
reparaties, renovatie en uitbreiding 

1444,5 

 2014 Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor nieuwbouw 2047,5 

  
Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor afbouw, 
reparaties, renovatie en uitbreiding 

1562,25 

 2015 Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor nieuwbouw 2187,75 

  
Hypotheek op kasreserve (0,75 Suriname) voor afbouw, 
reparaties, renovatie en uitbreiding 

1629,75 

  TOTAAL nieuwbouw 9002 

  TOTAAL renovatie 7196 

  TOTAAL  16 189 

Tabel 28: hypotheken op kasreserve, proportionele berekening voor stedelijk gebied van Paramaribo (Heirman, 
2019) 

                                                                 
8 In 2012 telde Suriname 514 638 inwoners, waarvan er 415 266 in het stedelijk gebied van Paramaribo 
woonden. In percentages uitgedrukt, woont  dus 76,6% van de landelijke bevolking in het stedelijk gebied van 
Paramaribo. In 2012 waren er 134 329 wooneenheden in Suriname, waarvan 100 392 in het stedelijk gebied van 
Paramaribo, ofwel 74,7% van het landelijk totaal. Als we beide cijfers afronden, kan gesteld worden dat 
ongeveer 75% van de woningen en bevolking zich concentreert in het stedelijk gebied van Paramaribo. 
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In navolging van het eerste LISP-programma werd op 15 september 2010 LISP 2 gelanceerd, dat liep 

tot 26 december 2015. Dat tweede programma was het product van een samenwerking tussen de 

Inter-American Development Bank (15 miljoen USD) en de regering van Suriname (314 000 USD). 

Ook dit programma had tot doel om via subsidies de leefomstandigheden van de minder 

draagkrachtigen uit de Surinaamse maatschappij te verbeteren. Concreet konden gezinnen met een 

inkomen tussen de 852 en 1988 srd en een gezinssamenstelling tussen de 1 en 7 personen een 

subsidie van 9750 srd krijgen. Die bood financiële ondersteuning bij de oprichting van een nieuwe 

woning of voor het uitbreiden of renoveren van een bestaande woning. Om de subsidie te ontvangen 

diende de aanvrager zelf 10% van het subsidie bedrag, ofwel 975 srd, te investeren in zijn of haar 

woning. De verdere voorwaarden van LISP 2 waren gelijk aan die van LISP 1. Zo diende een 

aanvrager in het bezit te zijn van een grond of te beschikken over grondrechten. Ook mochten de 

aanvragers geen andere onroerende goederen bezitten dan datgene waarvoor de aanvraag gold. Bij 

de besteding van de subsidie golden er ook oppervlaktelimieten voor nieuwbouw (40m²) en renovatie 

(200m²). Het LISP 2 programma was een landelijk programma waarbij aanvragers uit heel Suriname, 

inclusief de inheemsen en de andere bewoners van dorpen in het binnenland, een aanvraag konden 

indienen. Landelijk werden er tussen de start en het afsluiten van het programma 4006 aanvragen 

goedgekeurd. Van dit aantal werden 115 subsidies aan gezinnen uit dorpen in de binnenlandse 

districten Sipaliwini en Brokopondo verstrekt. In het kustgebied werden 3891 aanvragen 

goedgekeurd, waarvan 2209 afkomstig uit het stedelijk gebied van Paramaribo. De leningen in het 

stedelijk gebied van Paramaribo werden voor 89,4% van de aanvragers aangewend voor een 

renovatie, goed voor 1975 woningen. Verder werden in dit gebied ook nog 80 woningen uitgebreid en 

werden er 154 nieuwbouwwoningen geconstrueerd (Muler, 2018). 

 

LISP II  2011 2012 2013 2014 2015 
 Totaal per 
district 

R
en

ov
at

ie
 

Paramaribo 47 102 239 271 242 901 

Wanica 35 73 141 210 177 636 

Commewijne 11 32 50 83 107 283 

Para 8 12 93 140 182 435 

Totaal stedelijk 
gebied Paramaribo 

101 219 523 704 708 2255 

Totaal Suriname 300 569 741 956 1019 3,585 

LISP II - Uitbreiding 
per district             

U
itb

re
id

in
g 

Paramaribo 3 2 3 4 7 19 

Wanica 1 5 1 10 11 28 
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Commewijne 0 0 1 3 2 6 

Para 0 0 6 10 12 28 

Totaal stedelijk 
gebied Paramaribo 4 7 11 27 32 81 

Totaal Suriname 4 13 20 33 65 135 

N
ie

uw
bo

uw
 

Paramaribo 4 7 3 11 26 51 

Wanica 0 4 23 8 9 44 

Commewijne 0 1 3 2 7 13 

Para 1 0 0 1 46 48 

Totaal stedelijk 
gebied Paramaribo 

5 12 29 22 88 156 

Totaal Suriname 5 19 39 33 190 286 

 

Totaal LISP II 
stedelijk gebied 
Paramaribo 

110 238 563 753 828 2492 

 

TOTAAL LISP II 
Suriname 309 601 800 1022 1274 4006 

Tabel 29: LISP II realisaties 2011 – 2015 (Muler, 2018) 
 

Naast de subsidies werkte LISP ook een bijkomend programma uit voor de middeninkomensklasse, 

dat ‘Low Middle Income Shelter Program’ of kortweg LMISP werd genoemd. Daarbij werd een 

hypotheek aan 6% rente aangeboden aan lage- en middeninkomens gezinnen. Op die manier werd 

het voormalige zelfbouwfonds een nieuw leven ingeblazen. LMISP wenste de ondergrens van de 

middenklasse aan te zetten zelf zorg te dragen voor de verbetering van hun woonsituatie. De 

middelen voor dit programma kwamen uit het sectorfonds Huisvesting en waren afkomstig van 

verschillende Surinaamse banken met een sociale doelstelling, zoals Godo, de Schakel, Trustbank 

en Volkskredietbank (www.lisp.sr). 

 

9.5.4 Conclusie 2010 – 2015 

De ambities en het uitgezette beleid waren erg veelbelovend. Het huisvestingsplan wenste in te 

zetten op een zeer divers huisvestingsbeleid, dat zich niet enkel focust op de bouw van woningen 

maar ook aandacht had voor de noden in het bestaande patrimonium. Verder toonde het beleid 

ambitie op het vlak van institutionele en juridische vernieuwing en versterking. De resultaten blijken 

echter een stuk tegen te vallen. Behalve het wettelijk vaststellen van het huisvestingsplan werden er 

geen juridische veranderingen doorgevoerd. De organisatorische hervorming verliep niet zoals 

vooropgesteld was en het HAS, de HU en de WBO’s werden niet ingesteld (zie verder 4.4). Ook op 

de woningmarkt zelf werden niet alle ambities gehaald. Naar mijn berekening bouwde het LWP 
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tussen 2010 en 2015 slechts 1151 woningen in het stedelijk gebied van Paramaribo (1181 in heel 

Suriname). Dit is slechts 6,7% van het beloofde aantal van 18.000 woningen. Ook het aantal 

projecten dat gesteund werd door ngo’s is laag. Stichting Sekrepatu bouwde slechts één project, van 

andere ngo’s is geen sprake.  

Wel werden heel wat financiële mogelijkheden aangeboden om particulieren te ondersteunen. Zo 

was er enerzijds de LISP 2-subsidie en waren er anderzijds de hypotheken op kasreserve. De 

gegevens van de leningen van LISP 2 bleken beschikbaar te zijn op districtsniveau, die van de 

hypotheek enkel op landelijk niveau. Beide initiatieven samen leverden landelijk 27 649 leningen op. 

Hoewel er geen cijfers beschikbaar zijn, is er uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van 

aanvragen over de bevolking en wooneenheden, waardoor het aannemelijk is dat er 75%9 van de 

aanvragen uit het stedelijk gebied van Paramaribo komen. Zo werden naar schatting 16 198 

hypotheken op kasreserves afgeleverd in het stedelijk gebied van Paramaribo. Samen met LISP 2 

werden dus 18 690 voordelige leningen afgesloten met burgers, goed voor 94% van alle activiteiten 

in de publieke huisvestingsector tussen 2011 en 2015. Die cijfers verschillen zeer sterk van de 

retoriek, aangezien de media en de overheid amper over die leningen en het effect ervan spreekt, 

terwijl de nieuwe woonwijken overvloedig onder de aandacht werden gebracht. 

 

Jaar 
(oplevering) 

Naam  
Aantal 
woningen 

Gebouwd 
door LWP 

Gebouwd 
door 
ngo/stichting 

Ondersteuning 
particulieren 

2011 
Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
nieuwbouw 

1395     X  

  

Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
afbouw, reparaties, 
renovatie en uitbreiding 

1236,75     X  

  LISP II renovatie 101     X  

  LISP II uitbreidingen 4     X  

  LISP II nieuwbouw 5     X  

2012 Sekrepatu – Buiten 71   X    
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Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
nieuwbouw 

1531,5     X  

  

Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
afbouw, reparaties, 
renovatie en uitbreiding 

1322,25     X  

  LISP II renovatie 219     X 

  LISP II uitbreidingen 7     X 

  LISP II nieuwbouw 12     X 

2013 
Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
nieuwbouw 

1840,5     X 

  

Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
afbouw, reparaties, 
renovatie en uitbreiding 

1444,5     X  

  LISP II renovatie 523     X  

  LISP II uitbreidingen 11     X 

  LISP II nieuwbouw 29     X 

2014 Waterland 85 X      

  Leidingen 10A 103 X      

  
Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
nieuwbouw 

2047,5     X  

  

Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
afbouw, reparaties, 
renovatie en uitbreiding 

1562,25     X  

  LISP II renovatie 704     X 

  LISP II uitbreidingen 27     X 

  LISP II nieuwbouw 22     X 

2015 Richelieu 323 X      

 Julianaweg 20 X    

  
Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
nieuwbouw 

2187,75     X  
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Hypotheek op kasreserve 
(0,75 Suriname) voor 
afbouw, reparaties, 
renovatie en uitbreiding 

1629,75     X  

  LISP II renovatie 708     X 

  LISP II uitbreidingen 32     X 

  LISP II nieuwbouw 88     X 

2010 – 2015 Hanna’s Lust  620 X      

  

TOTAAL aantal  volks- 
en 
middenstandswoningen 
gebouwd 

1151       

  

TOTAAL aantal volks- 
en 
middenstandswoningen 
gebouwd door andere 
stichtingen en ngo’s 

71       

  

TOTAAL aantal 
particulieren die 
ondersteuning 
ontvingen   

18 690       

 TOTAAL10 19 912    

Tabel 30: overzicht van alle gebouwde en publiek gesteunde woningen in Paramaribo tussen 2011 

en 2015 (Muler, 2018) (Centrale Bank van Suriname, 2018) (www.lisp.sr) (www.sekrepatu.sr, 2010) 

(www.stichting-volkshuisvesting-suriname.org) (www.woningbouwprogrammasuriname.org) 

 

9.6 Conclusie 
In dit onderdeel werd het kader van de publieke woning tussen 2010 en 2015 geschetst. Dat kader 

startte met de omschrijving van de historiek en omvang van de huidige woonbehoefte. Historisch kon 

getraceerd worden dat de eerste grote stedelijke groei van Paramaribo op het einde van de 19e eeuw 

plaatsvond, na de afschaffing van de slavernij. Toen trokken vrijgekomen slaven deels naar de stad 

om zich daar te vestigen op achtererven in de stad. Omwille van de slechte woonomstandigheden op 

de achtererven, ontstond vanaf dat moment een woningbehoefte in Paramaribo. Sindsdien is de 

stedelijke bevolking blijven toenemen door de achteruitgang van de agrarische sector en de 

                                                                 
10 De bewoners van de woningen uit het LWP (Richelieu, Hanna’s Lust, Waterland, Leidingen 10A) kregen ook een hypotheek 
uit kasreserve. Hierdoor zorgt een optelsom van de subtotalen uit de tabel voor het dubbel rekenen van de woningen in de 
verkavelingen van LWP. Een meer accuraat eindtotaal voor de ondersteuning aan de huisvestingssector in de periode 2011 – 
2015 wordt berekend door de ondersteuning aan particulieren op te tellen bij de nieuw gebouwede woningen door stichtingen 
en ngo’s.  
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Binnenlandse Oorlog. Door de jaren heen groeide de stad zodanig dat ze haar administratieve 

grenzen overschrijdt. In de cijfers is vanaf 1988 een significante stijging van de bevolking in de 

districten Para, Wanica en Commewijne merkbaar. Tussen 2001 en 2012 is niet enkel een 

verstedelijkingsproces in de bevolkingscijfers merkbaar, er is eveneens sprake van een 

suburbanisatieproces. Daarbij steeg de totale bevolking van het stedelijk gebied en namen de 

bevolkingsaantallen in de randstedelijke districten toe, maar daalden de bevolkingsaantallen in 

Paramaribo voor het eerst. 

 

Met die achtergrond van migratie in gedachten werd de woonbehoefte in huidige en historische 

toestand geschetst. Het stedelijk gebied van Paramaribo telt 4801 meer gezinnen dan woningen. Dit 

is al een aanzienlijk cijfer, maar de gevallen van woningbehoefte door de slechte staat van de 

bestaande woonst zijn nog veel talrijker. Liefst 38 133 woningen behoeven grote reparaties, 

tegelijkertijd verkeren 1009 woningen in dermate slechte staat dat ze niet meer gerepareerd kunnen 

worden. Dat betekent dat 38.96% van alle woningen in het stedelijk gebied van Paramaribo in slechte 

staat verkeren. Als alle cijfers worden opgeteld, zijn er 5801 nieuwe woningen nodig en behoeven 

38 113 woningen grote renovaties. De totale woningbehoefte en –nood samen bedraagt 43 923 

woningen.  

Om de situatie van de woningbehoefte en woningnood beter te kunnen inschatten werd de private 

woningmarkt beschreven op basis van beschikbaarheid van gronden, het kopen van een woning en 

de private huurmarkt. Verder werd ook de publieke woonmarkt geanalyseerd. Dat resulteerde in de 

vaststelling dat er weinig bouwgrond beschikbaar is voor de woonbehoeftige, een gevolg van slechte 

grondkarakteristieken, hoge grondprijzen, grondcorruptie bij domeingronden, speculatie en de 

boedelproblematiek. Een nieuwe woning bouwen of kopen is duur door de hoge marktconforme 

hypotheekrentes van 10% tot 12%, door de hoge importbelastingen op bouwmaterialen en door het 

ontbreken van een appartementswet die gedeeld eigendom in gestapelde en geschakelde woonsten 

mogelijk maakt. De private huurmarkt is duur en bevat vele woningen van lage kwaliteit, versterkt 

door een toevloed van buitenlandse huurders die voor een korte tijd in Suriname verblijven. De 

huurmarkt is ook onzeker door een slechte bescherming van de huurder wegens het ontbreken van 

een voldoende strenge juridische omkadering.  

De publieke woningbouw startte in 1951. Tussen 1951 en 2006 was de dominante vorm van publieke 

woning nieuwe huurwoningen, in mindere mate huurkoopwoningen van het Ministerie van SoZaVo. 

Die rol van het ministerie werd later overgenomen door de Stichting Volkshuisvesting Suriname 

(SVS). De ondersteuning voor zelfbouw was die periode eerder verwaarloosbaar. Pas vanaf 2003, bij 

de oprichting van LISP, won de publieke ondersteuning via subsidies voor renovaties en nieuwbouw 
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aan belang. De begunstigden van LISP betreft de onderlaag van de middenklasse. Vanaf 2006 

kwamen daar bovenop voordelige hypotheken van 5% en 7% rente op basis van kasreserves. Zo kon 

er een groter deel van de lagere en middenklasse gebruikmaken van voordelige, overheidsgesteunde 

leningen. In verhouding werden in totaal 17 802  wooneenheden publiek gesteund. 7005 daarvan zijn 

publieke volkswoningen, 205 zijn woningen die opgericht zijn door andere stichtingen en ngo’s en 

10 592 aanvragers ontvingen financiële ondersteuning. Van die laatste groep werden 3723 

aanvragers door LMISP gesteund, 490 via zelfbouw (1951 – 2003) en 6379 ontvingen een hypotheek 

op kasreserve (2006 – 2010). 

 

Het Landelijk Woningbouwprogramma, kortweg LWP, ontstond op basis van de beleidsambitie 

uitgesproken door de regering Bouterse – Ameerali. Daarin gaf president Bouterse aan dat het 

onaanvaardbaar is dat een groot deel van de bevolking in slechte woonomstandigheden leeft. Hij 

voegde daaraan toe dat een groot deel van de bestaande woningvoorraad niet meer voldoet. Het 

was de doelstelling van de regering om de woningmarkt bereikbaar en betaalbaar te maken en om te 

voorzien in voldoende woningen. Dat laatste maakte de president concreet door te stellen dat hij 

18 000 nieuwe woningen wenste te bouwen, net zoals hij 8 flats van telkens 250 wooneenheden 

wenste op te richten. Om dat waar te maken werd er Huisvestingsplan 2012 -2016 opgemaakt, 

waarin de krijtlijnen van het nieuwe woonbeleid staan. Om de woonbehoefte en de woningnood het 

hoofd te kunnen bieden, diende de hele sector huisvesting gereorganiseerd te worden en dienden 

nieuwe organisaties in het leven geroepen te worden, zoals het HAS, de HU en woningcorporaties. 

Praktisch stelde het plan voor om als overheid meer een faciliterende rol in de huisvesting te spelen, 

bijdrages te leveren door te investeren in PPS-constructies op de woonmarkt. Woningen bouwen en 

renoveren moest makkelijker worden gemaakt. Ten slotte wilden ze huisvesting koppelen aan 

armoedebestrijding door speciale beleidsprogramma’s op touw te zetten. Van dat heel diverse 

Huisvestingsplan werd tussen 2012 en 2016 vooral zichtbaar ingezet op 1181 woningen verspreid 

over zes projecten. Die nieuwe verkavelingsprojecten en de LWP-woningen domineerden het nieuws 

over publieke ondersteuning in huisvesting. Desondanks bleek dat LISP meer mensen ondersteunde 

via een nieuwe lening en subsidie, die 2492 gezinnen ten goede kwam. Verder bleef ook de 

hypotheek op kasreserve bestaan. Uit berekeningen blijkt dat er in het stedelijk gebied van 

Paramaribo 1630 hypotheken voor renovatie werden uitgegeven en 2188 voor nieuwbouw. Ondanks 

die veel grotere aantallen worden die cijfers amper in de media besproken, terwijl de 

nieuwbouwwoningen wel uitgebreid het nieuws halen.  
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10 Ruimtelijke karakteristieken van Hanna’s 

Lust, Leidingen 10A en Waterland 

10.1 Inleiding 
Om de drie projecten Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland te kunnen plaatsen, is een 

beschrijving van de ruimtelijke karakteristieken van de projecten nodig. Zo wordt het mogelijk om de 

perceptie van de bewoners en actoren te vergelijken met de geobserveerde en geanalyseerde 

ruimtelijke toestand. De beschrijving van de ruimtelijke karakteristieken start met de positie van de 

drie wijken binnen het stedelijk gebied van Paramaribo. Daarna beschrijf ik de bodem waarop de drie 

projecten gebouwd werden, vervolgens beschrijf ik de opzet van de verkaveling en de gebouwen per 

project. De analyse van de ruimtelijke karakteristieken eindigt met het mobiliteitsprofiel en de 

voorzieningen in en rond de drie projecten. 

 

10.2 Positie binnen de stad 
Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland liggen weliswaar in de stedelijke rand van Paramaribo, 

maar wel buiten het centrum en zelfs buiten de administratieve grenzen van het district Paramaribo. 

Hanna’s Lust en Leidingen 10A bevinden zich in het district Wanica, Waterland in het district Para. 

Het district Wanica omringt het district Paramaribo aan de zuidelijke en westelijke zijde, waardoor het 

zeer sterk onderhevig is aan suburbanisatie. Het district Para ligt ten zuiden van Wanica. Het ligt dus 

verder van het district Paramaribo, waardoor het minder onderhevig is aan suburbanisatie. Wanica 

ligt dus in het suburbaan gebied van Paramaribo, terwijl de uitlopers van de suburbanisatie zich in 

Para bevinden. Leidingen 10A en Hanna’s Lust liggen door hun positie in Wanica veel centraler in de 

stedelijke rand dan Waterland. De twee projecten liggen allebei centraal in de westelijke zijde van de 

stadsrand, terwijl Waterland zich in een van de uiterste, zuidelijke stedelijke rafels situeert. 
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Figuur 51: locatie van Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Moerland en Heirman, 2018) 

Om de afstand van de verschillende projecten tot het centrum exacter te kunnen bepalen, werd de 

afstand van het centrum van de projecten tot het Onafhankelijkheidsplein gemeten. In vogelvlucht 

liggen Hanna’s Lust en Leidingen 10A even ver van het Onafhankelijkheidsplein. Over de weg ligt 

Leidingen 10A (13,5 km) iets dichterbij het Onafhankelijkheidsplein dan Hanna’s Lust (14km). 

Waterland ligt in vogelvlucht 20,5 km van het Onafhankelijkheidsplein en over de weg ligt het op 27,8 

km afstand. Waterland ligt dus dubbel zo ver van het Onafhankelijkheidsplein dan de andere twee 

projecten.  
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Figuur 52: afstand van Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland tot Onafhankelijkheidsplein te Paramaribo 
(Moerland en Heirman, 2017) 
 

10.3 Bodem  
De drie projecten liggen in de noordelijke zone van de kustvlakte van Suriname. Zowel het district 

Paramaribo, Wanica als het noordelijk deel van het district Para maken deel uit van die noordelijke 

zone. De algemene eigenschappen en wisselende draagkracht van de zand- en schelpenritsen 

tegenover de kleigronden in de depressies tussen de ritsen werden beschreven in 9.3.1. 

 

Hoewel de drie projecten in de noordelijke kustvlakte liggen, verschilt het type grond waarop ze 

gebouwd zijn. Waterland is het minst gunstig gelegen van de drie projecten. Dit project positioneert 

zich volledig in een zone van blauwgrijze kleigronden die gekenmerkt worden door zeer slecht 

gedraineerde, half gerijpte klei. Die grond is uitermate geschikt voor rijstvelden, maar weinig geschikt 

als bouwgrond. Leidingen 10A is grotendeels gelegen op dezelfde blauwgrijze klei, met identieke 



223 
 

kenmerken. Enkel in de zuidoostelijke hoek van het project ligt een zone met zand- en 

schelpgronden. Die is samengesteld uit middelgrove en fijne zandgrond die matig draineert. Die 

zandgrond is heel wat draagkrachtiger dan de blauwachtige kleigronden, en daardoor veel beter 

geschikt als bouwgrond. De grond in Hanna’s Lust heeft de beste grondkarakteristieken. Het project 

ligt voor de helft op middelgrove en fijne zandgrond, en half op kleigronden. Zo bestaat de helft van 

het project uit draagkrachtige grond. Samengevat is de draagkracht en de watergesteldheid in 

Waterland en Leidingen 10A van mindere kwaliteit dan in Hanna’s Lust, al werden door inpoldering 

en ophoging de eigenschappen van de bodem verbeterd. Toch zullen Leidingen 10A en Waterland 

gevoeliger blijven voor wateroverlast dan Hanna’s Lust. Uiteraard hangt niet alles af van de 

bodemgesteldheid, de aanwezigheid van een afdoende en goed onderhouden rioleringssysteem is 

minstens even belangrijk.  

 

De algemene draagkracht van de grond heeft directe implicaties op de bouwspecificaties op de 

gronden. Hoe zwakker de gronden, hoe meer bebouwing onderhevig is aan zettingen, waardoor 

mogelijk scheuren kunnen optreden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het ontwerp, de 

technische detaillering en de materiaalkeuze voor het openbaar domein en de bebouwing van de drie 

projecten. Diepere funderingen en bouwmaterialen die zettingen goed kunnen opvangen, zijn 

aangewezen. Plaatfunderingen zullen eerder aanleiding geven tot scheuren dan diepere sleuf- of 

paalfunderingen.  

In het ontwerp dient aandacht te zijn voor voldoende en juist geplaatste zettingsvoegen. Ook het 

kiezen van materialen die voldoende weerstand hebben tegen zettingen is aangewezen.  
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Figuur 53: bodemgesteldheid van Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Moerland en Heirman, 2017) 
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10.4 Verkavelingsopzet en gebouwen  
De projecten Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland lopen qua verschijningsvorm zeer sterk 

uiteen. Ze verschillen van elkaar in omvang, vorm en uitrusting. In dit deel bespreek ik eerst de 

verkavelingsopzet. Daarna ga ik in op de gebouwen. 

 

Qua vorm verschillen de drie projecten heel sterk van elkaar. Leidingen 10A is een smalle 

langwerpige wijk van 5,5 hectare, met percelen langsheen twee straten geschikt. Waterland is een 

groter project (8,5 hectare) en heeft met vier parallelle straten een ruimere opzet. De percelen liggen 

langs weerszijde van deze vier straten. Hanna’s Lust is een buitenbeentje. Het project is in totaal 46 

hectare groot en is opgebouwd uit verschillende percelen die in verschillende fases werden 

uitgevoerd. Dit onderzoek concentreert zich echter op het eerst ontwikkelde en dus langst bewoonde 

perceel11, zijnde perceel 2. Dat is 5 hectare groot en heeft een speelser ontwerp dan de rest van de 

percelen in Hanna’s Lust. De wegen lopen niet allemaal orthogonaal en de percelen verschillen in 

oppervlakte.  

 

 

Figuur 54: verkavelingsplan Waterland (Muntslag, 2015) 

 

                                                                 
11 Andere percelen van Hanna’s Lust waren tijdens de interviews nog in ontwikkeling of slechts zeer recentelijk in gebruik 

genomen.   
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Figuur 55: verkavelingsplan Hanna’s Lust perceel 2 (Muntslag, 2015) 

 

Figuur 56: verkavelingsplan Leidingen 10a (Muntslag, 2015) 
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De analyse van de drie verkavelingsplannen bevestigt dat de projecten verschillen in oppervlakte, 

vorm en inrichting. Hanna’s Lust kent de meeste variaties in haar ontwerp. Zowel de percelen als de 

woningen variëren in oppervlakte. Ook zijn verschillende zones gereserveerd voor open ruimte en 

commerciële ruimtes. Bij Leidingen 10A zijn alle percelen even groot. De woningen kennen maar een 

beperkte variatie in oppervlakte. In de centrale strook van het orthogonale rooster werden enkele 

percelen gereserveerd voor voorzieningen. Het minst gevarieerde plan is dat van Waterland. Door 

het orthogonale plan dat slechts achteraan een schuine zijde heeft, zijn bijna alle percelen even 

groot. Enkel de meest oostelijk gelegen percelen verschillen in oppervlakte. Ook de woningen 

variëren slechts in beperkte mate van elkaar. Er is geen ruimte gereserveerd voor commerciële of 

publieke doeleinden.  

 

Hanna’s Lust kent heel wat variaties in perceeloppervlakte en woningen. De percelen zijn in te delen 

in twee categorieën: kleine en grote percelen. De kleine percelen schommelen tussen 250 en 400 m². 

De grote percelen zijn minimaal 450 m² groot en maximaal 1000 m². In Leidingen 10A zijn alle 

percelen 300 m². In Waterland zijn ze een stuk groter en variëren ze tussen de 500 en 750 m².  

Ik gebruik de vaststelling van Maks en De Bruijne om de percelen te positioneren binnen de 

afmetingen van de andere percelen in de stad. Maks en De Bruijne stelde in 2008 vast dat de lagere 

inkomensgroepen op een perceel van minimaal 250 m² wonen (De Bruijne & Maks, 2008). Het LWP 

biedt woningzoekenden dus een minstens even groot, maar meestal een groter, perceel aan dan dit 

vastgestelde minimum. De kleinste percelen in Hanna’s Lust zijn net zo groot als dat minimum, alle 

andere percelen zijn groter. De percelen van Leidingen 10A zijn iets groter dan dit minimum. De 

kleinste percelen van Waterland zijn dubbel zo groot als het vastgestelde minimum, de grootste 

percelen zijn zelfs driedubbel zo groot. 

   

Figuur 57: verschillende woningtypes in Hanna’s Lust perceel 2 (Heirman, 2012) 
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Figuur 58: woningen in Waterland (Heirman, 2017) 

  
Figuur 59: woningen in Leidingen 10A (Muntslag, 2015 en Heirman, 2017) 
 

Op de drie projecten staan allemaal vrijstaande woningen. Niet verwonderlijk, aangezien het allemaal 

koopwoningen zijn en de appartementenwet nog ontbreekt. Verder stipuleert het huisvestingsplan 

(2012) dat een groot deel van de Surinamers, en zeker de inwoners van stedelijke gebieden, in een 

vrijstaande woning wensen te wonen. In het huisvestingsplan wordt verder ook beschreven dat de 

meeste Surinamers ervan dromen om in een vrijstaande woning in een suburbaan gebied te wonen, 

en liever niet in de stad (Stichting Planbureau Suriname, 2012). 

 

Ondanks de eenvormigheid in typologie hebben de woningen op de verschillende projecten toch heel 

wat variaties in oppervlakte, indeling en materiaalkeuze. De meeste variatie is te vinden in Hanna’s 

Lust. Dat komt doordat het LWP aannemers uitnodigde om te experimenteren met allerhande 

ontwerpen en technieken op perceel 2 van Hanna’s Lust. De achterliggende bedoeling was om de 

resultaten aan het publiek te tonen en de meest succesvolle woningen te gebruiken bij volgende 

projecten. Die experimenten werden in 2012 ook aan het grote publiek getoond tijdens de 

Woonbeurs. Zo zijn de woningen in Hanna’s Lust gebouwd uit hout, staal, steen en zelfs beton. De 

woningen zijn minimaal 40 m² groot en maximaal 110m². Ze hebben één, twee of drie slaapkamers. 

Op Leidingen 10A zijn de woningen veel eenvormiger, aangezien ze allemaal door dezelfde 
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aannemer werden gebouwd. Hurricane Steel bouwde er woningen in staalstructuur en werkte ze af 

met plaatmateriaal. Er zijn twee types woningen: een kleine woning met twee slaapkamers van 40m² 

en een grote woning van 70m² met drie slaapkamers. In Waterland zijn de percelen een stuk groter, 

maar toch blijven de afmetingen van de woningen hier eerder bescheiden, en wel tussen 40 en 75m². 

Alle woningen werden door dezelfde aannemer uit steen opgetrokken en hebben een of twee 

slaapkamers. Alle woningen werden bepleisterd en witgeschilderd, waardoor de wijk er zeer uniform 

uitziet. 

 

Om de woningen beter te kunnen evalueren, moeten hun constructietype en de bouwmaterialen niet 

alleen getoetst worden aan de bodemtypes, maar ook aan de klimatologische aspecten. Zoals 

voornoemd bestaat Hanna’s Lust uit veel verschillende constructietypes en materialen, waardoor er 

geen uniforme evaluatie voor het hele project kan worden gemaakt. Door de uniforme bebouwing is 

er wel een algemene evaluatie mogelijk in Leidingen 10A en Waterland. In Hanna’s Lust zijn er twee 

houten woningen met paalfunderingen. Die zijn zowel klimatologisch als bodem-technisch zeer 

geschikt. De paalfunderingen zijn geschikt voor minder draagkrachtige gronden en de houten 

constructie en afwerkmaterialen zorgen ervoor dat weinig warmte wordt geabsorbeerd en er een 

goede ventilatie in de woningen mogelijk is.  

De andere woningen op het terrein met stroken- of plaatfunderingen zijn scheurgevoeliger. De 

woningen op funderingsplaten zijn het gevoeligst. Die zijn ofwel in skelet- of in massiefbouw 

opgetrokken. De massiefbouwwoningen zijn minder gevoelig voor scheuren, maar klimatologisch 

minder ideaal omdat hun zware materialen de tropische warmte absorberen. De skeletbouwwoningen 

zijn door hun afwerking in plaatmateriaal scheurgevoelig. Echter absorberen deze plaatmaterialen 

veel minder warmte dan massieve stenen, waardoor de woningen klimatologisch betere 

eigenschappen vertonen dan de stenen woningen. Samenvattend vertonen de houten woningen te 

Hanna’s Lust de beste eigenschappen. De massieve gebouwen te Hanna’s Lust vormen bodem-

technisch een betere keuze, maar zijn klimatologisch een slechtere optie. De skeletbouwwoningen 

zijn dan weer bodem-technisch minder ideaal, maar vormen op klimatologisch vlak een betere keuze. 

De woningen met plaat- en strookfunderingen zullen op de zandgronden van Hanna’s Lust minder 

last hebben van scheuren dan in de drassigere zones. De woningen in Leidingen 10A zijn door de 

combinatie van plaatfundering, skeletbouw en plaatmaterialen op een drassige grond erg 

scheurgevoelig. De materialen absorberen echter weinig warmte. De woningen op Waterland zijn 

door hun stenen constructie en strookfunderingen beter aangepast aan de drassige bodem dan de 

woningen op Leidingen 10A. Maar zoals in Hanna’s Lust kampen die woningen met een hoge mate 

van warmteabsorptie.  
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Het rioleringssysteem en de aanleg van het openbaar domein in de drie projecten lopen erg uiteen. In 

Hanna’s Lust kunnen de bewoners rekenen op gesloten riolering en straten die aangelegd zijn met 

zones voor auto’s, voetgangers en fietsers. Verder werden de bermen in Hanna’s Lust goed 

afgebakend en werden er ook groene pleintjes in het ontwerp geïntegreerd. Die indeling van het 

openbaar domein zorgt voor een aangename aanblik van de wijk, maar ook voor een duidelijke 

scheiding in vervoersmiddelen die een verkeersveilige woonomgeving stimuleert. Zowel Leidingen 

10A als Waterland zijn uitgerust met een open riolering op basis van grachten, waarover 

overkappingen worden gebouwd om vanuit de straat de individuele percelen te bereiken. Die 

overkappingen zijn voor de continuïteit van het afwateringssysteem uitgerust met duikers. De wegen 

bestaan in beide projecten uit een wegdek zonder onderverdelingen voor verschillende 

weggebruikers. Tijdens het veldwerk in 2015 was een deel van de straten in Waterland nog 

onverhard, maar de verharding was voltooid voor de afronding van de veldwerkperiode in april 2015. 

Zowel het ontwerp in Hanna’s Lust als dat in Leidingen 10A voorziet een open ruimte of speelpleintje 

voor de kinderen uit de buurt, al is dat in geen van beide projecten reeds aangelegd, waardoor de 

gereserveerde ruimte er nog braak bijligt. 

 

  

Figuur 60: openbaar domein Hanna’s Lust (Heirman, 2015) 

 



231 
 

    

Figuur 61: openbaar domein Leidingen 10A (Heirman, 2017) 

    

Figuur 62: openbaar domein Waterland (Heirman, 2017) 
 

10.5 Voorzieningen  
Om het aanbod van de voorzieningen van de drie projecten in te schatten, wordt een opdeling 

gemaakt tussen de voorzieningen op of in de directe omgeving van de projecten, de voorzieningen in 

een nabijgelegen secundair centrum en de voorzieningen waarvoor de bewoners aangewezen zijn op 

de binnenstad van Paramaribo. 

 

10.5.1 Voorzieningen in en nabij de projecten 

Zoals voornoemd bevatten de plannen van Hanna’s Lust en Leidingen 10A zones die gereserveerd 

zijn voor voorzieningen, op Waterland ontbreken zulke zones. Het Woningbouwprogramma 

reserveerde in Hanna’s Lust plaats voor een park, een speeltuin, een kinderopvang en commerciële 

functies. In Leidingen 10A werd een zone voor een kinderdagverblijf, een speeltuin en een 

commerciële functie gereserveerd. Wel werden niet alle functies onmiddellijk ingevuld. In Leidingen 

10A liggen alle gereserveerde zones braak. In Hanna’s Lust zijn een supermarkt, een kinderopvang 



232 
 

(Nos Kasitas) en een sportveld aanwezig. In de onmiddellijke omgeving van Hanna’s Lust zijn 

bovendien nog heel wat andere functies te vinden, zoals sportvelden, supermarkten en zelfs een 

kleine cluster aan detailhandel – aan de kruising van de Hanna’s Lustweg en de Magentakanaalweg. 

In een nabijheid van 350 meter van Leidingen 10A bevinden zich geen functies. Nabij Waterland, 

langsheen de Sir Winston Churchillweg, zijn verschillende supermarkten te vinden.  

 

   

Figuur 63 en 64: supermarkt langs de Winston Churchillweg t.o.v. Waterland (Heirman, 2015) en reservatie voor 
voorzieningen te Leidingen 10A (Heirman, 2015)  

    

Figuur 65: supermarkt in Hanna’s Lust, voorzieningen vlakbij Hanna’s Lust (Heirman, 2015) 

 

10.5.2 Nabijgelegen secundair centrum en bredere omgeving rond 

de projecten  

Het aantal administratieve publieke diensten is in de secundaire centra nabij de drie projecten eerder 

beperkt. In elk district is wel een Buurt Informatie Centrum (BIC) te vinden, meestal nabij het 

districtscommissariaat. Zowel het BIC als het districtscommissariaat zijn de lokale aanspreekpunten 

van de overheid binnen een district. Het districtscommissariaat van Wanica ligt in Lelydorp, dat van 

Para in Onverwacht. Lelydorp ligt op 13 km van Hanna’s Lust en op 21,3 km van Leidingen 10A, 

Onverwacht is 20,1 km verwijderd van Waterland. Op die manier ligt Hanna’s Lust niet enkel het 

dichtst bij de binnenstad maar ook bij de hoofdplaats van zijn district. Waterland ligt verder van de 
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binnenstad dan Leidingen 10A, maar het ligt wel dichter bij de hoofdplaats. Leidingen 10A ligt 

bijgevolg het verst van de hoofdplaats van zijn district, waardoor de bewoners zich eerder naar de 

binnenstad dan daarheen zullen begeven.  

 

De administratieve publieke voorzieningen in de secundaire centra zijn eerder beperkt. Qua publieke 

gezondheidsvoorzieningen is er een ruimer aanbod voor de bewoners van de drie projecten, al liggen 

die niet steeds in de secundaire centra, maar verspreid over de bredere omgeving rond de projecten. 

Leidingen 10A heeft van alle drie de projecten het dichtst een polikliniek in de omgeving, op 4 km 

afstand. Inwoners van Hanna’s Lust moeten daarvoor 5,5 km reizen en die van Waterland 18,2 km. 

In een straal van 10 km hebben de bewoners van Leidingen 10A en Hanna’s Lust elk vijf poliklinieken 

tot hun beschikking. De bewoners van Waterland moeten daarentegen 18 km reizen naar de tweede 

dichtstbijzijnde en 28 km naar de derde polikliniek in de omgeving. Op het vlak van gezondheidszorg 

zijn Hanna’s Lust en Leidingen 10A dus gelijkaardig bediend, maar Waterland een heel stuk minder. 

 

Wat onderwijs betreft werd de afstand tot de dichtstbijzijnde lagere school, Mulo (middenschool), 

HAVO (secundair onderwijs) en universiteit voor elk van de drie projecten geanalyseerd. Leidingen 

10A geniet de minst grote afstand tot alle niveaus van onderwijsinstellingen: de dichtstbijzijnde lagere 

school ligt in de naastgelegen wijk, Sophia’s Lust op 1,6 km, Mulo Kwatta ligt op 3,6 km, Havo 3 ligt 

op 6,1 km en de Anton de Kom Universiteit van Suriname ligt op 6,2 km. In Hanna’s Lust liggen de 

scholen iets verder weg: de lagere school in het oude Hanna’s Lust project ligt op 2,5 km, Mulo 

Marrowijnestraat ligt op 7,8 km, secundair onderwijs ligt op 8,2 km en de universiteit ligt op 8,9 km. 

De afstanden tot onderwijs in Waterland zijn zeer uiteenlopend. De lagere school ligt op 1,4 km, Mulo 

Onverdacht ligt op 13,3 km, Havo 3 ligt op 31 km en de universiteit ligt op 31,6 km.  
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Figuur 66: scholen in het stedelijk gebied van Paramaribo (Moerland en Heirman 2019) 
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Veel private voorzieningen zijn zowel in shoppingcentra als langs invalswegen te vinden. In het 

westen van de stad, nog net binnen de administratieve grenzen van Paramaribo, bevindt zich de 

Hermitage Mall. Die heeft een gelijkaardig aanbod aan detailhandelszaken als de binnenstad, 

bovendien huisvest dit shoppingcenter ook een cinema, horeca, banken, verzekeringskantoren en 

kantoren van parastatale bedrijven als EBS (elektriciteit) en Telesur (telecommunicatie). Voor de 

bewoners van Hanna’s Lust en Leidingen 10A ligt de binnenstad op iets meer dan tien kilometer van 

hun woonplaats, wat maakt dat de Hermitage Mall voor de bewoners van beide projecten dichterbij 

ligt. Voor de bewoners van Waterland ligt zowel de Hermitage Mall als de binnenstad op een hele 

afstand. Voorzieningen in de omgeving van Waterland zijn vooral te vinden langs de invalswegen. 

Ook de andere twee projecten kunnen rekenen op de voorzieningen langs nabijgelegen invalswegen. 

Ten slotte zijn er ook kleine randstedelijke kernen, zoals Lelydorp, Paranam en Domburg, die ook 

belangrijk zijn als voorzieningencentra. Langsheen de grote invalswegen, zoals de Indira Gandhiweg, 

Martin Luther King Highway en Kwattaweg, is er een grote variëteit aan detail- en groothandelszaken. 

Hierlangs liggen ook steeds telecommunicatiewinkels, banken en verzekeringskantoren, in het geval 

van de Kwattaweg zelfs een markt. Hierdoor nemen de invalswegen een belangrijk aanbod van 

voorzieningen voor hun rekening. Voor de bewoners van Waterland is de Martin Luther King Highway 

de dichtstbijzijnde invalsweg, op 6,7 km van het project. Hanna’s Lust ligt op 4 km van de Indira 

Gandhiweg en Leidingen 10A op 3,1 km van het Garnizoenpad, het verlengde van de Kwattaweg. De 

afstand tot de Kwattaweg zelf bedraagt 4,3km.  

 

Ten slotte kunnen de bewoners van de drie projecten zich voor private voorzieningen ook nog tot de 

secundaire centra wenden. In eerste instantie zijn dat de hoofdplaatsen van de districten. Tussen de 

hoofdplaatsen Lelydorp en Onverwacht is er een groot verschil in aangeboden voorzieningen. Daar 

waar Onverwacht slechts een beperkt aantal handelszaken telt, is Lelydorp een bruisend centrum 

langsheen de Indira Ghandiweg, waar naast een dagelijkse markt ook heel wat detail- en 

groothandelszaken gevestigd zijn. Een klein winkelcentrum in het centrum van Lelydorp huisvest 

zelfs een aantal Surinaamse winkelketens. Door het beperkte aanbod in Onverwacht, valt de 

plek amper te beschouwen als een concentratie van private voorzieningen voor de bewoners van 

Waterland. Lelydorp vormt voor de bewoners van Hanna’s Lust echter wel degelijk een alternatief 

voor de private voorzieningen in de binnenstad. Door de ligging kunnen de bewoners van Leidingen 

10A niet echt rekenen op voorzieningen in een nabijgelegen secundaire kern. Naast de 

hoofdplaatsen kunnen de bewoners van Waterland ook nog rekenen op de voorzieningen in 

Domburg en Paranam. Domburg is een kleiner centrum op 5 km van Waterland en kent een aantal 

sportvoorzieningen, scholen, supermarkten en restaurants langsheen de rivier. Paranam was ten 
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tijde van de bauxietindustrie een belangrijk en florerend dorp, nu rest behalve enkele zeer lokale 

voorzieningen slechts een beperkt aanbod.  

 

10.5.3 Voorzieningen in de binnenstad van Paramaribo 

De binnenstad van Paramaribo is gekend voor haar veelheid aan overheidsgebouwen (Claes & 

Debaene, 2010). Alle ministeries hebben hun zetel in de binnenstad of in de nabije omgeving ervan. 

Behalve voor de zaken die op het Burger Informatie Centrum (BIC) of op het districtscommissariaat 

te verkrijgen zijn, dient een burger zich voor de meeste administratieve burgerzaken en voor het 

aanvragen van allerhande vergunningen zich naar de ministeries in de binnenstad te begeven. De 

bewoners uit Waterland wonen het verst van de publieke voorzieningen in de binnenstad. Die in 

Leidingen 10A en Hanna’s Lust bevinden zich de helft dichterbij die voorzieningen.  

 

In de omgeving van de projecten zijn dan wel verschillende poliklinieken, voor een ziekenhuis met 

spoedeisende hulp moeten de bewoners van de drie projecten allemaal naar de stad afreizen. Het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis met spoedeisende hulp is voor alle drie de projecten het Academisch 

Ziekenhuis Paramaribo, dat aan de Flustraat ligt. Indien bewoners van elk van de drie projecten 

dringende of ingrijpende medische zorgen nodig hebben, moeten zij zich vanuit hun project 

verplaatsen naar de binnenstad van Paramaribo. De bewoners van Hanna’s Lust moeten daarvoor 

9,8 km overbruggen, die van Leidingen 10A 10,8 km en de inwoners van Waterland moeten 30,2 km 

afleggen. 

 

Op vlak van private voorzieningen is het aanbod in de binnenstad groot. Er zijn overal winkels te 

vinden, de grootste concentratie in het gebied afgebakend door de Keizerstraat, 

Zwarthovenbrugstraat, Saramaccastraat en Waterkant. Het betreft hier een breed assortiment aan 

detailhandelszaken dat kleding, schoenen, boeken, multimedia, elektro etc aanbiedt. Langs de 

Waterkant ligt ook de Centrale Markt, waar verse groenten, vis en andere voedingswaren verkocht 

worden. Op de bovenverdieping van de markt is ook heel wat textiel te koop. Naast de centrale markt 

zijn er nog tal van kleinere markten in de binnenstad, met de Kwakoemarkt en de Combémarkt als de 

twee belangrijkste. 

 

10.6 Mobiliteitsprofiel 
De drie projecten zijn toegankelijk over verharde wegen die aanhaken op het bestaande wegennet, 

en zijn elk gelegen nabij een of meerdere grote invalswegen naar Paramaribo. Hanna’s Lust is 
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ontsloten langs de Hannaslustweg die aantakt aan de Magentakanaalweg en de Indira Ghandiweg. 

Die laatste is een van de belangrijkste invalswegen naar de stad en verbindt de districten Wanica, 

Para en Brokopondo met het district Paramaribo. De Magentakanaalweg is een kleinere 

toegangsweg die de zuidelijke, randstedelijke wijken verbindt met het centrum van de stad. Leidingen 

10A wordt ontsloten via de Anton Budelstraat, die aantakt op de meer lokale Sophia’s Lustweg en de 

Commissaris Weytingweg, die op zijn beurt een belangrijke toegangsweg is die Wanica verbindt met 

de Oostelijke zijde van Paramaribo. Waterland wordt onmiddellijk ontsloten door de grotere 

toegangsweg Sir Winston Churchillweg, die doorheen Para en Wanica loopt en zo de verbinding 

maakt met Paramaribo. Anders dan de andere twee projecten wordt Waterland ook ontsloten door de 

Suriname rivier. Helaas wordt op dit moment geen gebruikt gemaakt van die verbinding, aangezien er 

geen publieke stijger is ter hoogte van het project.  

 

Aangezien geen van de aanpalende wegen rond de projecten voetpaden hebben, is het onveilig om 

je er te voet te verplaatsen. Fietsen is bijna even onveilig, want fietspaden ontbreken evenzeer. De 

Indira Ghandiweg vormt de enige uitzondering: die is langs beide zijden uitgerust met een 

afgescheiden fietspad. Door hun profiel (een doorlopende asfaltbaan) zijn de wegen rondom de drie 

projecten voornamelijk ingericht voor gemotoriseerd openbaar en privaat vervoer. 

 

    

 

Figuur 67: Hannaslustweg, Winston Churchillweg en Anton Budelstraat (Heirman, 2015) 
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Het openbaar vervoer in Suriname bestaat enkel uit bussen. Er rijden geen trams of treinen, de 

analyse van het openbaar vervoer beperkt zich dus tot de analyse van het busroutenetwerk. 

Algemeen genomen is openbaar vervoer pas een valabel transportmiddel indien het dichtbij de 

woonplaats aanwezig is en voldoende frequent rijdt. De afbakening van de afstand tot de bushalte en 

de frequentie is contextafhankelijk. Het Ministerie van Openbare Werken stipuleert in haar Transport 

Masterplan dat een locatie slechts bereikbaar is met het openbaar vervoer indien er binnen de 350 

meter een buslijn passeert of bushalte is ingericht12. Het Transport Masterplan vermeldt geen 

minimale frequenties voor openbaar vervoer.  

Het openbare vervoer heeft twee toeleveranciers: het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) en de 

Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO). Beide bedienen de burger op een niet-concurrentiële manier 

(Ministerie van Openbare Werken, 2010). Geen van beide toeleveranciers rijdt doorheen de drie 

projecten, wel zijn er verschillende lijnen die erlangs rijden of die de nabijgelegen ontsluitingswegen 

bedienen. Echter liggen de buslijnen op die ontsluitingswegen vaak te ver van de projecten, waardoor 

per project slechts enkele buslijnen binnen de bedieningsperimeter van 350 meter vallen. Voor 

Hanna’s Lust valt enkel lijn Hannaslust binnen de perimeter, voor Leidingen 10A valt geen van alle 

lijnen binnen de perimeter en in Waterland is enkel de lijn PDP voldoende dichtbij. Wordt de strikte 

perimeter van het Transport Masterplan dus toegepast, dan heeft Leidingen 10A helemaal geen 

toegang tot openbaar vervoer en worden de andere twee projecten elk bediend door slechts één 

buslijn. Daarbij komt dat de busverbinding met Hanna’s Lust slechts viermaal per dag het project 

passeert, de verbinding met Waterland rijdt slechts drie keer per dag. Wordt verder gekeken dan de 

perimeter van 350 meter, dan is het aanbod zowel in Hanna’s Lust als in Leidingen 10A significant 

hoger. Enkel Waterland kan dan nog steeds niet op extra buslijnen rekenen. Aangezien alle buslijnen 

minder dan vijf kilometer ver liggen van beide projecten, zouden die eenvoudig gebruikt kunnen 

worden indien de bewoners gebruik konden maken van andersoortig voortransport, zoals een fiets of 

een auto. Spijtig genoeg zijn geen van de bushaltes of wegen waarlangs de buslijn passeert, 

toegerust voor pendelende fietsers of automobilisten. Daardoor is het voor de bewoners uit de 

projecten niet aantrekkelijk om een ander vervoersmiddel als voortransport te gebruiken. Het enige 

alternatief is: verder lopen naar de buslijnen. Een afstand van 750 meter te voet overbruggen, lijkt 

voor de meeste bewoners nog zeer haalbaar. De haalbaarheid van afstanden tussen twee en ruim 

                                                                 
12 In Suriname zijn er langsheen een buslijn officiële stopplaatsen ingericht, de bushaltes kunnen uitgerust zijn met enkel een 

paal of ook met een bushokje. Naast die stopplaatsen is het heel gangbaar om langs de weg te staan en te wenken naar een 

voorbijrijdende bus. Hierdoor is het vooral belangrijk om de routes van de buslijnen te bekijken en is het veel minder belangrijk 

om de bushaltes te onderzoeken. Bovendien beschrijft het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme wel de officiële 

busroutes maar niet de bushaltes, waardoor een analyse van de haltes op basis van beschikbare data niet mogelijk is. 

 



239 
 

vier kilometer moet in vraag gesteld worden. (Ministerie van Openbare Werken, 2010, pp. 61-66) 

(Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme , 2011). 

Locatie Afstand 

tot 

project 

Lijn nummer Route Frequentie per dag 

Hanna’s Lust  

° Hanna’s Lustweg 0.35 km Hannaslust Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Samboerastraat 

(Wanica) 

4 

° Magentakanaalweg 0.75 km PSB Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Santo Boma (Wanica) 

4 

 0.75 km PS Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Sunny Point (Wanica) 

3 

° Indira Gandhiweg 

   

4.15 km PL Ladesmastraat 

(Paramaribo centrum) – 

Lelydorp (Wanica) 

7 

 4.15 km PO Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Onverwacht (Wanica) 

3 

 4.15 km PBO Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Onverwacht (Wanica) 

3 

 4.15 km Hannaslust Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Samboerastraat 

(Wanica) 

4 

 4.15 km PSB Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Santo Boma (Wanica) 

4 

 4.15 km PS Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Sunny Point (Wanica) 

3 
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Leidingen 10A 

° Anton Budelstraat 0.33 km - - - 

° Sophia’s Lustweg 1.43 km PJU Waaldijkstraat 

(Paramaribo centrum) - 

Uitkijk (Saramacca) 

3 

 1.43 km PJUC Waaldijkstraat 

(Paramaribo centrum) - 

Creola (Saramacca) 

Geen informatie 

beschikbaar 

(vermoedelijk 3) 

° Commissaris  

  Weytingweg 

2.63 km PJU Waaldijkstraat 

(Paramaribo centrum) -

Uitkijk (Saramacca) 

3 

 2.63 km PJUC Waaldijkstraat 

(Paramaribo centrum) 

naar Creola 

(Saramacca) 

Geen informatie 

beschikbaar 

(vermoedelijk 3) 

Waterland 

° Sir Winston  

  Churchillweg 

0.2 km PDP Dr. Sophie 

Redmondstraat 

(Paramaribo centrum) – 

Paranam (Para) 

3 

Tabel 31: beschikbaarheid van openbaar vervoer te Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Ministerie van 
Openbare Werken, 2010, pp. 61-66) (Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme , 2011) 
 

   

Figuur 68: mensen die een bus laten halt houden langs de weg en een bushalte nabij Hanna’s Lust (Heirman, 
2017) 
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Figuur 69: kaart openbaar vervoersnetwerk in en rond de verkavelingsprojecten Hanna’s Lust, Leidingen 10 A en 
Waterland (Heirman, 2018) 
 

Om de beschikbaarheid van het openbaar vervoer in de drie projecten in perspectief te stellen, maak 

ik de vergelijking met het openbaar vervoersaanbod voor gezinnen die in de binnenstad van 

Paramaribo wonen. Een gezin dat in het bouwblok tussen de Henk Arron- en Keizerstraat woont, 
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heeft 27 bussen per dag tot zijn beschikking (Ministerie van Openbare Werken, 2010, pp. 61-66) 

(Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme , 2011). 

 

10.7 Conclusie 
Onderstaand overzicht geeft alle verschillende ruimtelijke karakteristieken weer die toelaten de 

karakteristieken per wijk te beschouwen en met elkaar te vergelijken. Samenvattend heeft Hanna’s 

Lust de meest positieve karakteristieken, terwijl Waterland vaak de minst gunstige karakteristieken 

van de drie wijken heeft. Enkel op vlak van openbaar vervoer binnen de 350 meter en de aanwezige 

voorzieningen is Leidingen 10A beduidend minder uitgerust dan de andere twee wijken.  

 

 Hanna’s Lust Leidingen 10A Waterland 

Afstand tot Binnenstad 

(Onafhankelijkheidsplein) 

11 km (vogelvlucht) 

14km (over de weg) 

11 km (vogelvlucht) 

13.5 km (over de weg) 

20,5 km (vogelvlucht) 

27,8 km (over de weg) 

Bodemtype Blauwgrijze kleigrond 

(noord) en middelgrove 

tot fijne zandgrond 

(zuid) 

Blauwgrijze kleigrond 

m.u.v. zuidoostelijk 

deel, middelgrove tot 

fijne zandgrond 

Blauwgrijze kleigrond 

Oppervlakte van perceel 

project 

5 ha 5.5 ha 8.5 ha 

Aantal huizen 126 103 85 

Typologie woningen Vrijstaande woningen Vrijstaande woningen Vrijstaande woningen  

Constructie type Skeletbouw en 

massiefbouw gemengd 

Skeletbouw  Massiefbouw  

Oppervlakte woningen  40 – 60 m² (kleine 

kavels) 

60 – 110 m² (grote 

kavels) 

40 – 70 m² 40 – 75 m² 

Oppervlakte bouwpercelen 250 – 400 m² (kleinere 

kavels) 

450 – 1000 m² (grote 

kavels) 

300 m² 500 – 875 m² 

Voorzieningen in de 

projecten  

Sportveld, 

kinderopvang en 

supermarkt  

Geen  Geen  

Voorzieningen binnen 350 m Langs Hannaslustweg: 

supermarkten en 

Geen  Supermarkten langs Sir 

Winston Churchillweg 
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sportvelden  

Afstand tot hoofdplaats van 

het district 

13 km (Lelydorp) 21,3 km (Lelydorp) 20,1 km (Onverwacht) 

Afstand tot secundaire 

centra  

8,9 km (Hermitage 

Mall) 

6,5 km (Hermitage 

Mall) 

5 km (Domburg) 

  10 km (Paranam) 

Afstand tot invalswegen 4 km (Indira Gandhi 

weg) 

4,3 km (Kwattaweg) 6,7 km (Martin Luther 

King Highway) 

Afstand tot polikliniek 5,5 km 4 km 13,2 km 

Afstand tot lagere school  2,5 km 1,6 km 1,4 km 

Afstand tot lager middelbare 

school 

7,8 km 3,6 km 13,3 km 

Afstand tot secundair 

onderwijs 

8,2 km 6,1 km 31 km 

Afstand tot universiteit 8,9 km 6,2 km 31,6 km 

Afstand tot Academisch 

Ziekenhuis Paramaribo 

10,8 km 9,8 km 30,2 km 

Aanpalende straten Hanna’s Lustweg  Anton Budelstraat Sir Winston 

Churchillweg  

Nabijgelegen invalswegen 

naar Paramaribo 

Indira Gandhi weg (4 

km), Magentakanaal 

weg (0.8 km) 

Commissaris 

Weytingweg (2.7 km), 

Sophia’s Lustweg (1.4 

km) 

Sir Winston 

Churchillweg (direct 

connection) 

Openbaar vervoer <350 m 1 buslijn, 4 bussen per 

dag 

0 buslijnen, 0 bussen 1 buslijn, 3 bussen 

Openbaar vervoer 0,35 – 5 

km 

8 buslijnen, 35 bussen 4 buslijnen, 12 bussen 0 buslijnen, 0 bussen 

Tabel 32: overzicht ruimtelijke karakteristieken van de verkavelingen Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 
(Heirman, 2019)  
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11 Locatiekeuze van de verkavelingen uit 

Landelijk Woningbouw Programma en 

perceptie van actoren op die keuzes 

11.1 Inleiding 
Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland liggen alle drie in suburbane locaties, waardoor ze 

bijdragen tot de uitspreiding van het stedelijk gebied van Paramaribo. De nefaste gevolgen van zulke 

locaties op het vlak van mobiliteit, de kostprijs voor nutsvoorzieningen en de impact op de agrarische 

en rurale gebieden rond de stad werden in verschillende Surinaamse beleidsnota’s en studies 

onderstreept (Aluvihare & Kok Potsma, 2008) (Blufpand, 2005) (Claes & Debaene, 2009) 

(Linnekamp, 2010) (Ministerie van Openbare Werken, 2001) (PHI Archtecture for Inter American 

Development Bank, 2005) (Verrest, 2010) (Heirman & Coppens, 2013). Ondanks de gekende 

nadelen, kiezen de beleidsmakers en de administratie betrokken bij het Landelijk 

Woningbouwprogramma (LWP) er toch voor om nieuwe wijken op die minder geschikte suburbane 

locaties in te plannen. In dit onderdeel ga ik opzoek naar de betrokken actoren, hun drijfveren en de 

interacties tussen de verschillende actoren om een beter inzicht te krijgen in de argumenten om deze 

gronden te selecteren en te ontwikkelen als woonomgevingen. 

 

Om de actoren, drijfveren en interacties tussen de actoren in beeld te kunnen brengen, wordt dit 

hoofdstuk opgebouwd uit vijf delen: (1) organisatiestructuur, (2) selectieprocedure van de gronden en 

regels van verkaveling en verbouwing, (3) opinie van de actoren uit LWP op de locaties, verkaveling 

en bebouwing, (4) opinie van publieke actoren verwant aan LWP en (5) opinie van externe actoren. 

Het is nodig de organisatiestructuur van het LWP in beeld te brengen, aangezien de Huisvesting 

Autoriteit Suriname, de Hypotheek Unit en de Woningbouwcorporaties niet werden ingesteld en LWP 

met een tijdelijke structuur werkt. Vervolgens wordt geschetst hoe elke actor binnen die organisatie 

betrokken is bij de keuze voor de locatie en de bouw van de projecten. Daarna wordt de perceptie 

van de geïnterviewde actoren binnen het LWP op de gekozen locaties, de selectieprocedure, de 

verkaveling en de bouw van de woningen besproken. Later wordt de opinie van de verwante publieke 

actoren besproken. Ten slotte komen de externe deskundigen, zoals de woonbeleidsdeskundigen, 

architecten, ruimtelijke planners en milieudeskundigen, aan het woord.  
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11.2 Organisatie structuur Landelijk Woningbouw 

programma 
Zoals voornoemd, wordt het landelijk woningbouwprogramma uitgevoerd vanuit een tijdelijke 

structuur. Vooraleer in te gaan op de opbouw van die tijdelijke structuur, positioneer ik het LWP 

binnen de bestuurlijke context van publieke woningbouw. Van 1951 tot en met 2010 was het 

Ministerie van SoZaVo belast met het beleidsdomein volkshuisvesting. Bij de uitvoering van het 

beleid en de operationele werking verbonden aan de huurwoningen kon het ministerie rekenen op 

haar werkarm, de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS). Zoals al aangehaald, werd de twee 

vorige ambtstermijnen sterk ingezet op de institutionele versterking van het Ministerie van SoZaVo. 

Zo ontstonden het SHIP en GOB, allebei werkunits van het Ministerie die naast de SVS ervoor 

moesten zorgen dat de planning, bouw en management van de volkshuisvestingsprojecten vlot 

verliepen. Het GOB was een grondontwikkelingsbedrijf dat de vlotte toegang en afhandeling van 

grondzaken in publieke huisvesting moest beheren. Uiteindelijk zal het GOB enkel de gronden van 

Richelieu beheren. Hoewel er op beleidsmatig vlak een grote continuïteit is tussen de regeerperiode 

2005 – 2010 en die van 2010 – 2015, ontstaat er organisatorisch een kloof. Het LWP is geen 

beleidsprogramma van SoZaVo, maar wordt rechtstreeks onder de president en het kabinet van de 

vicepresident geplaatst. De algemeen directeur van het Managementteam verklaart dat dit een 

expliciete keuze was, omdat de afstand tussen beleidsvoorbereiding en goedkeuring dan zo kort 

mogelijk is. Daardoor zou de beleidsimplementatie en de bouw van woningen snel en vlot kunnen 

verlopen (Rommy, 2015). Een beleidsmedewerker van het Ministerie van SoZaVo is het niet eens 

met die zienswijze en beoordeelt de nieuwe structuur als het vergroten van de macht van de 

president, de vicepresident en hun kabinetten enerzijds en het uithollen van de slagkracht van de 

bestaande ministeries anderzijds (Verwije, 2015).  

 

Figuur 70: positionering van Landelijk Woningbouw Programma binnen de governance structuur periode 2011 - 
2015 (Heirman, 2015) 
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Het LWP heeft een nieuwe, weliswaar tijdelijke, structuur onder de vicepresident. Die blijft overeind 

tot het Housing Spectrum wordt ingesteld, die op zijn beurt ondersteund zal worden door de 

Huisvesting Autoriteit Suriname, de Hypotheek Unit en de Woningbouwcorporaties. De tijdelijke 

structuur wordt aangestuurd door twee centrale groepen: de Werkgroep Herstructuring 

Huisvestingssector (WGH) en het Management Team Huisvesting (MTH). Direct onder de president 

bevindt zich de WGH, die voorgezeten wordt door Dhr. Etienne Boerenveen en waarin verder de 

directeurs van diverse ministeries zetelen. De werkgroep opereert op beleidsniveau. Onder de WGH 

opereert het MTH. Dat is belast met de uitvoering van het LWP op operationeel niveau. Het 

managementteam wordt voorgezeten door een algemeen manager, die wordt bijgestaan door een 

team van thematische sub-managers (Regering van de Republiek van Suriname, 2011). Daarnaast 

wordt het MTH bijgestaan door een hele reeks organisaties die de selectie van woningbehoeftigen, 

de uitvoering en de administratie betreffende de toewijzing van woningen en het beheer van de 

projecten op zich nemen. Onderstaand bespreek ik elk onderdeel van de organisatiestructuur. 

 

Figuur 71: organisatiestructuur Landelijk Woningbouw Programma periode 2011 - 2015 (Heirman, 2015) 
 

Tijdens het veldonderzoek was het niet mogelijk om toegang te krijgen tot een werkgroepvergadering 

of om alle leden van de werkgroep te spreken. Tevens is er nergens een document dat de exacte 

samenstelling van de werkgroep beschrijft. Op basis van interviews was het wel mogelijk om de 

leden van de WGH te achterhalen: 
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- Ministerie van Openbare Werken 

- Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 

- Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 

- Ministerie van Financiën 

- Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer 

 

De WGH heeft als belangrijkste taken om de permanente structuur binnen het Housing Spectrum op 

te zetten en om beleidsoverleg en strategische planning ter realisatie van het LWP te voeren. Tot slot 

dient de WGH ook het managementteam (MTH) aan te sturen (Regering van de Republiek van 

Suriname, 2011). In de praktijk participeren niet alle vooropgestelde ministeries. Volgens Muntslag 

zetelt het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) sinds 2015 niet meer in 

de werkgroep. Hun betrokkenheid bij het LWP richt zich enkel op het grondvraagstuk. Wanneer 

nodig, worden ze op afroep bij de werkgroep betrokken. Omwille van de planningstaken op nationaal 

niveau, zou verwacht worden dat het Planbureau ook in de werkgroep zetelt. Dat is echter niet zo. 

Het Planbureau ressorteert onder het kabinet van de vicepresident en wordt via hem, waar nodig, 

betrokken bij werkgroepspecifieke vergaderingen. Aanvullend participeert het Ministerie van 

Defensie, Justitie en Politie wel actief in de WGH. Zij worden betrokken wegens hun rol betreffende 

de veiligheid op de projecten en alle juridische zaken die van toepassing zijn bij de implementatie van 

het LWP (Muntslag, 2015). 

 

Het MTH is verantwoordelijk voor de uitvoering van het LWP. De selectie van gronden, het 

ontwerpen van nieuwe wijken, bouwen van verkavelingen en woningen, selecteren van 

woningzoekenden en de administratieve afhandeling van de LWP worden hier georganiseerd. 

Daarnaast is het MTH ook belast met het inhuren van deskundigen, het faciliteren van workshops en 

seminars rond huisvesting en met het communiceren met actoren en deskundigen (Regering van de 

Republiek van Suriname, 2011). Tijdens het veldwerk is het gelukt om met alle leden van het MTH te 

spreken. Hierdoor werd de organisatiestructuur en de werking door elk van hen geverifieerd: 

- Algemeen manager: Dhr. Rommy 

- Technisch manager: Mevr. Muntslag 

- Stedenbouwkundig manager: Mevr. Krisnadath 

- Bouwkundig manager: Dhr. Pinas 

- Waterbouwkundig manager: Dhr. Mohan 

- Juridisch manager: Mevr. Amatsoematra 

- Financieel manager: Mevr. Baldarai 
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De leden van het MTH hebben op basis van hun sub-thema elk hun eigen takenpakket binnen de 

uitvoering van het LWP. Naast de individuele taken werken de verschillende managers ook nauw 

samen, om zo de afstemming tussen de verschillende onderdelen van het programma te garanderen. 

Verder wordt het MTH bijgestaan door een registratieadministratie, die bestaat uit de registratie-unit 

bij SoZaVo, de registratie-unit bij de Surinaamse Postspaarbank en de banken zelf. Bij SoZaVo 

melden de woningbehoeftigen zich, waarna op basis van een formulier een registratie plaatsvindt (zie 

annex 2). Daarna volgt een eerste screening. Wanneer het dossier van de woningbehoeftige wordt 

goedgekeurd bij SoZaVo, dienen de woningbehoeftigen zich aan te melden bij de registratie-unit van 

de SPSB. Daar wordt hun financiële draagkracht beoordeeld, waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen zij die in aanmerking komen voor een hypotheek van 5% bij de SPSB, of zij die 

financieel sterker zijn en in aanmerking komen voor een hypotheek van 7% bij de Finabank. Eens de 

financiële draagkracht van de woningbehoeftige is bepaald, wordt het maximale leenbedrag 

vastgelegd (Enting, 2015) (Muntslag, 2015). Voor de uitvoering van de projecten steunt het MTH op 

de directievoerders van de projecten. Dat zijn private bedrijven die belast zijn met het ontwerp en de 

bouw van de publieke verkavelingen. Voor de effectieve bouwwerken, huren de directievoerders 

aannemers in om de werken uit te voeren (Muntslag, 2015). Tenslotte steunt het MTH voor het 

beheer van de verkavelingen na de oplevering op de stichting Sekrepatu, die ook complexmanagers 

en bewonerscommissies aanstelt (Jong-A-Tai, 2015).  

 

De positie, structuur en leden van het LWP in acht genomen, dien ik me aan te sluiten bij de 

perceptie van beleidsmedewerker Verwije. Het ministerie van SoZaVo plande, ontwierp en bouwde 

alle volkswoningbouwprojecten voor het LWP. Daardoor deed het ministerie heel wat ervaring op. 

Toch werd ervoor gekozen om dit lijnministerie enkel nog in te zetten voor de registratie van 

woningbehoeftigen. De planning en bouw van de projecten werd bij het ministerie weggehaald en 

werd een rechtstreelse bevoegdheid onder de president. Leden van het ministerie zetelen weliswaar 

in zowel het managementteam als in de werkgroep, maar als lid zijn ze slechts ondergeschikt aan de 

algemeen manager en de voorzitter van de werkgroep.  

 

11.3 Procedure selectie locatie van projecten en gronden  
Al van bij de opstelling van het Huisvestingsplan was het duidelijk hoe precair de toegang tot vrije 

grond zou zijn in de opstart en uitvoering van het LWP. Daarom werd de procedure ter selectie van 

de gronden weloverwogen ontwikkeld. Tevens werd de procedure doorheen de tijd ook bijgesteld.  
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11.3.1 Procedure selectie van gronden, zonder goedgekeurd 

ruimtelijk planningskader 

Idealiter steunt de procedure ter selectie van gronden op een ruimtelijk planningskader dat ervoor 

zorgt dat er enkel ontwikkelingen gebeuren op plaatsen die vanuit een kwalitatieve ruimtelijke 

ontwikkeling verantwoordbaar zijn. Door het ontbreken van goedgekeurde planfiguren, zoals 

structuurplannen en bestemmingsplannen bleek, het zeer moeilijk om een procedure uit te werken 

voor de selectie van gronden die stoelt op duurzame ruimtelijke ordeningsprincipes. Voor het 

huisvestingsbeleid kon het LWP steunen op het Huisvestingsplan, maar over de ruimtelijke 

positionering van die woningen is het plan weinig concreet. Aangezien het Huisvestingsplan geen 

ruimtelijke dimensie bevat, kan men er bij de selectie van gronden niet op steunen. Zo kan het LWP 

voor zijn projecten niet stoelen op een bestaand en goedgekeurd ruimtelijk kader voor de selectie van 

de gronden. Als gevolg daarvan moest het LWP zelf beslissen op basis van welke criteria men 

gronden ging selecteren. 

 

Dat woningbouwontwikkeling idealiter gestoeld is op een ruimtelijk ontwikkelingskader is een besef 

dat ook gedeeld wordt door de leden van het LWP. De directeur Openbare Werken die in de 

werkgroep zetel verduidelijkt zijn visie als volgt: “Het Woningbouwprogramma is maar het 

uitvoerende gedeelte. Het huisvestingsplan is eigenlijk de visie. Uiteindelijk moeten we tot het 

resultaat komen dat de woonbehoefte en de woningnood op een structurele, efficiënte en effectieve 

manier opgelost worden. En duurzaam ook. Alle facetten moeten daarbij aan bod komen: 

bouwsector, beleidsniveau, ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning. Ook het vergunningenstelsel, 

zowel voor grond als voor de bouw, moet bekeken worden, niet enkel voor woningbouw maar ook 

voor utiliteitsbouw.” (Hassankhan, 2015) Hierbij geeft de directeur toe dat er een kloof is tussen het 

LWP en het bredere beleidskader, waarin de publieke woningbouw zou moeten passen. Ruimtelijke 

ordening en planning vormen een onderdeel van dat kader. Zo onderschrijft de directeur dat de 

selectie van gronden niet kon gebeuren op basis van een ruimtelijk planningskader. Ook de manager 

ruimtelijke ordening (Krisnadath, 2015) onderschrijft die uitspraken.  

 

De manager ruimtelijke ordening van het MTH licht toe hoe de selectie van gronden dan wel gebeurt: 

“Er is gekozen om te werken vanuit de beschikbaarheid van gronden en niet vanuit een masterplan. 

In deze fase is dat er niet van gekomen. Omdat de gronden er niet zijn en je snel resultaten wil 

hebben en dus snel wil bouwen. Dus ga je ofwel echt aan planning doen en dan heb je tegen het 

einde van de regeerperiode je plan. Maar de woonbehoefte is er, dus zijn we nu al gestart.” 

(Krisnadath, 2015). Toch gebeurt de selectie van gronden niet zonder enige visie. Mevr. Krisnadath 
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verklaart dat ze volgend algemeen principe hanteren: “Er is een duidelijk onderscheid gemaakt 

tussen grotere en kleinere projecten. De grotere projecten dienen in het zuiden te liggen en de 

kleinere projecten dienen aan te sluiten bij de bestaande bebouwing. Wat jammer is aan Paramaribo 

is dat er zo weinig groen is, er is geen park. Wat je nu weer gaat omzetten in bebouwing en 

bewoning, zou ook als park of groenzone ingericht kunnen worden. Maar je moet keuzes maken.” 

(Krisnadath, 2015). 

 

Verder is het ontbreken van een planningskader niet het enige obstakel dat belet dat gronden worden 

geselecteerd op basis van duurzame ruimtelijke ordeningsprincipes. Ook het gebrek aan financiële 

middelen, bouwrijpe grond en een management of beleidskader speelt mee. De directeur van 

Openbare Werken licht toe: “Nu hebben we het voordeel dat we een huisvestingsplan hebben. Ook al 

is het niet perfect, het is wel een basis. Daarin staat dat drie factoren aanwezig moeten zijn. In het 

begin was er geen management en uitvoeringscapaciteit, maar was wel geld en beschikbare grond. 

Grond en geld voor woningbouw waren tot 2013 wel aanwezig. Op den duur bleek echter dat de 

gronden toch niet beschikbaar waren, omdat de duurzame locaties bij de uitgifte van domeingronden 

in handen waren gekomen van particulieren. Mocht de staat die terug willen, dan zouden daar zoveel 

juridische zaken voor gedaan moeten worden, en was zoveel compensatie nodig. Op den duur vielen 

alle beschikbare duurzame gronden één voor één weg van de lijst, tot er bijna niets mee overbleef. 

Dat heeft zo veel tijd gekost. Er was dus wel zo’n lijst, en ja, dat is nog steeds een geheim document. 

Maar de essentie is dat de beste locaties voor duurzame woningbouw en huisvesting reeds 

uitgegeven domeingronden waren. De particuliere gronden waren dan weer niet altijd het meest 

geschikt. Die inventarisaties hebben we vanaf 2010 t.e.m. 2013 gedaan, en die percelen bleken ook 

allemaal te duur om ze terug te krijgen. Eind 2013 kreeg Suriname bovendien klappen door de crisis. 

Uiteindelijk was het geld dus op. In de tussentijd is het institutioneel kader zich wel gaan ontwikkelen 

en sterker geworden. Er zijn meer samenwerkingen gekomen, er is meer communicatie en begrip 

ontstaan tussen de organisaties-instituten. Maar daar tegenover zijn dus het geld en de beschikbare 

grond weggevallen. Grond aanschaffen of grond bouw- en woonrijp maken vraagt geld. Om 

woningen te bouwen heb je ook geld nodig, om je projecten-organisaties op te zetten heb je ook geld 

nodig. Het is allemaal met elkaar verbonden.” (Hassankhan, 2015) Hiermee geeft de directeur toe dat 

er aan de start van het LWP getracht is om de 18 000 woningen op te richten op duurzame locaties. 

Met andere woorden: op locaties die verantwoord zijn vanuit een ruimtelijk perspectief. Dat bleek 

echter niet haalbaar. Dit werd bevestigd door drie andere leden van het MHT. 
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Aangezien het LWP niet kon steunen op een bestaand planningskader en het proces om gronden te 

verwerven op een duurzame locatie stagneerde, werd er al snel gekozen om een meer pragmatische 

weg te bewandelen. Er was immers de in het regeerakkoord gemaakte belofte om 18 000 woningen 

te bouwen. Algemeen manager Rommy licht toe: “Met politiek haalbaar wordt bedoeld: als je aan iets 

begint, moet je het ook afmaken. De uitvoeringstermijn is lang. Het lintje moet geknipt zijn binnen de 

regeerperiode. Dat is overal zo. Het woningbouwprogramma moet hapklare stukken kunnen 

produceren. Daarom werden geen moeilijkheden gezocht, zoals onteigenen en dergelijke, omdat 

heel het proces dan verlengd wordt. Er zijn ook andere voorbeelden. Stel: je hebt een terrein 

geïdentificeerd en je moet ernaartoe een weg aanleggen die door eigendomsterrein loopt. Dan weet 

je al dat het een jarenlang proces wordt  om een overeenkomst te sluiten met de eigenaar van het 

terrein waar die weg door zou lopen. Onteigenen is niet populair. Dat is een risico dat je best 

meeneemt in je matrix.” (Rommy, 2015). Kortom: de zoektocht naar locaties en vrije gronden om de 

18 000 woningen te bouwen, was vooral gericht op het vinden van snel bebouwbare gronden. 

 

11.3.2 Selectie van domeingronden, eigendomspercelen en oproep 

tot PPS  

Om snel bebouwbare gronden te vinden, werd ervoor gekozen om zoveel mogelijk vrije en bouwrijpe 

domeingronden te identificeren. Op die manier konden verkavelingen snel worden ontwikkeld en kon 

de bouw van woningen zo snel mogelijk worden opgestart (Regering van de Republiek van 

Suriname, 2012). Aangezien de zoekactie naar vrije domeingronden op duurzame locaties in de stad 

stagneerde, zoals uit de interviews hierboven bleek, was er een andere strategie nodig. Er werd 

besloten om het vizier te verruimen en niet enkel aan de slag te gaan met vrije domeingronden, maar 

om ook te zoeken naar ontwikkelbare gronden via publiek-private samenwerkingen (PPS). Soms was 

de verwerving van gronden ook louter het gevolg van ingaan op een opportuniteit. Zo ontstond het 

project Hanna’s Lust, zo vertelt de directeur van het ministerie van Openbare Werken: “In 2010 had 

(postbedrijf) Surpost het terrein van Hanna’s Lust eigenlijk in handen. Toen kreeg het bedrijf 

problemen. Uiteindelijk werd toen door de regering besloten dat indien Surpost niets met de grond 

zou doen, wij ons programma daar zouden uitzetten. Het is een geschikte locatie, net ten zuiden van 

Paramaribo en ten noorden van Wanica. Het past perfect in de woon-werk relatie van de meeste 

streekbewoners.” (Hassankhan, 2015)  

 

Om vorm te geven aan de PPS-samenwerkingen werd de particuliere en private markt opgeroepen 

om bouwrijpe en bebouwbare gronden aan te bieden aan de overheid. Via die PPS-constructies 

wenste het LWP de woningbouwprojecten te realiseren (Werkgroep Herstructurering 
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Huisvestingssector, 2013) (Regering van de Republiek van Suriname, 2012). Om na te gaan of de 

geselecteerde en aangeboden gronden aan de minimumeisen voldeden, werden de beschikbare 

gronden geëvalueerd op basis van een omgevingsanalyse (Muntslag, 2015) (Krisnadath, 2015). De 

omgevingsanalyse van de aangeboden percelen gebeurde zowel in een uitgebreider 

analysedocument (Management Team Huisvesting, 2013) als in een samengevat 

overzichtsdocument (Werkgroep Herstructurering Huisvestingssector, 2013). In het samenvattende 

document werden zowel de algemene gegevens van het perceel als de infrastructurele kenmerken 

geanalyseerd en beoordeeld op basis van een score +, +/- en -. De algemene gegevens betroffen 

locatie, perceelgrootte, aantal kavels, aantal beschikbare kavels, hoogteligging van het perceel, 

bodemtype, aanwezige nutsvoorzieningen en ontsluiting. De infrastructurele kenmerken bevatten de 

wegen binnen het project, de ontwatering van de percelen, de afwatering van het terrein en de 

aanwezige bijkomende voorzieningen (Werkgroep Herstructurering Huisvestingssector, 2013). In het 

uitgebreidere document werd ook nagegaan wat de begroeiing van het terrein was, welke werken er 

moesten ondernomen worden om het terrein bouwrijp te maken, of er al een verkavelingsvergunning 

was en zo ja, wat de voorwaarden in die vergunning waren. Verder bevatte het uitgebreide document 

een samenvatting van de reeds uitgevoerde en niet-uitgevoerde werken. Het eindigt met een 

eindevaluatie over de geschiktheid om te verkavelen: geschikt, matig geschikt en ongeschikt  

(Management Team Huisvesting, 2013).  De oproep tot publiek-private samenwerkingen werd zowel 

in 2013 als in 2015 uitgevaardigd. Onderstaand is een samenvattend overzicht van de 

omgevingsanalyse van de percelen aangeboden op basis van de oproep in 2015.  

 

Tabel 33: omgevingsanalyse screening van PPS aangeboden percelen (Management Team Huisvesting, 2015) 
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Op basis van een gesprek met de manager ruimtelijke ordening van het LWP was het mogelijk om 

die procedure en selectie te bespreken. Hieruit bleek dat de praktijk de voorgeschreven procedure 

volgde en dat de resultaten besproken worden met het MTH en met de WGH. Verder gaf Krisnadath 

ook aan dat er geen welomlijnde grenzen waren. “De kleigronden en de zwampgronden zijn minder 

geschikt, daar geven we dan een matige tot ongeschikte waardering aan. Sommige projecten worden 

al afgekeurd op basis van hun ruwe terrein, slechte bodem, vele bergen en dalen of omdat ze nog 

niet geëgaliseerd of nog helemaal bebost waren. Er zijn geen harde criteria, maar je voelt wel aan 

wanneer het te duur wordt om een project te ontwikkelen, te ontsluiten en te voorzien van 

nutsvoorzieningen.” (Krisnadath, 2015) In zowel de omgevingsanalyse als in het ontwerp van de 

wijken wordt de ontsluiting van de locatie door openbaar vervoer niet meegenomen, mevrouw 

Krisnadath legt uit dat dit inderdaad geen criteria was: “Het openbaar vervoersplan hebben we niet 

meegenomen. Mensen vragen daar ook niet echt naar. De meeste Surinamers beschikken over hun 

eigen vervoer.” (Krisnadath, 2015). De uiteenzetting doet vermoeden dat kostprijs bij de keuze 

sterker doorweegt dan de selectie van duurzame locaties. Zeker omdat openbaar vervoer niet in 

overweging wordt genomen. 

 

Naast Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland werden er nog toekomstig te bebouwen gronden 

geselecteerd. Een deel van die projecten liggen buiten het stedelijk gebied van Paramaribo, andere 

liggen in het noorden van Paramaribo of in de stedelijke rand. De locaties buiten Paramaribo zijn 

Nickerie, Wageningen en Orleanekreek. De locaties in de stedelijke rand zijn Vredenburg, 

Poerwadadiweg, Boma, Mawakabo en Mariënburg. De locaties in Paramaribo zijn Oldenburg en 

Morgenstond. Al die projecten waren nog in planningsfase. Bij de vraag waarom er bijvoorbeeld ook 

gekozen wordt om in het noorden van Paramaribo te bouwen, nabij de waardevolle wetlandzone, gaf 

de directeur van het ministerie van Openbare Werken aan dat politiek ook meespeelt binnen de 

werkgroep bij de selectie van gronden: “De keuze om ook gronden in het noorden van Paramaribo te 

selecteren, is politiek. Met Hanna’s Lust en Leidingen 10A heeft Wanica veel aandacht gehad. Para 

kreeg hetzelfde met Bernharddorp en Waterland . Daar staat nu ook nog een Chinese huizenfabriek 

en straks krijgt misschien ook nog Smalkalden zoveel aandacht. Coronie is ook al aan de beurt 

geweest, en Nickerie staat al vier jaar in de startblokken. Maar Paramaribo zelf heeft eigenlijk niets 

gehad, behalve nu met Dalian een beetje op Oldenburg. Men probeert dus nu gebruik te maken van 

die secundaire verkavelingen binnen Morgenstond. Het is een regeringskeuze om te kijken waar we 

snel iets kunnen doen. Dat heb ik in vorige regeringen ook meegemaakt. Tout Lui Fau was ook net 
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op het randje, die 120 woningen in Richelieu ook. Toen moest een oude suikerrietplantage met 

spoorweg ineens een duurzame stad worden.” (Hassankhan, 2015). 

 

Er kan dus gesteld worden dat het ontbreken van een planningskader en de schaarste aan vrije 

domeingronden ertoe heeft geleid dat het LWP de selectie van gronden op een systematische manier 

heeft moeten aanpakken. Daarbij is op basis van een omgevingsanalyse geprobeerd te waken over 

de minimale kwaliteiten van de geselecteerde locaties. Stedelijke uitspreiding vermijden is geen 

criterium, maar wordt er wel getracht aan te sluiten op bestaande bebouwing, infrastructuur, 

nutsvoorzieningen en andere voorzieningen. Hierdoor wordt op een zeer beperkt niveau getracht om 

stedelijke uitspreiding niet te stimuleren. Toch merken we dat de geselecteerde gronden vaak wel de 

stedelijke uitspreiding stimuleren, gezien er al heel wat delen van de stedelijke rand in verre staat van 

ontwikkeling en uitrusting zijn. Verder blijkt ook dat de selectie van gronden niet alleen gestoeld is op 

inhoudelijke criteria, maar dat ook politieke motieven meespelen. Zo zijn er de druk om 

beleidsbeloftes na te komen en om elk district, en dus kiespubliek, gelijk te voorzien. Er kan dus 

gesteld worden dat beschikbaarheid, betaalbaarheid en politieke wenselijkheid primeren bij de 

selectie van gronden. Wat ruimtelijke kwaliteit betreft, wordt enkel getracht om minimale 

kwaliteitseisen te halen. 

 

11.3.3 Selectie van gronden en ontwerp verkavelingen voor 

Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 

Voor de verwerving van de gronden voor de verkavelingen Hanna’s Lust, Leidingen 10A en 

Waterland zijn drie verschillende benaderingen toegepast, licht algemeen manager Rommy toe: “Van 

PPP is sprake geweest op Waterland, op Leidingen 10A en op perceel vier van Hanna’s Lust. In die 

gevallen waren de terreinen van particulieren. Het woningbouwprogramma is bij perceel 4 van 

Hanna’s Lust en bij Leidingen 10A met de particulieren overeengekomen om de  terreinen over te 

kopen en hen te betalen voor de bouw van de woningen. De particulieren moesten er dan voor 

zorgen dat binnen een bepaalde tijd het terrein bouw- en woonrijp was en dat de huizen worden 

opgeleverd. Daarvoor moesten wel middelen vrijgemaakt worden. Toen was er geld. Leidingen 10A 

is afbetaald. Perceel 4 van Hanna’s Lust is nog niet geregeld. Het geld is nog steeds gereserveerd, 

dus het is er wel nog. Op Waterland betreft het een iets andere constructie, hier hebben ze gewoon 

het terrein gekocht en een aannemer aangetrokken om die huizen te bouwen.”   

 

Mevrouw Krisnadath gaf gedetailleerder inzicht in het planningsproces dat voorafging aan het 

ontwerp van de drie verkavelingen. Over Hanna’s Lust vertelde ze: “Dat project is van oorsprong een 
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verkavelingsproject van Surpost (Surinaamse Posterijen). Het was bedoeld als een verkaveling voor 

hun eigen personeelsleden, maar op de een of andere manier is het project niet doorgegaan. Zo lag 

de hoofdstructuur van Hanna’s Lust al vast. Toen de nieuwe regering aantrad was, dit het eerste 

terrein dat geschikt was om op korte termijn te verkavelen. Verschillende percelen in dat project 

waren echter al uitgegeven, dus er zat nog een frictie. We zijn begonnen met Hanna’s Lust perceel 1, 

dat werd aangelegd zoals vooropgesteld in het Surpost verkavelingsplan. We hebben zelf de 

voorzieningen aangelegd. Daarna zijn we gestart met het tweede perceel, dat kon makkelijk want het 

was vrije domeingrond. Het derde en het vierde perceel hebben we overgenomen van particulieren. 

Dan is er nog een stuk privégrond in de verkaveling, maar we weten niet wat de eigenaar daarmee 

gaat doen. Ook is er nog een stuk grond van (de firma, red.) Kersten. Zij hebben ook een 

verkavelingsproject, een pilot met twee onder één dak-woningen. Het heeft kleinere percelen dan in 

onze verkavelingseisen. Ons minimum is 350 vierkante meter, maar zij hebben een vergunning 

gehad om met kleinere kavels te mogen werken. Dit deel hoort dus niet bij het 

woningbouwprogramma, maar er is wel een soort van samenwerking.” (Krisnadath, 2015). 

 

Figuur 72: percelen in de verkaveling te Hanna’s Lust (Heirman, 2015) 
 

Over Waterland vertelt Mevr. Krisnadath: “Waterland is als verkavelingsproject overgenomen, het 

project was immers allang verkaveld en ingericht. Het was eigenlijk een soort spookverkaveling. Het 

ligt ver van de stad, voorbij Domburg. Omdat het eigenlijk al ingedeeld was, was het gemakkelijk over 

te nemen. Het is omwille van de bewoners in de omgeving opgenomen in het 

Woningbouwprogramma.” (Krisnadath, 2015). Tenslotte werd de verwervingsprocedure van 

Leidingen 10A ook door Krisnadath verduidelijkt: “Dat is een echte Public Private Partnership, waar 

de particulier zowel verkaveling heeft gedaan als de woningen heeft gebouwd. Het is een heel klein 
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projectje, 40 of 80 woningen, ik weet het niet meer precies. Het ligt langs de Anton Budelstraat, Dirk 

Sowma was de particuliere ontwikkelaar.” (Krisnadath, 2015).   

 

Wanneer ik de bovenstaande ruimtelijke analyse van de drie verkavelingen (zie hoofdstuk 10) 

vergelijk met de eisen, alsook met de verklaringen van Mevr. Krisnadath, kan er geconcludeerd 

worden dat voor Hanna’s Lust de gronden snel beschikbaar waren, het betaalbaar was om de grond 

te ontwikkelen, dat het politiek interessant is wegens ligging in de rand van Paramaribo en dat de 

locatie goed scoort qua minimale ruimtelijke eisen. In Leidingen 10A zijn er vooral knelpunten op vlak 

van de minimale ruimtelijke eisen. Dat door de zwakke bodemgesteldheid en het ontbreken van 

voorzieningen in de directe omgeving. Waterland was omwille van zijn status als gefaalde 

spookverkaveling zeer snel beschikbaar en goedkoop om te ontwikkelen, omdat ze al bouwrijp en 

deels met infrastructuur uitgerust was. Ook politiek is de locatie interessant, aangezien ze zo een 

ander randstedelijk district bedient. Ruimtelijk zijn de kwaliteiten een stuk lager, door de ongunstige 

grondeigenschappen en het feit dat er amper voorzieningen in de omgeving zijn. Die uiteenzetting 

bevestigt het vermoeden dat ruimtelijke kwaliteiten bij de locatiekeuze op de laatste plaatst staan.  

 

Als gevolg van de politieke invloed op de keuzes van de locaties, vermoedde ik mogelijke weerstand 

tegen die locaties. Het MTH heeft echter geen weet van kritiek. Krishnadat: “Ik word niet 

aangesproken over de locaties. Ik word enkel aangesproken door mensen die ook een woning willen 

in dit of dat project, en die me vragen of ik hen kan helpen.”  Als verklaring geeft ze hiervoor: “Ik denk 

dat de behoefte groot is aan woningen, de woningen en de projecten zijn van goede kwaliteit. Dat 

juicht men alleen maar toe.” (Krisnadath, 2015) Verder veldonderzoek zal meer inzicht geven of 

betrokken actoren en bewoners al dan niet tevreden zijn over de gekozen locaties. 

 

11.3.4 Conclusie 

Op basis van de uiteenzetting van de procedure van de selectie van gronden wordt het duidelijk dat 

de verspreide locaties niet worden gekozen uit onwetendheid, maar vanuit een pragmatisme om de 

beleidsdoelstelling op vlak van woonbeleid waar te maken. Het regeerakkoord sprak namelijk de 

ambitie uit om binnen één ambtstermijn 18 000 nieuwe woningen te produceren. Hierdoor was het 

praktisch gezien niet haalbaar om eerst een goedgekeurd ruimtelijk kader te scheppen om gronden 

te kunnen selecteren alvorens over te gaan tot de effectieve selectie, ontwerp en bouw van de 

woningen. Er werd daarom niet gekozen om te werken met een ruimtelijk planfiguur, maar wel om 

elke potentiële ontwikkelingssite te screenen op basis van een omgevingsanalyse. Toch blijkt dat het 

snel inlossen van beleidsbeloftes op het vlak van de woningbehoefte primeert op de ruimtelijke 
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criteria. Hierdoor worden de effecten van residentiële ontwikkelingen die bijdragen tot de stedelijke 

uitspreiding niet meegenomen bij de selectie van gronden.  

 

11.4 Ontwerp van verkavelingen en woningen binnen het 

Landelijk Woningbouwprogramma 

11.4.1 Procedures om kwalitatieve verkavelingen en woningen te 

waarborgen 

Het selecteren van de locatie is één aspect om bij te dragen tot de stedelijke uitspreiding, maar ook 

het ontwerp en het uitrustingsniveau van de nieuwe verkavelingen speelt mee. Dat bepaalt namelijk 

of de bewoners afhankelijk zijn van het centrum van Paramaribo, en dus veel op en neer moeten 

reizen, of ze hun dagelijkse activiteiten grotendeels lokaal kunnen doen. Om de opzet en de kwaliteit 

van de verkavelingen te kunnen sturen, stelde het LWP basisregels op rond de verkavelingen en de 

te bouwen woningen. Daarin staan de minimale eisen van de woningen op het vlak van oppervlakte, 

design, materialen, minimale afwerkingstypes, gemiddelde bouwkost per m² en oplevertermijn. 

Verder stelt het rapport ook eisen aan de infrastructuur en het onderhoud van de werf tijdens de 

werken (Regering van de Republiek Suriname, 2011). De vergelijking van de regels met de 

bebouwing op de drie verkavelingen levert een positief resultaat op. Alle woningen op de drie 

verkavelingen voldoen aan de opgestelde regels. Weliswaar was geen controle mogelijk over de 

oplevertermijn en de kostprijs per m². Bovendien zijn de regels weinig ambitieus. Zo wordt geen 

verband gemaakt tussen de bodemgesteldheid en de toegepaste materialen en bouwmethodes. 

Hierdoor garanderen de minimumeisen niet dat woningen niet zullen scheuren. Ook wordt nergens 

vermelding gemaakt van de toepassing van duurzame materialen, zoals FSC-gelabeld hout of de 

toepassing van klimaataangepast bouwen.  

 

De terms of reference voor de publiek-private samenwerkingen (2012) stipuleert zeer gedetailleerd 

de eisen voor een verkavelingsplan. De richtlijnen zijn op te delen in informatie over de gewenste 

voorzieningen in en rond de verkaveling, informatie betreffende de planontwikkeling (verkavelings- en 

bouwvergunningsaanvraag), voorwaarden voor grondontwikkeling en de voorwaarden voor de 

bouwkundige werken. De lijst met gewenste voorzieningen is eerder algemeen omschreven. Tevens 

werd geen onderscheid gemaakt tussen het beoogde niveau van de voorzieningen en de omvang 

van de verkaveling. Die onduidelijkheid werd operationeel opgevangen door een bijkomende lijst van 

voorzieningen te produceren: 
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Omvang van de verkaveling (aantal kavels) Gewenste voorzieningen 

Altijd aanwezig Groenvoorzieningen zoals pleintjes en tuintjes  

Vanaf 20 kavels Speeltuin 

Vanaf 40 kavels Winkels  

Vanaf 70 kavels Crèche  

Vanaf 80 kavels Kinderdagverblijf  

Vanaf 100 kavels Kleuterschool 

Vanaf 200 kavels Lagere school 

Vanaf 250 kavels RGD polikliniek 

Politiepost  

Sportveld (vb. voetbalveld) 

Tabel 34: gewenste voorzieningen op verkavelingen, afhankelijk van omvang van verkaveling (Krisnadath, 2015) 
 

Bij de planontwikkeling vereist het LWP dat alle verkavelingen voldoen aan de voorhanden zijnde 

wetgeving. Ook moet een verkavelingsaanvraag, zoals bepaald in de Stedenbouwkundige Wet van 

1972, ingediend worden bij het ministerie van Openbare Werken. Om dat te faciliteren wordt de 

dossiersamenstelling in detail toegelicht. Elke verkavelingsaanvraag dient een reeks administratieve 

documenten te bevatten, een situatieschets (inplantingsplan), verdelingsplan (ontwerpschets van de 

volledige verkaveling), ontwateringsplan, wegenplan, voorzieningenplan en een bodemrapport 

(inclusief bodemgesteldheid, grondverzet en andere te verrichten grondwerken).  De regels voor de 

aanleg van wegen spitsen zich vooral toe op de wegbreedte. Die is afhankelijk van de functie die een 

weg krijgt, zoals buurtontsluiting, verzamelweg en hoofdontsluiting. Er worden geen eisen gesteld 

aan de aanleg van fietspaden of voetpaden. Bij de ontwatering is zowel een open als een gesloten 

rioleringssysteem toegelaten. De minimale dimensies van alle buizen worden opgegeven, net als de 

verplichting om septische putten en een drainage veld op de percelen aan te leggen. Ook worden 

afmetingen van onderhoudsstroken bepaald en dient de verkavelaar aan te geven op welk bestaand 

afwateringssysteem hij zal de aansluitingen zal maken, en op welke manier. Daarenboven wordt de 

mogelijkheid geboden om retentiebekkens aan te leggen, op voorwaarde dat die geen geuroverlast 

veroorzaken, noch ‘drijvende verontreinig’ bevatten. Voor de bebouwing wordt verwezen naar de 

geldende regelgeving, zonder die verder toe te lichten (Regering van de Republiek van Suriname, 

2012). Kortom, zowel op vlak van wegenis, ontwatering en bebouwing worden weinig inspanningen 

gedaan om een ambitieuze en duurzame wijkontwikkeling te bereiken. Verder stipuleert de terms of 

reference een hele reeks praktische eisen over de werfinrichting en de uitvoering van de werken. 
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Tenslotte worden de verwachtingen met betrekking tot de gebouwen uit het programma van eisen 

overgenomen in dit document (Regering van de Republiek Suriname, 2011).  

 

Zowel het programma van eisen voor de bebouwing als de terms of reference stellen een hele reeks 

basiseisen die wanpraktijken uitsluiten, maar ook hier weer geen hoge ambities stellen op het vlak 

van duurzame woonomgevingen en woningen. Zo voorkomen de regels bijvoorbeeld wel 

laagwaardige verkavelingen waarin de afwatering onvoldoende gedimensioneerd is of fout 

aangesloten is op bestaande systemen, waardoor een structureel ontwateringsprobleem zou 

ontstaan. Dat lijkt een vrij beperkte ambitie, maar Krisnadath (2015) geeft aan dat dit reeds een grote 

stap voorwaarts is. Volgens haar halen verschillende recentere, particuliere verkavelingen in en rond 

Paramaribo die minimale eisen niet, met alle problemen van dien. Hierdoor is ze toch trots op de 

behaalde kwaliteit: “Het is een pluspunt dat er een bepaalde ordening plaatsvindt door het 

Woningbouwprogramma, een bepaalde ordening op het project zelf, maar ook ten opzichte van de 

omgeving.” (Krisnadath, 2015) Krisnadath geeft duiding door haar uitspraak toe te passen op 

Hanna’s Lust: “Hanna’s Lust is in het algemeen redelijk positief. Het project ziet er qua inrichting en 

ontsluiting goed uit. Het ziet er speels uit, er is veel ruimte, het wegennet is hiërarchisch ingedeeld, er 

is een goede ontwatering, er zijn reserveringen voor voorzieningen gemaakt. De voorzieningen 

worden nu ook al aangelegd, men heeft alles bij de hand in dat kleine project.” (Krisnadath, 2015) 

 

11.4.2 Inschatting van tevredenheid van bewoners met verkaveling 

en woning 

De effectieve bevraging van de bewoners volgt in een volgend onderdeel. Toch polsen we hier al bij 

de leden van het MTH en bij een lid van WGH hoe zij de tevredenheid van de bewoners inschatten. 

Zoals Krisnadath voorheen aangaf, is er bij het MTH ‘geen weerstand gekend’ tegen de projecten. 

Onder de medewerkers van het LWP klinkt het dat de bewoners in de LWP-projecten ‘zeer tevreden’ 

zijn. Marc Rommy vat hun perceptie het duidelijkste samen: “De bewoners zijn mensen die normaal 

gesproken nooit een hypotheek zouden kunnen betalen. In ons programma hebben we gekeken wat 

het grootste knelpunt is. Dat was de bouwkavel. Wie een lening wil afsluiten in Suriname, moet 

beschikken over een terrein. Wil je een terrein kopen, stel het kost 12000 euro, de rente is meestal 

12-14 %, stel je verdient 1300 SRD, dan moet je nog een tweede hypotheek afsluiten om je huis te 

bouwen. Dat systeem werkt volgens ons niet, dus moet de overheid inkomen. Dat doet ze met 

bouwkavel en infrastructuur, waardoor de bouwsom van de woning ook de leensom is. De mensen 

krijgen een titel op de grond, waardoor de hypotheek kan worden afgesloten. Dat zijn wij als de 

succesfactor.” (Rommy, 2015) 
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Hassankhan gaf ook aan waarom hij verwacht dat de bewoners tevreden zullen zijn met de locatie 

waar ze wonen: “De meeste inwoners van Waterland komen uit die omgeving, uit het zuiden van 

Wanica of het noorden van Para. Die mensen zijn al gewend met hun woon-werksituatie. Zet je daar 

iemand van Paramaribo, dan is dat een hele shift. De weinige mensen die vanuit Paramaribo of het 

noorden van Wanica daar zijn gaan wonen, hebben een bewuste keuze gemaakt die niet voortkwam 

uit woningnood.” (Hassankhan, 2015). Hiermee wordt dus gesuggereerd dat het gros van de 

bewoners van Waterland niet uit Paramaribo komt, maar woningbehoeftigen uit de omgeving betreft. 

Hassankhan legt dit verder uit: “Bij de screening voor Waterland bij de banken werden mensen van 

Para Noord en Wanica geselecteerd die bankabel waren. Wie niet bankabel was, kon niet verder 

komen, want uiteindelijk moet je een hypotheek afsluiten. In eerste instantie konden van de 103 

woningen maar 80 woningen direct worden toegewezen. We moesten dus nog wel 23 mensen 

zoeken die in Waterland wilden wonen. Het vervelende was dat in Para heel weinig mensen in 

bankabel waren. Daar hebben we ook lessen uit getrokken. Het woningbouwprogramma alleen maar 

enten op mensen die bankabel zijn, helpt niet. Verschillende sociale gevallen moesten toen ook 

worden gehuisvest.” (Hassankhan, 2015).  Uit de bevraging van de bewoners zal verder moeten 

blijken of die uiteenzetting ook strookt met de realiteit. Indien effectief mensen uit de omgeving 

gehuisvest werden in Waterland draagt het project op zichzelf wel bij tot de stedelijke uitspreiding, 

maar creëert het slechts in beperkte mate nieuwe randstedelijke bewoners. 

 

Volgens Muntslag, de technisch manager van het MTH, zijn er zowel tevreden als ontevreden 

bewoners: “Over de tevredenheid van de bewoners gaan jullie verhaaltjes te horen krijgen, want ook 

het MTH houdt die bij. De mensen komen ook naar MTH met hun klachten. Na de woningbeurs heeft 

het MTH een klachtenformulier geïntroduceerd. Daarop kunnen mensen een volledig overzicht geven 

van wat ze zelf van de woning vinden. Soms komen er echt gefrustreerde mensen binnen, maar net 

zo goed zijn er heel tevreden mensen. Binnen het MTH focussen we overwegend op de mensen met 

veel klachten, want dat betekent dat we nog een heleboel te leren hebben. Het MTH streeft 100% 

tevredenheid na, want de bewoners kopen een woning, het is niet zo dat ze een woning krijgen. Het 

woningbouwprogramma wil niet alleen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft, maar wil ook dat 

mensen minder gestrest zijn en minder zorgen hebben. We zorgen in het woningbouwprogramma 

daarom ook voor voorzieningen, voldoende winkels, medische voorzieningen, scholen… Het 

Woningbouwprogramma probeert ervoor te zorgen dat de meeste voorzieningen in de omgeving zijn. 

Het lukt niet altijd optimaal, zo komt het op Hanna’s Lust nog altijd heel stroef op gang. Op Waterland 

is het wel goed gelukt. Mensen hebben daar zelf het initiatief genomen. Iedereen krijgt een 
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klachtenformulier mee en ze mogen het invullen, het is optioneel. Ook de SVS houdt bij wat de 

mensen zeggen van de woning, of ze tevreden zijn, of ze nog andere voorzieningen willen ... Het is 

niet echt een direct behoefteonderzoek, maar ze houden zo’n zaken wel bij. Ze hebben natuurlijk het 

programma opgezet met een bepaald beeld in gedachten, zoals een lagere school, maar later krijg je 

dan natuurlijk ook nood aan een middelbare school. Voor Waterland hebben we geprobeerd een 

onderzoek te doen naar de woning en de omgeving, maar de mensen reageren hier niet op. Er zijn 

nog steeds heel veel klachten in hun cliëntenbestand, dus kijken ze nog steeds hoe hun leefervaring 

kan worden verbeteren. De ene heeft een waslijst van klachten, en de ander heeft een heel positieve 

kijk.” (Muntslag, 2015). 

 

11.4.3 Conclusie 

De locaties van de LWP-verkavelingen werden niet gekozen op basis van een ruimtelijk 

planningskader. Het ontbreken van een bestaand ruimtelijk planningskader en de teleurstellende 

pogingen om ruimtelijke planfiguren goedgekeurd te krijgen, creëerden een beleidscontext waarin de 

politieke keuze moest gemaakt worden tussen het uitwerken van een goedgekeurd ruimtelijk 

planningskader enerzijds en het inlossen van een beleidsbelofte door woningen te bouwen zonder 

ruimtelijk planningskader. Het realiseren van beide was binnen één bestuursperiode immers niet 

mogelijk. De politiek gaf prioriteit aan het inlossen van de beleidsbelofte. Op ambtelijk vlak was er bij 

het MTH geen weerstand tegen die keuze, omdat hun ervaring uit vorige bestuursperiodes leerde dat 

een ruimtelijk planningskader geen garantie geeft voor goede ruimtelijke ontwikkelingen. De 

managers haalden immers aan dat tijdens een vorige bestuursperiode een ruimtelijke visie immers zo 

werd omgebogen dat een ruimtelijk weinig wenselijke ontwikkeling toch werd verantwoord, omdat er 

nergens anders vrije gronden waren. Dus met of zonder visie, de politieke druk om woningen te 

bouwen wint het steeds van het bewaken van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Om toch een kader te scheppen om ontwikkelingslocaties te selecteren, werd een reeks criteria 

opgesteld die hielpen bij het selecteren van gronden en het ontwerpen van verkavelingen. De criteria 

zelf zijn er vooral op gericht om uit het beschikbare aanbod aan gronden die gronden te selecteren 

die direct beschikbaar zijn en die tevens een vlotte en betaalbare ontwikkeling garanderen. De 

ruimtelijke criteria die aan de verkavelingen gesteld worden, zijn eerder minimaal. Duurzame 

mobiliteit is bijvoorbeeld geen criteria. De inrichtingscriteria zijn eerder beperkt, er wordt vooral 

getracht om geen laag-kwalitatieve verkavelingen te maken, verdere ambities zijn eerder beperkt. Zo 

is bijvoorbeeld een voetpad optioneel bij de weginrichting. Wel wordt ernaar gestreefd om 

verkavelingsprojecten op te leveren met verharde wegen, nutsvoorzieningen en een goede 
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afwatering. Met het opstellen van minimale eisen voor voorzieningen op de projecten wordt 

geambieerd om op de verkavelingen voorzieningen te ontwikkelen. Zo zijn de nieuwe bewoners niet 

volledig afhankelijk van de stad en kunnen ze deels hun dagelijkse activiteiten nabij de woning laten 

plaatsvinden. De voorzieningen worden enkel gereserveerd, maar niet ingericht door het LWP. Ze 

dienen door particulieren of andere ministeries te worden gerealiseerd, zonder dat maximale 

realisatietermijnen worden vastgelegd. Tenslotte worden ook minimumeisen aan woningen opgelegd, 

zoals minimale oppervlaktes. Er zijn geen eisen ten aanzien van duurzame materialen of technieken. 

In het algemeen kan worden beschouwd de ambities op vlak van duurzame woonwijken en woningen 

laag ligt. Het opleveren van aantallen woningen lijkt hierbij wel een beleidsprioriteit, maar het 

opleveren van goed ingeplante, duurzame verkavelingen niet. 

 

Verschillende leden van het MTH verwachten dat de bewoners tevreden zullen zijn met hun nieuwe 

woning, omdat ze eindelijk eigenaar kunnen worden en omdat de bewoners uit de regio komen. Het 

LWP tracht bij de toewijzing van de woning woningbehoeftigen uit de buurt te selecteren, zodat er 

geen bijkomend pendelverkeer ontstaat. Verder wordt aangegeven dat er mogelijk wel klachten 

kunnen zijn op het vlak van de woning of de voorzieningen, maar dat er ook veel tevreden bewoners 

zijn.  

 

11.5 Percepties van actoren verwant aan het Landelijk 

Woningbouwprogramma op het programma, de 

locatiekeuzes en de projecten 

11.5.1 Inleiding 

Het landelijk woningbouwprogramma werkt zoals hierboven toegelicht met heel wat partners. Zo 

heeft elk project een directievoerder die betrokken is bij het ontwikkelen en het bouwen van de 

verkavelingen en woningen. Het architectenbureau Ulrich – Babb is de directievoerder voor Hanna’s 

Lust, AZ Consultancy is de directievoerder van Leidingen 10A en Develop And Deliver is de 

directievoerder van Waterland (Muntslag, 2015). Voor dit onderzoek werd met elk van de 

directievoerders gesproken. Sinds de oplevering beheert Stichting Sekrepatu de projecten Hanna’s 

Lust, Waterland en Leidingen 10A. Om hun beheerstaken uit te voeren, zijn er complexmanagers 

door de stichting aangeduid, organiseren zij buurtvergaderingen, wordt er een bulletin uitgebracht, 

werd een buurtcommissie opgericht en kunnen de bewoners via een persoonlijke afspraak of via rode 

brievenbussen hun verzuchtingen aan de complexmanagers kwijt. Onderstaand bespreek ik de 
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perceptie van elk van de actoren op het LWP in het algemeen en de locatie van de projecten in het 

bijzonder. Tenslotte besluit ik dit onderdeel met de omschrijving van hun positie ten opzichte van het 

LWP enerzijds en de problematiek van stedelijke uitspreiding anderzijds.  

 

11.5.2 Perceptie van het programma, de locatiekeuzes en de 

projecten binnen het Landelijk Woningbouwprogramma  

Tijdens de interviews met de beheerder en directievoerder over de locaties van de verschillende 

projecten van het LWP had geen van hen het over de effecten van stedelijke uitspreiding ten gevolge 

van de ontwikkeling van Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A. De directievoerder van Hanna’s 

Lust plaatste een gematigde kritische noot bij de locatie van Hanna’s Lust: “In het begin vond ik het 

ver, maar gaandeweg niet meer. Het is een half uurtje rijden.” (Bab, 2015). Zonder echt kritiek op de 

locaties te geven, gaf de directeur van Sekrepatu wel aan dat volgens haar de planning beter anders 

was verlopen, al had ze ook begrip voor de situatie van het LWP: “Afhankelijk van een ruimtelijk 

ontwikkelingsplan zouden de ideale locaties voor wonen moeten worden vastgesteld. In de huidige 

situatie is het in sommige gebieden roeien met de riemen die je hebt, en dus nagaan hoe eventuele 

risico’s voor wonen kunnen worden geminimaliseerd.” (Oojberg - Chin a Lin, 2015) Ondanks deze 

kritische aanzet werd er niet verder ingegaan op deze uitspraak. De beheerder is in het algemeen 

zeer voorzichtig in het bespreken van het LWP, en zeker in het leveren van kritiek op haar 

opdrachtgever, het LWP.  

 

Ondanks de zeer beperkte en voorzichtige uitspraken van de beheerder en de directievoerders ten 

aanzien van de locaties, wordt er wel scherper geantwoord op de vragen rond de het lokale 

voorzieningenniveau. Er wordt door alle respondenten belang gehecht aan de aanwezige 

voorzieningen, alsook aan de nieuwe voorzieningen die dienen te worden bijgebouwd ten gevolge 

van de ontwikkelingen. De directeur van de beheerder stelt op dat vlak: “De locatie hangt af van hoe 

de rest van het ontwikkelingsbeleid rondom wonen en werken zich ontwikkelt. Bij het ontwikkelen van 

woonwijken zal ook steeds meer rekening gehouden moeten worden met het opzetten van faciliteiten 

in de woonwijken: onderwijs, recreatie, medische diensten, winkelcentra, etc. Locaties zullen dus in 

het geheel van de totale ruimtelijke ontwikkeling van een gebied moeten worden vastgesteld.” 

(Oojberg - Chin a Lin, 2015). Hierbij geeft de directeur van Sekrepatu aan dat er voor haar zeker een 

koppeling is tussen woonontwikkelingen en ruimtelijke ordening, maar dan eerder op vlak van de 

koppeling tussen wonen en de nabijheid van voorzieningen, dan tussen wonen en de ongewenste 

stedelijke uitspreiding. De directievoerder van Leidingen 10A deelt die mening: “Om een woonproject 

echt leefbaar te maken, moeten er mogelijkheden zijn voor scholen, kinderopvang, winkels, etc. Dat 
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moet simultaan worden aangepakt, samen met het neerzetten van woningen. Oplevering moet 

inclusief voorzieningen gebeuren. Speeltuinen en recreatie zijn heel belangrijk, het houdt kinderen 

tegen om doelloos te gaan rondhangen. Je voorkomt onmaatschappelijk gedrag.” (AZ-Consultancy, 

2015). Ook de directievoerder van Hanna’s Lust deelt deze mening: “De gedachtegang bij het 

ontwerpen was dat  jonge gezinnen vaak kinderen hebben, dus moet je ook zorgen voor scholen, 

kinderopvang en een sportveld. We hebben dus een voetbalveld voorzien, dat nu in aanbouw is, net 

als kinderopvang en een winkelcentrum. Ook nutsvoorzieningen, een bank, een politiepost en een 

brandweerpost waren gepland, al gaat de voorkeur nu naar woningen. Gaandeweg, als we klaar zijn 

daarmee, komt het overige. De gedachtegang is dat het een complete stad wordt.” (Bab, 2015) 

Verder geeft de directievoerder van Hanna’s Lust aan dat de voorzieningen op Hanna’s Lust ook 

voordelig zijn voor de omgeving: “Ik vind wel dat we meer leven hebben gebracht. Hanna’s Lust was 

in eerste instantie niet zo bekend, maar na het woningbouwprogramma wel. De omgeving was 

voordien nog niet zo in de bloei. We hebben nu bijvoorbeeld een eigen onderstaton van het 

elektriciteitsbedrijf, wat wil zeggen dat de hele omgeving nu ook meer garantie op betrouwbare 

stroom betreft. Hetzelfde geldt voor Waterland.” (Bab, 2015).  

 

Naast de koppeling tussen woningen en voorzieningen, onderschrijft elke geïnterviewde ook dat de 

projecten nodig waren gezien de woningnood in Suriname. De directievoerder van Waterland vertelt: 

“Er is een grote achterstand met de bouw van seriewoningen voor de bevolking. Men heeft nu 

geprobeerd het in te lopen, maar het is lang nog niet wat het wezen moet.” (Develop_and_Deliver, 

2015). De directeur van Sekrepatu geeft ook aan dat het LWP een stap in de juiste richting is, maar 

dat er meer nodig is: “Woningtekorten kunnen worden opgelost door adequaat huisvestingsbeleid dat 

zich richt op ten eerste de bouw van betaalbare koopwoningen en huurwoningen. Ten tweede het 

verhogen van het aanbod van betaalbare huurwoningen. Ten derde zou de bouw van woningen niet 

alleen het initiatief moeten zijn van de overheid, maar ook van particulieren. Er is nog meer een 

samenspel nodig. De overheid moet steeds meer een faciliterende rol gaan spelen in het geheel. Ten 

vierde moet het gronduitgiftebeleid gereguleerd worden.” (Oojberg - Chin a Lin, 2015). 

 

11.5.3 Conclusie 

De beheerders en directievoerders zijn zeer nauw betrokken bij het LWP, waardoor ze terughoudend 

zijn om kritiek te uiten op hun opdrachtgever. Alle geïnterviewden onderschrijven dat de 

woningbehoefte een prangend probleem is dat aangepakt dient te worden. Slechts één respondent 

gaf kritiek op de locatie van Hanna’s Lust, dat ze in eerste instantie te ver vonden. Andere 
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respondenten vonden dat geen probleem. Er werd ook geen koppeling gemaakt tussen de locaties 

en de negatieve effecten van stedelijke uitspreiding. 

 

Wel waren de respondenten zeer open over hun verwachtingen ten aanzien van de koppeling tussen 

woonbeleid en ruimtelijk beleid enerzijds en tussen wonen en lokale voorzieningen anderzijds. Elk 

van hen verwacht dat de ontwikkeling van nieuwe woonwijken gepaard gaat met een goed ruimtelijk 

beleid. Hierbij beseft vooral de beheerder dat er idealiter vanuit een ruimtelijke visie wordt gewerkt, 

maar dat dat onmogelijk was door de huidige moeilijkheden binnen ruimtelijke ordening. Elk van de 

geïnterviewden vindt dat nieuwe woonwijken vooral gekoppeld moeten zijn aan voorzieningen. Hierbij 

prijst de directievoerder van Hanna’s Lust dat dit in zijn project allemaal voorzien is, terwijl de 

directievoerder van Leidingen 10A vooral kritisch is dat dit in zijn project amper voorzien is. 

 

11.6 Percepties van experten in woonbeleid op het 

programma, de locatiekeuzes en de projecten van het 

Landelijk Woningbouwprogramma 

11.6.1 Inleiding 

Op basis van een actorenanalyse, kon ik vaststellen dat de expertise rond woonbeleid en publieke 

huisvesting verspreid zat onder consultants, beleidsadviseurs en ervaren medewerkers van het 

Ministerie van SoZaVo, LISP en SVS. Van deze groep waren er zes bereid om te participeren aan 

een interview: twee private consultants die in het verleden een zeer actieve rol speelden in het 

uitwerken van het huisvestingsbeleid en mee werkten aan het Meerjarenhuisvestingsplan, een 

voormalig en een huidig beleidsadviseur van het ministerie van SoZaVo, een medewerker van SVS 

en de directeur van LISP. Tijdens de interviews koppelden de respondenten het LWP aan een 

ruimtelijk ordeningsbeleid, alsook aan een meer divers woonbeleid.  

 

11.6.2 Perceptie op het programma, de locatiekeuzes en de 

projecten binnen het Landelijk Woningbouwprogramma  

a. Ruimtelijke ordening en grondbeleid 

Net als de leden van het LWP erkenden vier van de zes respondenten, namelijk de twee private 

consultants en de twee beleidsadviseurs, dat de locaties van de verkavelingsprojecten van het LWP 

het gevolg zijn van de problemen binnen het grondbeleid en de ruimtelijke ordening. Private 
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consultant Paul Pierpont verwoordt dit het best: “Het huidige beleid had grote plannen wat betreft 

huisvesting, maar om woningen en wijken te ontwikkelen moet je terreinen hebben en daarvoor moet 

je dus in principe overzicht hebben over wat je als staat bezit. Het was heel moeilijk om locaties in 

beeld te brengen die van de overheid zelf zijn. De grondadministratie was een echte puinhoop. In 

2005 is het Ministerie van ROGB opgericht, dat is een echt grondverdeelministerie. Met GLIS zou er 

verbetering komen… Lilian (Kirshnadath) wou kwalitatieve verkavelingen, maar ze beseft dat er op de 

locaties weinig gronden beschikbaar zijn. Door de hoge woningnood denkt ze niet na over de lange 

termijn. Voor Richelieu is er een plan, Dalian bouwt, maar uit Nederland komt geen geld meer. Door 

gebrek aan beschikbare gronden, heeft men voor die plek gekozen. Het verkeer is een gigantisch 

probleem. We hebben enkel een verkrampte visie die zich slechts richt op het rijgedrag van 

automobilisten/bestuurders van motorvoertuigen. De visie zou ook veel meer moeten uitgaan van 

een gedecentraliseerd beleid, zoals in Porto Alegre in Brazilië. Als je grotere woonprojecten wil 

ontwikkelen, heb je immers ook economische en andere voorzieningen nodig. Denk aan 

ontwikkelingen in Paranam of de verlenging van de Ringweg langs de Vijfde Rijweg, met daarlangs 

kernen. Alle bussen komen nu ook naar de stad, als je zou werken met radialen en connecties zou 

het heel anders zijn. Maar hiervoor heb je ruimtelijke planning nodig. Je zou ook de ruimte in 

Paramaribo kunnen aanwenden, maar dan moet je saneren of ruilverkavelingen gaan toepassen en 

dat kost handenvol geld. Er is een grote noodzaak aan bewustwording voor ruimtelijke planning… 

maar wie wordt de trekker? Je moet iets in het vooruitzicht stellen. Grond zou strategisch moeten 

ingezet worden voor ruimtelijke ordening.” (Pierpont, 2015) Belangrijk is dat ook deze respondenten 

beseffen dat de tekortkomingen in de ruimtelijke ordening niet op korte termijn kunnen worden 

opgelost, aangezien die vooral een politieke oorzaak hebben: “Vanuit mijn vroegere positie binnen 

huisvesting, heb ik wel meegewerkt aan heel wat plannen. Maar die plannen vinden zeer moeilijk een 

draagvlak. Er worden ruimtelijke plannen gemaakt, maar er is geen draagvlak door de politiek. Dat 

komt door het politieke spel van machten en belangen. De belangen zijn vooral gericht op rijke 

sponsoren, zoals het lokale bedrijfsleven. Zij hebben politieke invloed, ze stoppen hun geld in 

verkiezingscampagnes van partijen, ten behoeve van eigen belang. Het electoraat bestaat vaak uit 

kansarmen. Zij willen betere sociale voorzieningen, huisvesting, voedselzekerheid, grond. Maar een 

paar invloedrijke ondernemers hebben veel meer invloed dan een grote groep kansarmen. Er werd in 

het verleden zeer veel grond uitgegeven zonder enig ruimtelijk kader. Het was ‘policy by default’.” 

(Tjan-A-Tjoi, 2015) Desondanks de zeer kritische perceptie op de ruimtelijke ordening en 

grondbeleid, geeft Tjan – A – Tjoi ook  aan dat de kwaliteit van de verkavelingen erop vooruitgaat. 

Dat wordt door alle andere respondenten onderschreven.  

 



267 
 

Slechts één respondent, de voormalige beleidsadviseur, geeft aan wat de gevolgen zijn van 

ongebreidelde gronduitgifte en ontwikkeling. “Niet alleen agricultuur via beplanting van akkers vormt 

een probleem, de veeteelt is ook bedreigd door de verstedelijking. Vroeger was de melkcentrale 

omgeven door velden. De veeteelt heeft moeten wijken voor bewoning. Schaarste ontstaat als er een 

probleem is, pas dan gaat men in gang schieten. Niet eerder. We moeten veel meer projectmatig of 

programmatorisch met strategieën werken, dan zouden we veel meer kunnen doen. Het begint bij de 

aanvang van een regeerperiode, dan zou men een langetermijnprogramma moeten opstellen, en 

daarna strategieën ontwikkelen om die uit te werken. Het probleem is echter dat men op vijf jaar tijd 

resultaten wil, terwijl de lange termijn eerder vijftien jaar is. Verder wil men maar al te graag grond 

uitdelen. Daardoor raken planningsdiensten sterk gedemotiveerd.” (Tjan-A-Tjoi, 2015). Die 

alarmerende perceptie van Tjan-A-Tjoi wordt niet door alle respondenten gedeeld. Antonius matigt 

zelfs zijn uitspraken en geeft aan dat de locaties al bij al nog meevallen: “De afstanden tot de locaties 

van de woningbouwprogramma’s zijn nog redelijk. In Suriname zijn de afstanden niet zo groot. In 

Commewijne heb je wel de congestie van de Wijdenboschbrug. Iedereen wist dat het zou gebeuren. 

Als ze twee keer twee rijvakken hadden aangelegd, was het beter geweest. Het was de bedoeling dat 

er een tweede rijvak naast zou komen, maar dat is niet gebeurd… Mocht ik de minister van 

Ruimtelijke Ordening zijn, dan had ik het verboden om verder naar het noorden te verkavelen. Daar 

zou ik niet bouwen.” (Antonius, 2015). Hier wordt geen relatie gelegd met de stedelijke 

uitspreidingsproblematiek. Ook de andere vier respondenten leggen de link evenmin. 

 

b. Alternatieve strategieën in woonbeleid 

Naast de koppeling met ruimtelijke ordening plaatsen alle respondenten het LWP ook binnen een 

breder woonbeleid. Alle respondenten geven aan dat enkel het LWP de oplossing niet gaat bieden en 

dat er meer nodig is om de woningproblematiek aan te pakken. Ten eerste gaan alle zes de 

respondenten in op het verschil tussen woningnood en woningbehoefte. Antonius beschrijft het 

verschil het beste: “Ik deel altijd onder in woningnood en woningbehoefte. Woningbehoefte treft de 

meesten in Suriname, zij hebben een onderdak, maar de woonsituatie is niet zoals ze wensen. Bij 

woningnood heb je niets. Wij komen op dit moment op een cijfer van ongeveer 18 000 woningen die 

nodig zijn. Daarvan verkeren 2000 à 3000 mensen in woningnood, waarvan 1000 gevallen die echt 

acuut zijn. De rest zou gewoon met subsidies door LISP en dat soort instanties kunnen aangepakt 

worden. Maar we hebben nog een lange weg te gaan.” (Antonius, 2015). Verwije onderschrijft dat er 

bij de regering verwarring is ontstaan tussen beide begrippen, met een eenzijdig beleid tot gevolg: “Ik 

stel vast dat deze regering in elk geval de visie en missie zoals verwoord in het MPH (meerjarenplan 

huisvesting) heeft overgenomen. De president heeft bij het afleggen van de regeringsverklaring die 
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visie en missie voor huisvesting zo goed als letterlijk voorgelezen. Maar er is daarbij wel iets verkeerd 

gegaan, door het benoemen van 18 000 woningen die men zou bouwen in één regeerperiode. Een 

gevolg van informatie die verkeerd is geïnterpreteerd. Na het formuleren van het 

meerjarenprogramma hebben consultants tijdens een sectorstudie veel onderzoek gedaan. Dat 

diverse pakket aan research is echter niet centraal gebundeld. Zij zijn er toen wel in geslaagd te 

achterhalen dat op dat moment de geschatte woningbehoefte ongeveer 18 000 huishoudens 

bedroeg. Deze regering heeft daarbij het werk aan de woningvoorraad niet meegenomen.” (Verwije, 

2015).  

 

Elke respondent deelt de mening van Verwije, dat woningen bouwen alleen niet voldoende is en 

geeft aanvullingen op het LWP: 

- Inbreiding in bestaand weefsel (Verwije, 2015) (Pierpont, 2015) (Antonius, 2015) 

- Het bestaand woningbestand verbeteren (Tjan-A-Tjoi, 2015) (Verwije, 2015) (Antonius, 

2015) 

- Projecten om wijken te upgraden (Tjan-A-Tjoi, 2015) 

- Inzetten op de ontwikkeling van een wooncarrière (Tjan-A-Tjoi, 2015) 

- Huurwoningen voor de allerarmsten (Verwije, 2015) (Pierpont, 2015) (Antonius, 2015) 

- Huurwoningen voor doelgroepen (Verwije, 2015) (Muller, 2015) (Powel, 2015) (Pierpont, 

2015) 

 

c. Decentralisatie van verstedelijking 

Daarnaast zijn de respondenten het ook eens dat naast een diverser beleid dat er ook moet worden 

gekeken naar nieuwe ontwikkelingen elders dan in de rand van Paramaribo. Pierpont en Antonius 

hebben het over het belang van decentrale ontwikkeling met de ontwikkeling van secundaire kernen 

en satellietsteden. Tjan-A-Tjoi onderschrijft dit maar stelt iets hogere ambities: “Ruimtelijke ordening 

doe je best vanuit 3 invalshoeken, landbouw, huisvesting en diensten. Je plant best meerdere 

kernen. Je kernen moeten strategisch zijn. Nu slechts is er 1 kern, Paramaribo. De andere kernen 

zijn van tertiair belang. Iedereen komt naar 1 grote stad. Er is nood aan de ontwikkeling van 

secundaire kernen, met daarrond een verzorgingsgebied. Je hebt nu, Oost – West verbinding en de 

weg van Apoera naar Lange Tabbetje. Je hebt nu Zanderij – Paramaribo, maar je zou ook een 

nieuwe corridor kunnen voorzien van Nickerie naar Apoera. Je dient de ontwikkeling op te hangen 

aan de hoofdstructuur, deze gebaseerd op twee Noord Zuid en twee Oost West assen. 

Ruilverkavelingen zijn duur. Misschien beter een cluster ontwikkelingsbenadering. Afbakenen en 

vastleggen… echte landbouwgebieden met diensten ten behoeve ervan erin een plek geven. En dan 
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ook nog, urban agriculture.” (Tjan-A-Tjoi, 2015). Verder door geeft Tjan-A-Tjoi ook het voordeel van 

dergelijke ontwikkeling aan: “Je zou gewoon de vlucht naar de stad kunnen tegengaan door in die 

gebieden te gaan investeren zodat mensen niet meer de behoefte hebben om naar de stad te 

komen.” (Tjan-A-Tjoi, 2015). 

 

d. Tevreden met woningproductie 

Naast de kritische opmerkingen over ruimtelijke ordening en een meer divers woonbeleid, zijn er ook 

hele positieve evaluaties van het LWP. Er wordt aangegeven dat de mensen die een woning konden 

kopen, heel blij zouden zijn. Powel verwoordt dit het best: “Je komt uit een situatie waarbij het huis 

niet van jou was, waarin je leefde in slechte woonomstandigheden, en nu kom je in een prachtig huis 

dat bovendien je eigendom is. Dan kan je alleen maar tevreden zijn. Sommige mensen hadden 

misschien liefst op Hanna’s Lust gewoond en belandden op Leidingen 10A. Maar ontevreden over 

het huis kunnen ze niet zijn, het is het beste dat hen kan overkomen.” (Powel, 2015). Verder wordt 

ook door Anthonius, Pierpont en Verwije onderschreven dat er inhoudelijk een grote continuïteit is in 

het beleid. Ze juichen toe dat de trend is ingezet om als overheid meer de regierol op te nemen. 

Verwije licht toe: “Je kan wel zeggen dat tijdens deze regeerperiode de woningbouwproductie op een 

bepaalde manier weer op gang is gekomen. De overheid werkt met een bepaalde strategie samen 

met de aannemers, die woningen opzetten. De productie is dus voorgefinancierd, waardoor burgers 

met financiering van de bank in aanmerking komen voor zo’n woning. De overheid heeft dus alleen 

maar geïnvesteerd in de grond door die bouwrijp te maken en infrastructuur en nutsvoorzieningen 

aan te leggen, maar de woningproductie zelf, daarin heeft de overheid niet zelf geïnvesteerd.” 

(Verwije, 2015). 

 

11.6.3 Conclusie 

De geïnterviewde experten op het vlak van woonbeleid waren zowel kritisch, begripvol alsook positief 

ten aanzien van het Landelijk Woningbouwprogramma. De meeste kritiek kwam er op de nefaste 

invloed van de politiek op het grondbeleid en op het ruimtelijk ordeningsbeleid, waardoor de opties 

voor goede ruimtelijke ordening in het LWP volgens de respondenten beperkt werden. Corruptie in 

grondbeleid komt volgens de respondenten voor, en wel door politici die wederdiensten verstrekken 

aan zij die in hun politieke campagnes investeren. Ook binden ze het electoraat op basis van het 

toekennen van gronden aan hen. De respondenten benoemen dus zowel de effecten van 

cliëntelisme als van patronage binnen ruimtelijke ordening. Tevens geeft een respondent ook aan dat 

het bouwen en toekennen van woningen ook een manier is om de achterban aan je te binden. Ten 
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aanzien van de locaties geven de respondenten aan dat de politieke inmenging ervoor zorgt dat een 

gedegen ruimtelijk ordeningsbeleid onmogelijk is. Hiervoor wordt begrip getoond voor het LWP, de 

respondenten onderschrijven dat de gekozen locaties het gevolg zijn van de tekortkomingen in het 

grondbeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid. Ook geven de respondenten aan op welke manier de 

ruimtelijke ordening idealiter zou worden gekoppeld aan het woonbeleid. Echter geeft geen van de 

respondenten aan welke strategie er dient gevolgd te worden om de huidige politieke en 

neopatrimonialistiche rationaliteit binnen grondbeleid en ruimtelijke ordening te doorbreken, om zo tot 

een rationale ruimtelijke ordening te komen. Tenslotte maken de respondenten een verschil tussen 

enerzijds de planning op niveau van de stad en anderzijds de planning op niveau van de verkaveling. 

Op het niveau van de verkaveling omschrijven de respondenten dat er ook goede dingen gebeuren. 

Zo is er lof over de toegenomen kwaliteit van de verkavelingen door de verstrenging van de 

verkavelingsprocedure. Desondanks wordt er aangegeven dat de huidige strategie om verkavelingen 

op te zetten nooit voldoende zal zijn, omwille van de grondkwestie. Er is nood aan ontwikkelingen 

buiten Paramaribo, waarbij allerhande suggesties worden gedaan voor decentrale ontwikkelingen. 

Een respondent omschreef daarbij ook de voordelen van plattelandsvlucht.  

 

Naast de kritiek op de ruimtelijke ordening, is er ook kritiek op de implementatie van het woonbeleid. 

Daarin bestaat namelijk een missvatting over het aantal benodigde nieuwe woningen, omdat geen 

verschil werd gemaakt tussen woningnood en woningbehoefte. De woningnood is kleiner dan de 

woningbehoefte. Dat staat uitgebreid beschreven in het Meerjarenplan Huisvesting, maar werd 

volgens Verwije niet zo gelezen. Daar waar woningbehoefte ook deels in het bestaande weefsel en 

patrimonium kan worden opgelost, dienen bij woningnood nieuwe woningen te worden opgezet. Door 

het verwarren van de termen, werd besloten om de berekende woningbehoefte te interpreteren als 

18 000 nieuw te bouwen woningen. Daarbij werd voorbijgegaan aan de opportuniteiten van het 

bestaande woningbestand. Dat zetten alle respondenten kracht bij door aan te geven dat het LWP 

enkel de problematiek op vlak van wonen zal oplossen. Er is echter ook nood aan huurwoningen voor 

de allerarmsten en doelgroepen, renovatie, wijkupgrading, inbreiding in de stad en inzetten op de 

wooncarrière.  

 

Ondanks de kritische evaluatie van het LWP schatten de respondenten de tevredenheid van de 

bewoners in de LWP-woningen hoog in. Ze nemen aan dat ze tevreden zijn omdat ze een dak boven 

het hoofd hebben en omdat ze eigenaar geworden zijn. Daarnaast zijn ze opgetogen over de 

terugtrekkende rol van de overheid binnen het LWP. Door samen te werken met aannemers neemt 

de overheid meer een regierol op zich, wat als een positieve evolutie wordt ervaren. Experten achten 



271 
 

het immers weinig haalbaar dat de overheid de volledige ontwikkeling en het beheer op grote schaal 

op de lange termijn uitoefent.  

 

11.7 Percepties van externe architecten en planologen op 

het Landelijk Woningbouwprogramma 

11.7.1 Inleiding 

Om de nieuwe LWP-projecten te plannen en te bouwen werd beroep gedaan op architecten en 

planologen. Voorgaand kwamen de betrokken architecten en planologen aan het woord. In dit 

onderdeel tracht ik een beeld te scheppen van de perceptie van andere, niet direct betrokken 

architecten en planologen in Suriname op het LWP. De architecten hebben, anders dan in België, 

geen orde van architecten waarvan ze verplicht lid moeten worden. Tevens stond de vereniging van 

Surinaamse planologen (SPASU) in 2015 nog in zijn kinderschoenen. Hierdoor was het moeilijk om 

een overzicht samen te stellen van alle architecten en planologen in Suriname. Er werd daarom 

gekozen om geen representatief staal van deze groep te interviewen, maar wel om binnen deze 

groep van professionelen diegenen met specifieke kennis of geleverde bijdrages te interviewen. De 

geïnterviewden kunnen in drie groepen worden ingedeeld: private bedrijven, academici en de 

publieke sector. Toch zijn deze groepen niet eenduidig, aangezien verschillende geïnterviewden een 

gevarieerde loopbaan hebben en in sommige gevallen ook twee verschillende functies combineren.  

- Private bedrijven: 

o Sunecon: consultant bij grote stadsuitbreidingen van Paramaribo, zoals 

Maretraite en Tourtonne. Auteurs van Masterplan Ontwatering Groot – 

Paramaribo, opmaak draft structuurplan (afstudeerscriptie Y. Blufpand), 

betrokken bij Richelieu tijdens vorige regeerperiode, seminars en presentaties 

over ruimtelijke ordening en woonbeleid. Geïnterviewden waren Marcel Meyer, 

Yves Blufpand en Naomi Mendeszoon. 

o Ilaco: consultant bij project rond versterking van de regelgeving van 

verkavelingen, ontwerpers van het onuitgevoerde Paranam Industrial Park and 

City, agrarische en toeristische masterplannen. Geïnterviewde was Ravi 

Patandin. 

o Ace Consulting: consultants bij poging tot structuurplan, genaamd Urban 

Development Plan Paramaribo uit 2005, betrokken bij beleidsvorming rond 

wonen en publieke woningbouw. Geïnterviewde was Stanley Coole. 
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o Wesenhaegen, F.: individuele consultant, opgeleid in Trinidad, betrokken bij heel 

wat debatten rond ruimtelijke planning en woningbouw, mede-opstarter van de 

Surinaamse planning organisatie (SPASU). 

- Academici 

o Martinus, J.: docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en aan het 

Institutute for Graduate Studies and Research. Doceert ontwerpvakken 

architectuur, begeleider van bachelorproeven met architecturale en 

stedenbouwkundige onderwerpen, betrokken bij diverse onderwijsversterkende 

projecten op het vlak van architectuur en ruimtelijke planning. Ook werkzaam op 

een privaat consultingbureau als ingenieur-architect. 

o Namdar, A.: Docent en academisch medewerker aan de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname en het Institutute for Graduate Studies and Research. 

Specialisatie in ruimtelijke ordening en transport. Was betrokken bij diverse 

onderwijsversterkende projecten op vlak van architectuur en ruimtelijke planning. 

Voorheen was ze diensthoofd van de planologische dienst van het Ministerie van 

Openbare Werken alsook beleidsmedewerker bij het Ministerie van Ruimtelijke 

Ordening, Grond- en Bosbeleid.  

o Kisoenmisir, S.: Docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, 

betrokken bij de opmaak van een reeks beleidsstudies rond transport en verkeer 

in en rond Paramaribo. Ook betrokken bij het ontwerp van een van de 

woningtypes die op de Woningbeurs gepresenteerd werden. 

o Kisoensingh, A.: Docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, 

doceert onder meer ruimtelijke planning 

 

- Publieke sector: 

o Stichting Planbureau Suriname: het nationaal planningsinstituut, betrokken bij de 

meerjarenplanning en jaarplannen. Bevat heel wat planologen, maar zijn niet 

rechtstreeks betrokken bij het LWP. Ik interviewde John Bouterse, de 

onderdirecteur van de afdeling Ruimtelijke Ordening.  

o Dhr. Kodharbaks: beleidsadviseur in twee commissies, domeingrond voor 

iedereen en de implementatie commissie  
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11.7.2 Perceptie op het programma, de locatiekeuzes en de 

projecten binnen het Landelijk Woningbouwprogramma 

De interviews met de tien respondenten leidden tot heel wat informatie. Die kon via codering verwerkt 

worden tot een aantal centrale concepten: woningbehoefte en woningnood; grondcorruptie en 

boedelproblematiek; zwaktes in ruimtelijk ordeningsbeleid; algemene percepties op het LWP; locaties 

van het LWP en tot slot alternatieve woonbeleidsstrategieën.  Onderstaand worden deze concepten 

opeenvolgend besproken.  

 

a. Woningbehoefte en woningnood  

Geen enkele respondent trok de woningbehoefte en woningnood in Suriname in twijfel. Zeven 

respondenten specifiëren dat de woningbehoefte niet enkel het gevolg is van een gebrek aan 

betaalbare gronden, maar dat die eveneens het gevolg is van een te dure woningmarkt, en dat zowel 

om te bouwen, te kopen als te huren. Hierdoor kampen alle lagen van de bevolking met 

woningbehoefte. Namdar beschrijft de woningbehoefte doorheen de lagen van de bevolking het best: 

“Je hebt hele arme mensen, die er niet aan toekomen om in een woning te voorzien. Die moet je 

helpen. Maar het is niet omdat je het gratis geeft, dat het dan minderwaardig moet zijn. Ze zijn niet de 

enigen, zowel de armen, de lage middenklasse als de hogere middenklasse hebben moeite het 

vinden van een woning. Er is een groep die een goede opleiding heeft, maar er niet in slaagt. Veel 

jongeren hebben veel in zichzelf geïnvesteerd, maar komen nu niet in aanmerking. De groep die kan 

van de 7%-regeling is gewoon te klein. Lang niet iedereen die het nodig heeft, wordt geholpen.” 

(Namdar, 2015). 

 

Naast de woningbehoefte die dwars door alle lagen van de bevolking snijdt, vragen vijf respondenten 

bijkomende aandacht voor de zwakste groep. Coole geeft de meest representatieve toelichting over 

woningnood: “Als je de maatschappij heel beperkt wil indelen heb je de ‘haves’ en de ‘have nots’. In 

Suriname is er algemeen weinig beleid voor de allerarmsten, de have nots. Die groep is veel groter 

dan je denkt. In Suriname lijken ze weinig te doen om uit die situatie te geraken. Het 

woningbouwprogramma richt zich niet tot die lage klasse. Voor de have nots wordt weinig gedaan; er 

is niet echt een beleid dat voor hen opkomt. LIPS is er wel mee bezig, maar ook LISP eist dat je een 

lening moet kunnen nemen. Er ontbreekt beleid om iets te ontwikkelen voor arme mensen.” (Coole, 

2015). 
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b. Grondcorruptie en boedelproblematiek 

Buiten de respondent van de Stichting Planbureau Suriname gaven alle respondenten aan dat 

grondcorruptie een groot probleem is. Het heeft effect op zowel de ruimtelijke ordening van het land 

als op het woonbeleid. De respondenten zijn unaniem: de gronduitgifte dient politieke belangen. 

Coole licht toe: “De ruimtelijke ordening van Paramaribo is kapotgemaakt doordat bijna alle gronden 

zijn uitgegeven aan vrienden. Wil je een stuk grond ontwikkelen, dan moet je dat eerst terugkopen.” 

(Coole, 2015) Kisoensingh vult aan: “De politieke grondbedeling is een groot probleem. Iedereen wil 

zijn eigen belang dienen en wil een stukje grond. Maar wat met het collectieve belang? Het is moeilijk 

om hier iets aan te doen. We leven in een kleine samenleving met beperkte middelen, maar met veel 

grond. Alhoewel. Veel grond, dat is relatief, want iedereen wil bij de stad wonen. Zo woont iedereen 

toch weer dicht bij elkaar.” (Kisoensingh, 2015). 

 

Naast corruptie geven drie respondenten aan dat ook de boedelproblematiek, gronden die in onbruik 

raakten door onverdeelde erfenissen, een groot probleem is. Patandin geeft aan: “Er is genoeg 

terrein in Suriname. De schaarste wordt gecreëerd door het niet oplossen van boedels en het niet 

terug in de boezem van de staat nemen van de ongebruikte uitgegeven gronden. Volgens mij zou 

men het hier een stuk mee kunnen oplossen. Ik weet niet of het voor Paramaribo opgaat. Buiten 

Paramaribo allicht wel. Er is een groot verschil tussen Paramaribo en de hele rand. Paramaribo heeft 

veel privéterreinen van particulieren, erbuiten is meer grond uitgegeven in onder meer grondhuur. 

Daar zou je wat mee kunnen doen. Let wel op: het zijn terreinen waar in de jaren 60 en 70 mensen 

aan landbouw deden. Dat was destijds belangrijk voor de ontwikkeling van Suriname. Ik kan me 

voorstellen dat die mensen niet geneigd zijn hun terrein waar ze al 30 à 40 jaar op werken, op te 

geven. Je kan het niet zomaar afpakken. De overheid kan wel wat ze heeft zo goed mogelijk 

verdelen. Ik denk dat dat in de laatste 30 jaar niet altijd even gelijkmatig is gebeurd. Het gevolg is dat 

er een schaarste optreedt. Die wordt ook veroorzaakt omdat iedereen in en rond Paramaribo wil 

wonen.” (Patandin, 2015). Kodhabaks geeft een meer technisch juridische kadering van de 

boedelproblematiek: “Boedels zijn eigenlijk ontstaan na de afschaffing van de slavernij. Als 

vrijgekomen slaaf kon je een plantage kopen. Soms kochten zes of zeven slaven een plantage. Per 

generatie groeit het aantal erfgenamen dan exponentieel. De erfenis wordt dan zo complex dat de 

verdeling niet meer gebeurt. Dan ontstaat een boedel. Die gronden zijn dan niet beschikbaar voor 

ontwikkeling. Ook niet voor het woningbouwprogramma. Toch zou je meer kunnen doen. De 

onbeheerde en kennelijk verlaten gronden die verwikkeld zitten in een boedel en eigenlijk allodiaal 

eigendom zijn, kan je vrij krijgen via het domeindecreet van 1981. Die verving de vroegere 

domeinwet, een decreet uit de militaire periode. Daarin staat dat de president per resolutie kan 
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vaststellen dat een stuk terrein onbeheerd en kennelijk verlaten is, en dat het terug tot vrij domein 

van de staat behoort. De belanghebbende mag bezwaar indienen bij het Hof van Justitie. Dus als 

iemand van de hele groep kan aantonen dat hij erfgenaam is, dan blijft alles zo en wordt de 

procedure opgeheven. Niet alle onverdeelde boedels zijn bovendien onbewoond en verlaten. Op 

sommige kunnen mensen wel wonen en planten. We zouden de wetgeving opnieuw moeten 

aanpassen om beide problemen op te lossen. Er zijn hiervoor al concepten opgesteld tussen 1997 en 

2000, onder Alibux als minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Maar dat is blijven liggen.” (Kodhabaks, 

2015). 

 

c. Zwaktes in ruimtelijke ordeningsbeleid  

De respondenten zijn het allen eens dat de ruimtelijke ordening in Suriname niet naar behoren 

verloopt. Net zoals alle andere respondenten geeft Coole aan dat dat niet altijd zo is geweest. Hij 

beschrijft zijn perceptie op de teloorgang van de ruimtelijke planning in Suriname: “Tot ongeveer 

1990 was er een sterke stedenbouwkundige dienst, maar de Binnenlandse Oorlog heeft veel 

kapotgemaakt. Daardoor ging al het geld dat Suriname verdiende naar het leger. Militairen hebben 

bovendien geen oog voor studiediensten. Ze lieten wegen aanleggen zonder onderzoek. Hierdoor 

zijn de onderzoeksdiensten in Suriname kapotgemaakt. Denk aan de GMD (Geologisch 

Mijnbouwkundige Dienst) en de bodemkartering. De Waterloopkundige Dienst is er nauwelijks nog, 

net als de hydrologische dienst. Daardoor wordt nu nog steeds de hydrologische kaart van 1958 

gebruikt. Na 1990 is het aantal meetstations drastisch teruggelopen... Aangezien veel gronden zijn 

uitgegeven, is het moeilijk om aan planning te doen. Maar dat komt ook door de niet-bestaande 

belangstelling van politici voor het onderzoek. Men kent geen waarde toe aan een plan dat 

gebaseerd is op onderzoek. Als je de planologische ploeg van vroeger bekijkt, had je tien 

kopstukken. Nu is er geen planningsafdeling meer. Men denkt dat ze goed zijn, maar ze zijn het niet. 

Ze kunnen niet eens een visie ontwikkelen.” (Coole, 2015). 

 

Over het gebrek aan politieke wil voor planning, die al door Coole wordt aangehaald, maakt Namdar 

een scherpe analyse, net als over het ontbreken van een eis tot planning vanuit de gemeenschap. 

“Doorsnee mensen zijn zich pas bewust van het aspect milieu eens de effecten duidelijk zijn. Toen 

Weg naar Zee overstroomde, kwamen daar mensen naar kijken. In het binnenland ondervindt de 

bevolking de negatieve effecten van kwik. De gevolgen zijn al merkbaar, denk aan haaruitval of 

ziekten. Dan gebeurt er wat. De effecten van versnipperde verstedelijking zijn er ook, maar de 

mensen worden nog niet met de neus op de feiten gedrukt. Iedereen denkt dat het zo’n vaart wel niet 

zal lopen.” (Namdar, 2015)‘. Kisoensingh maakt een gelijkaardige analyse. Ze geeft ook aan dat 
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ruimtelijke ordening idealiter sturend is op grondbeleid: “De visie staat los van de grondproblemen. 

Een visie is sturend op grond en niet andersom. In je visie leg je vast welke gebieden je wil 

aanduiden voor ontwikkeling. Wat willen we voor de woonomgevingen? Welke nieuwe buurten 

moeten er ontstaan?”. (Kisoensingh, 2015) Maar Meyer, Coole, Bouterse en Patandin geven aan dat 

de praktijk heel anders is en dat het planningsinstrumentarium zeer beperkt is. Meyer gaat in op het 

gebrek aan instrumentarium: “De Planwet is van 1973, maar er is geen invulling aan gegeven. Die 

zou nochtans de verstedelijking moeten plannen, waarbij woonkernen staan aangeduid en 

hoofdinfrastructuur... Men heeft in een zone die aangeduid was als kust gronden uitgegeven voor de 

politiek. Er is geen macroplanning. Het ontbreekt aan masterplanning. Bijvoorbeeld het project 

Morgenstond, daar is de ontwatering problematisch en is er veel waterellende. Er is ook geen 

behoorlijk plan gemaakt in het gebied rond Hanna’s Lust. Om Commewijne terdege te kunnen 

ontwikkelen, hadden  daar ruilverkavelingen moeten plaatsvinden. Ook zones zoals Benny’s Park en 

het Chiragaliproject in het noorden zijn uitgegeven. Dat laatste project kan gelinkt worden aan de 

Nationale Partij Suriname. Om dat project te ontwateren, werd de Sluiskreek doorgetrokken. In geen 

van deze projecten werd er rekening gehouden met een of ander masterplan.” (Meyer, et al., 2015). 

Dhr. Patandin geeft meer duiding over de andere planningsinstrumenten: “We focussen op 

verkavelingen omdat dat eigenlijk altijd het dominante uitbreidingstype in Suriname is. Op basis van 

verkavelingen groeit de stad. Je hebt natuurlijk ook de winkelcentra en een stuk Nieuwe Haven (in 

Antwerpen is de haven groter dan de stad, dus de groei zit er anders). De verkavelingsprojecten zijn 

het planningsniveau waar ook effectief iets gebeurt. Er is een structuurplan, het proces is 

uitgeschreven, al wijzigt het heel vaak. Bestemmingsplannen zijn er niet.” (Patandin, 2015) 

 

De toelichtingen voor de zwaktes in ruimtelijke planning legt de basis voor de perceptie van alle 

respondenten over de moeilijke taak die het LWP heeft om op een geplande manier aan de slag te 

kunnen gaan.  

 

d. Perceptie op het Landelijk Woningbouwprogramma 

Namdar verwoordt de algemene toon van de respondenten goed: “Dat er woningen gebouwd worden 

is erg belangrijk.” (Namdar, 2015). Patandin vult aan: “Het is prachtig dat er een managementteam is 

dat zich hiermee bezighoudt, dat kan ook effectief stimuleren dat de kwaliteitseisen gehaald worden. 

Denk aan elektriciteit en watervoorzieningen op alle projecten. Maar ze moeten niet bepalen wat voor 

soort daken er moeten komen, dat moet overgelaten worden aan de creativiteit van de ontwikkelaar.” 

(Patandin, 2015). Tevens onderstreept Martinus de financiële voordelen van het LWP: “Het is een 

probleem als je in een huurhuis woont. Als je bij ouders woont heb je soms weinig kosten als de 
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ouders het betalen, dus dan is het wel mogelijk om tegelijkertijd ergens te bouwen of af te lossen. Als 

je in een huurhuis woont, kan je dit onmogelijk combineren. Een huurhuis begint aan 300 euro en dan 

heb je nog maar één à twee kamertjes. Daar worden mensen echt uitgezogen door huisbazen. In het 

woningbouwprogramma kun je in een kant-en-klaar huis gaan wonen. De hoofdpijn van het gehuurde 

huis is weg. En nu kan je je concentreren op de betaling van het nieuwe huis. Dat is een voordeel. 

Het duurt wel een flink aantal jaren vooraleer het huis is terugbetaald, dus voor de overheid die 

gelden terugverdient.” (Martinus, 2015). Dat wordt ook door Kisoenmisir onderschreven, hij benoemt 

dat als het ‘leveren van betaalbare woningen’. Samenvattend beschrijft Kisoensing het LWP als 

ambitieus: “De overheid is ambitieus. Het is niet makkelijk om een oplossing te vinden voor het 

grondprobleem en de dure materialen. Het vinden van gekwalificeerde bouwvakkers is niet makkelijk. 

Ze zijn niet talrijk en ze hebben vaak geen fijne attitude. Via het programma krijgen kopers hypotheek 

aan 7% en krijgen ze en perceel.” (Kisoensingh, 2015). 

 

Ondanks de sterktes van het LWP is deze groep van respondenten ook kritisch over de invulling en 

uitvoering van het programma. Een algemene kritiek is dat planning ontbreekt. De respondenten 

praten over de huidige projecten als een korte termijnstrategie om snel woningen op te leveren, maar 

er wordt wel gepleit en verwacht dat men voor een meer doordachte langetermijnaanpak gaat: “De 

locaties zijn erg divers, dat komt omdat er een woningbehoefte is en er weinig grond voor handen is. 

Op de korte termijn is dat OK, maar er is ook nood aan een structurele visie voor de komende 10 tot 

25 jaar. Daarvoor moeten specifieke studies gebeuren.” (Kisoensingh, 2015). Patandin geeft dat ook 

aan: “Woningbouw zoals het in het woningbouwprogramma is opgezet, is denk ik gewoon uit nood. 

Ze hebben gepoogd, terreinen waren moeilijk te vinden. Een plukje hier en een plukje daar. Nu moet 

het meer gestructureerd gebeuren.” (Patandin, 2015). Tevens geven drie respondenten aan dat een 

groot nadeel van de kleine LWP-projecten is dat door hun omvang slechts weinig voorzieningen 

worden ingepland: “Deze regering heeft het beleid om zoveel mogelijk gronden uit te geven. Maar de 

grote moeilijkheid zit hem in de infrastructuur bij zo’n woningen. Zowel grond als voorzieningen 

leveren moeilijkheden.” (Bouterse, 2015). Meyer omschrijft de problematiek van de voorzieningen op 

de LWP-projecten meer precies: “Binnen het woningbouwprogramma zijn alle projecten eerder klein, 

dus dan is het niet mogelijk om vele voorzieningen en werkgelegenheid te voorzien. Ook de 

particuliere verkavelingen zijn nu voornamelijk klein van aard. Bijvoorbeeld Hanna’s Lust en 

Leidingen, dat zijn agrarische gebieden die nu helemaal worden volgebouwd.” (Meyer, et al., 2015).  

 

Verder reageren de respondenten kritisch op de doelgroep van LWP en de sociale mix op de 

projecten. Volgens de ene respondent valt een groot deel van de middenklasse uit. Wesenhagen 
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geeft aan: “Mensen moeten een bepaald inkomen hebben. Het is gebleken dat huren vaak even duur 

is dan met het woningbouwprogramma een woning kopen, bovendien krijg je de grond er dan bij. 

Maar die groep valt hier gewoon buiten. Al mijn buren, dat zijn allemaal gezinnen. Vader en moeder 

hebben het huis gekocht toen ze jonger waren. Dochter komt met man en kind inkomen, zoon met 

vrouw en kind ook, en dan gaan ze dus bijbouwen, en steeds maar bijbouwen. Zo zit je met je buren 

opgescheept, want je bouwt eigenlijk op en tegen elkaar. Voor die mensen is er amper een uitweg. 

Eigenlijk zou de regering ook naar hen moeten kijken. Die mensen willen niet gaan wonen in een 

project waarbij ze een woning krijgen en een kaveltje van 350 vierkante meter of kleiner, omdat het 

mensen zijn die werken. Als ze thuis zijn, willen ze kunnen genieten van de tuin. Vaak zijn het 

mensen die een bepaalde levenswijze hebben. Ze willen niet wonen in een huisje van 50 vierkante 

meter, maar zij vallen er nu buiten.” (Wesenhagen, 2015). Terwijl vijf andere respondenten net pleiten 

dat de allerarmsten niet geholpen worden. Bovenstaand bij de toelichting rond woonbehoefte sprak 

Coole al over de ‘have nots’ waar de regering te weinig voor ontwikkelt. Ook Namdar gaf aan dat er 

te weinig gedaan wordt voor de armste woningbehoeftigen. Hoewel Wesenhagen, Namdar en Coole 

andere groepen verdedigen, vinden ze toch allemaal dat het beter zou zijn indien de sociale mix op 

de projecten groter was. “Wat je nu krijgt is een soort van gettovorming. De sociaal zwakkeren ga je 

allemaal bij elkaar zetten en het werkt niet. Dat zie je op Latour en andere plekken. Men had tegen 

de verkavelaar moeten zeggen: “30 % gaat naar die groep”. De verkavelaar ontwikkelt dan op basis 

van voorwaarden die de overheid stelt. Dat zou het beste zijn, want dan komt iedereen aan bod. In 

plaats van de woningbouwprojecten zelf uit te voeren, zou de verkavelaar gefaciliteerd moeten 

worden door te zorgen voor regelgeving. Dan krijg je die PPP’s die eigenlijk zouden moeten ontstaan. 

De overheid moet dan zorgen voor werkgelegenheid en voor gedegen kavels aan verschillende 

groepen. Als je een mix creëert van verschillende soorten huishoudens dan gaan mensen zich aan 

elkaar optrekken. Iemand die in een lagere positie zit gaat proberen de positie te bereiken van de 

andere. Dat gebeurt nu niet. Nu heb je allemaal wijken van één soort.” (Wesenhagen, 2015). 

 

Tenslotte maakt Martinus een opmerking over de politieke oorsprong van dit programma en de 

haalbaarheid van het programma op lange termijn. Over de politieke keuze om woningen te bouwen 

verklaart Martinus: “Als je kijkt naar het huisvestingsprogramma van de regering, dan moet het doel 

zijn dat je goede huisvesting biedt aan de bevolking. Daarmee is niet gezegd wie die huizen gaat 

realiseren, en dat hoeft ook niet. In heel weinig landen is aangegeven dat de overheid ook 

daadwerkelijk die huizen moet realiseren. Je moet alleen de randvoorwaarden stellen, waarna in veel 

gevallen de huizen er komen. Alleen kan je daarmee niet politiek scoren, want het stellen van 

randvoorwaarden kan je niet zien. De daadwerkelijke huizen kun je zien, wat die politiek interessant 
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maakt. Sleuteloverhandigingen komen in de pers en daar scoor je wel enorm mee (Martinus, 2015)”. 

Kisoenmisir geeft wel aan dat dat niet betekent dat de woningen aan niet-behoeftigen of enkel aa, 

loyalistische woningbehoeftigen werden aangeboden: “Pertjajah Luhur heeft Richelieu gebouwd en 

op het einde van de vorige regeerperiode aan hun loyalisten gegeven. Het zijn mensen uit de stad 

die bij de overheid werken die daar gingen wonen. In Hanna’s Lust heeft iedereen met een woning 

die kunnen kopen omdat ze elders geen woning konden kopen. Daarom zijn ze de partij die het hen 

aanbood dankbaar. Vandaar de vele vraggen van de Nationale Democratische Partij in Hanna’s Lust. 

Het is niet zo dat het zoals bij Richelieu de woningen aan parti genoten gegeven werden.” 

(Kisoemisir, 2015) Die kritische houding is er ook rond de locaties van de projecten.  

 

e. Locaties van de projecten van het Landelijk Woningbouwprogramma 

De locaties van de LWP-projecten werden door de respondenten voornamelijk in het algemeen 

beoordeeld. Slechts enkele respondenten gingen hier specifiek op in. Algemeen verklaarden zes 

respondenten dat de locaties van de projecten het gevolg zijn van de beperkte beschikbaarheid van 

grond. Patandin gaf aan: “Wat de locaties van de projecten van het woningbouwprogramma betreft, 

komt dit eigenlijk neer op ‘nood breekt wet. Er is een nood, dus bouwt men waar men nog percelen 

kan vinden. Dat is ook niet zo erg, want je hebt als overheid een doel gesteld, dus je zoekt naar 

ruimte waar je kan bouwen. Maar is ze in staat om op al die plekken ook die faciliteiten te bieden? Is 

men in staat op Hanna’s Lust een HBO-school te plaatsen, als men 5000 mensen in de buurt heeft? 

Nee. Je kan de nodige leraren zelfs niet vinden. Is men in staat om een mall te plaatsen in de buurt? 

Dat moet nog blijken. Is men in staat er drinkwater te brengen, terwijl er misschien niet eens een 

drinkwaterstation in de buurt is. Ik zeg niet dat het niet kan, ik zeg alleen: dit is een noodsituatie die 

men heeft willen invullen. Men had geen andere plek. Voor Richelieu was ooit geprojecteerd dat het 

2000 woningen zou moeten hebben, dus 10 000 mensen. Als je 10 000 mensen plaatst op 

Commewijne, dat nu 20 000 mensen heeft, betekent dat dat de helft erbij komt. Er moeten dan 

andere faciliteiten in de buurt van Richelieu komen.” Vijf van deze zes respondenten merkten ook op 

dat het voor het LWP moeilijk was om andere locaties te vinden door het gebrek aan ruimtelijke 

ordening. Dat werd hierboven meer uitvoerig besproken. 

 

Verder was er onenigheid over de locaties. Eén respondent gaf expliciet aan dat alle locaties te ver 

waren: “Alles ligt buiten de kom van Paramaribo, veel te ver buiten Paramaribo.” (Wesenhagen, 

2015). Een andere respondent vond dit net niet: “Ik vind Leidingen 10A, Hanna’s Lust en Richelieu 

allemaal goede projecten qua opzet en locatie. Je kon er overal snel bouwen.” (Kisoensingh, 2015). 

De andere zeven respondenten gaven, zoals Patandin hierboven, geen direct oordeel, maar maakten 
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wel de koppeling tussen de locatie en de aanwezigheid van voorzieningen, werkgelegenheid, 

openbaar vervoer, het ontstaan van files en de transportkosten.  

 

Algemeen gaven alle respondenten hun randvoorwaarden aan voor locaties voor projecten. De 

meest voorkomende was het niet aansnijden van natuur- en landbouwgronden. Aanvullend gaven 

twee respondenten aan dat de locaties dicht bij werkgelegenheid dienden te zijn, drie vonden dat er 

steeds voorzieningen in de nabijheid nodig waren en twee gaven aan dat de nabijheid van openbaar 

vervoer ook noodzakelijk was. Bouterse, medewerker van het planbureau, lichtte de perceptie van de 

respondenten het meest bevattelijk samen: “Nu worden goede landbouwgronden gebruikt om 

woningen op te zetten. Aan het planbureau is niet gevraagd waar we die huizen eigenlijk het best 

neerzetten. Wij zouden zeggen: “Die gronden die bestemd zijn voor landbouw, daar kom je niet aan.” 

We denken ook aan natuurgebieden, beschermingsgebieden, overstromingsgebieden, industrie. 

Breng die eerst in beeld en besluit daar niet aan te komen. Nu wordt er bijvoorbeeld flink gebouwd in 

noord, maar daar zijn springvloeden. Enkele weken geleden moesten mensen geëvacueerd worden. 

Commewijne is ook een gevoelig gebied wat dat betreft. Er moeten ook voorzieningen nabij zijn, men 

heeft nooit gekeken naar wat het eigenlijk kost om die voorzieningen te brengen. Nu verdelen 

verkavelaars gewoon hun gebied en verkopen ze die bouwkavels. De mensen beginnen te bouwen, 

maar ze zijn dan niet verzekerd van water en ook niet van elektriciteit. Sommige mensen worden 

voor de gek gehouden door de verkavelaar. Ze wonen er al jaren en krijgen maar geen water... 

Gelukkig valt dat laatste goed mee voor de woningbouwprojecten. Een deel ligt in nieuwe gebieden, 

zoals Wanica en Para, waar je dan weer het probleem hebt van spreiding van werkgelegenheid. Het 

werk ligt kilometers ver. In de verre gebieden, waar de woningbouw plaatst vindt, belanden veel 

mensen die niet in staat zijn om een auto te kopen, dus het is een hele onderneming om aan werk te 

komen. Hoe kan het transport worden afgesteld op deze woningbouwprojecten? En de veiligheid?” 

(Bouterse, 2015). Over de transportkosten gaf Wesenhaage het meest uitgebreide antwoord: “Eerst 

is er euforie, omdat mensen eigenaar worden van hun woning. Tot men beseft dat het veel kost om 

naar kantoor te gaan, de kinderen op school af te zetten... waardoor ze eigenlijk armer worden dan 

ervoor. Ik heb een vriendin, ze is alleenstaande moeder en woont op Hanna’s Lust. Ze heeft daar een 

woning toegewezen gekregen omdat ze minder dan 2000 SRD per maand verdient. Ze werkt in de 

stad, haar dochter gaat naar school in de stad. Zij is pas om 7 à 8u ‘s avonds thuis. Haar huis is 

letterlijk alleen om te slapen, want ‘s morgens om 6u is ze weer uit haar huis. Als ze haar dochter niet 

in de stad zou zetten waar ze ook werkt, dan zou er een probleem zijn. Dus ook al zou er een school 

zijn bij het project, dan zou de dochter alleen moeten blijven in dat huis, want de school is vroeger 

gedaan. Nu komt de dochter naar haar werk, om daar te zitten wachten. Maar ze zijn nooit thuis. De 
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meeste tijd zijn ze op straat. Ze heeft nu twee jobs. Ze heeft geen tijd voor haar dochter. Anders zou 

het te duur worden voor transport en zou ze de lening niet kunnen afbetalen. Ze tankt 50 SRD per 

dag om heen en weer te rijden.” (Wesenhagen, 2015). 

 

Slechts drie respondenten gaven specifieke opmerkingen over de locatie van Hanna’s Lust. Hun 

meningen waren verdeeld, de ene sprak vooral over de bodemkwaliteit, de andere over de verre 

afstand tot de stad, een derde vond de locatie voldoende dicht bij de stad. De meest alomvattende 

toelichting is die van Kisoenmisir. Hij besteedt bij Hanna’s Lust de meeste aandacht aan de 

bodemtypologie en de gevolgen daarvan voor de bouw, verder gaat hij ook in op nutsvoorzieningen 

en andere voorzieningen: “De grond in Hanna’s Lust zakt veel omdat het heel laag gelegen was, ze 

hebben een meter moeten ophogen. Ze hebben moet inklinken. Inklinken doen we goed op de weg, 

maar niet voor een perceel. Alle woningsystemen die zettingsgevoelig zijn, gaan scheuren. De 

systemen die niet zettingsgevoelig zijn, kunnen in hun geheel verzakken. Zowel de percelen als de 

wegen zijn verhoogd, maar de percelen zijn niet verdicht. Enkel de wegen. Het wordt opgehoogd en 

als bouwgrond beschikbaar gesteld. De woningen die niet zettingsgevoelig zijn gebouwd, gaan dus 

binnen aantal jaren allemaal scheuren krijgen. Staal en metselsteen, dat zijn zware constructies, 

zullen zorgen voor scheuren. Tenzij ze gelijkmatig zetten en de scheuren daardoor beperkt blijven. 

Behalve de scheuren zal je straks ook hebben dat de vloeren zullen opbollen. Als een woning in zijn 

geheel zakt, zal de vloer door zijn grote oppervlakte opbuigen. Zo zal tegelwerk een probleem geven. 

Naast  de technische problemen is dit bovendien kostenverhogend. Als je wil bouwen als overheid en 

je wil de mensen gratis bouwgrond geven, dan moet je als overheid strategisch bekijken welke 

gronden ten eerste al op goede bouwhoogte liggen. En ten tweede waar je weinig 

ontsluitingsinfrastructuur hoeft op te zetten. En ten slotte moet je ook kijken waar al 

elektriciteitsstations van EBS staan, waardoor je ook daar kan besparen. Want de overheid betaalt 

uiteraard ook voor het station. Hanna’s Lust heeft een eigen station. De overheid betaalde dat 

station. Je moet ook drinkwater kunnen brengen naar daar. Je moet er ook voor zorgen dat je niet 

ergens terechtkomt waar de mensen geïsoleerd zouden raken. Water en elektriciteit zijn sowieso een 

must, maar de infrastructurele ontsluiting is ook belangrijk.” (Kisoemisir, 2015). Bij Waterland focust 

Dhr. Kisoenmisir op de afstand tot de stad: “Waterland was een failliet project dat 30 à 40 jaar 

geleden is verkaveld, maar waar niemand wilde zijn. Het was failliet gegaan omdat het te ver van de 

stad was, niemand wilde er gaan wonen. De enige reden waarom men daar verkaveld heeft is omdat 

het vlakbij de rivier ligt. De verkavelaar wilde daarmee geld verdienen, maar dat gaat niet zo 

gemakkelijk in onbewoond gebied.” (Kisoemisir, 2015). Over Leidingen 10A sprak hij vooral over de 

voordelen voor de regering om via PPP het gebied te ontwikkelen en de nadelen voor locaties met 
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weinig voorzieningen: “Iemand heeft gewoon aangeboden daar te bouwen. Met die strategie wint de 

regering dubbel. Ten eerste omdat men gronden koopt van loyalisten, die men zo kan verrijken. En 

loyalisten hebben de partij waarschijnlijk hier en daar gesteund tijdens de verkiezingen. En twee, je 

krijgt bouwklare percelen die je niet meer bouwrijp hoeft maken. Dus de bouwsnelheid van het 

woningbouwprogramma neemt toe. Dat is de reden waarom de overheid de doelstellingen van het 

woningbouwprogramma niet haalt: omdat ze geen grond hebben. En als je zoals bij Hanna’s Lust 

veel woningen bij elkaar concentreert heb je vreselijk veel zorgen als overheid. Alle infrastructuur 

aanleggen, klaarzetten, nutsfaciliteiten die je specifiek voor dat gebied moet aanrukken, ontwatering 

van heel het gebied dat vrij groot is. Bij de andere projecten is alles al geregeld, het zijn bewoonde 

gebieden. Dus die stagnaties heb je niet. Als de aanbieder dan ook nog eens bouwrijp aanlevert, heb 

je dat voordeel. Dan heeft de overheid enkel nog overal aannemers te zoeken. Er zijn dus geen 

andere kosten dan de grond te kopen bij de loyalisten.” (Kisoemisir, 2015) 

 

f. Alternatieve woonbeleidsstrategieën 

Naast de kritische opmerkingen over de opbouw van het programma en de locaties, werden ook heel 

wat ideeën aangereikt om de woonbehoefte in de toekomst beter op te vangen. Er zijn twee 

dominante, alternatieve strategieën die worden aangedragen door de respondenten. Ten eerste 

pleiten vijf respondenten om geen woningen meer te bouwen als overheid, maar om zelfbouw te 

faciliteren. Ten tweede pleiten vijf respondenten om decentralisatie te stimuleren. Betreffende de 

zelfbouw vertelt Martinus: “Het doel van het huisvestingsprogramma van de regering moet zijn dat je 

goede huisvesting biedt aan de bevolking. Maar in dat doel is helemaal niet meegenomen wie die 

huizen gaat realiseren, dat hoeft niet. Je ziet dat in heel weinig landen is aangegeven dat de overheid 

ook werkelijk die huizen moet realiseren. Je moet alleen de randvoorwaarden stellen, waarna de 

huizen er komen in veel gevallen. Natuurlijk, met die randvoorwaarden kan je politiek niet scoren, 

want je kunt ze niet zien. De daadwerkelijke huizen kun je zien en dat is politiek interessant.” Ook 

over de financiële modaliteiten van het woningbouwprogramma is Martinus kritisch, hij doet een 

tegenvoorstel: “Onder de vorige regering was aangegeven dat de knelpunten grond en financiën 

waren. Het probleem bleek dat je geen financiën krijgt als je geen grond hebt. Daar is het de vorige 

keer dus eigenlijk op stukgelopen. Maar mensen kunnen een heleboel zelf doen en zijn hier ook 

bereid toe. Ze kunnen dan het huis maken volgens hun regels, ze vinden dat ze zo kunnen besparen 

op aannemers. Je krijgt een goedkoper huis als je het zelf doet. Ik denk dat je moet blijven werken op 

het gebied van ruimtelijke planning. Maar misschien moet grond niet een onderpand zijn van een 

hypotheek. Je moet andere constructies bedenken. Je zou ook kunnen zeggen: waarom kan de 

overheid het geld niet gebruiken om garant te staan? Dat kan ook natuurlijk. Er zullen altijd mensen 
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zijn die hier geen gebruik van gaan maken omdat ze het niet kunnen betalen, daarvoor moet de 

overheid inkomen, maar er zijn ook grote groepen mensen die alles op alles zullen zetten om wel te 

kunnen betalen. Met zo’n garantiestelling door de overheid kom je denk ik al stukken verder:” 

(Martinus, 2015). 

 

Aan de decentralisatie geven de respondenten zo elk hun eigen invulling. Voor Coole betekent 

decentralisatie “Als je een wijk ontwikkelt dan zegt de theorie dat je een mix moet hebben van dure 

kavels, middenklasse en goedkope kavels. Je moet ook economische zones identificeren. Ik weet 

niet of het waar is, want rijke mensen willen vaak niet onder armen wonen en omgekeerd. Wij hebben 

in Suriname wijken waar enkel rijken of enkel armen wonen. Wijken moeten economische ruimte en 

ruimte voor private ondernemers hebben. Je moet eerst een concept hebben en dat concept bestaat 

in Suriname nog niet. Ik zou vasthouden aan het plan van SPURG, dus bouwen in kernen rond de 

stad. Je moet beginnen met de wegenstructuur. Pendelbussen gratis door de stad, openbaar vervoer 

naar het centrum. Er is geen integrale samenwerking in Suriname. Er wordt niets gedaan vanwege 

het gebrek aan deskundigheid en het niet willen samenwerken.” (Coole, 2015). Terwijl Meyer deze 

kern verder buiten de stad projecteert: “Nu is er voor de 18.000 woningen geen brede opzet. In het 

begin is wel gezegd dat de mensen waar je niet voor hoeft te bouwen, kavels zouden kunnen krijgen, 

maar daar is de overheid dus van afgestapt. We horen nu veel over een woningfabriek 

(Broadhomes). Je moet ook eerst kijken naar de huisvesting van mensen, ze hebben daar niks mee 

gedaan, dan is het logisch dat het zo is gegaan. Het decentralisatie-idee is ook een optie, maar dan 

moet de nieuwe kern wel voldoende ver geprojecteerd zijn, bijvoorbeeld 100 kilometer buiten 

Paramaribo. Dan moet je daar ook werk, scholen en voorzieningen hebben. Als je 18.000 woningen 

wil produceren met je een bredere visie hebben… Je zou onderzoek moeten doen naar wat er is en 

dan met wetgeving ringwegen creëren, radiale wegen, een planning maken voor werkgelegenheid, 

industrie, ... Maar zoals het nu gedaan wordt, de stad volgooien met mensen, daar zijn de 

nutsvoorzieningen niet op afgestemd. Er worden maar vergunningen gegeven op lager niveau. De 

hebzucht naar het bevredigen van kiezers is enorm.” (Meyer, et al., 2015) Ook Bouterse van het 

Planbureau onderschrijft de visie om op lange termijn een nieuwe kern uit te bouwen, op hoger 

gelegen gebied: “Op de echt lange termijn zal je wel naar hoger gelegen gebieden moeten gaan. Wij 

willen het MOP sturen in de richting van green economy gebaseerd op klimaatsverandering. 

Afstappen dus van aanmodderen in de kustvlakte, maar het beleid richten op de hoger gelegen 

gebieden. De nieuwe gebieden achter Zanderij, maar dat is echt voor op de lange termijn. Dus in 

plaats van een dijk te bouwen, bouwen we beter meer in het binnenland op hoger gelegen gebieden, 

60 à 70 km buiten Paramaribo.” (Bouterse, 2015). 
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Naast die twee dominante alternatieve strategieën geven ook twee respondenten aan dat er nu te 

weinig wordt ingezet op het bestaande weefsel. Coole maakt een analogie met Brazilië: “Kijk naar de 

favelas in Brazilië. De inwoners wonen samen, het is een cultuur, de mensen willen er niet uit. 

Iemand heeft dan onder andere waterleidingen in de favelas aangelegd, de buurt is opgeknapt, 

waardoor de mensen gelukkiger zijn. Dat vind ik ook beter.” (Coole, 2015). Meyer gaat uit van de 

Surinaamse bestaande situatie: “Nu is er voor de 18.00 woningen geen brede visie. In het begin is er 

wel gezegd dat de mensen waar je niet voor hoeft te bouwen, wel kavels konden krijgen, maar daar 

is de overheid dus precies van afgestapt. We horen nu veel over een woningfabriek Broadhomes. Je 

moet ook eerst kijken naar de huisvesting van mensen, ze hebben daar niks mee gedaan, dan is het 

logisch dat het zo is gegaan.” (Meyer, et al., 2015). 

 

Tenslotte geven twee respondenten aan dat er ook kan gedacht worden aan andere typologieën. 

Patandin beschrijft deze visie het duidelijkst: “Misschien moet men overgaan op hoogbouw, 

appartementencomplexen. Als er een nood is, is dit misschien een oplossing voor bepaalde 

gebieden. Wij zijn niet gewend in appartementen te wonen, maar de jongeren kunnen nog 

gestimuleerd worden. We leven in Suriname in een tropisch klimaat. Met  meer dan 10 op elkaar 

leven is moeilijk, denk aan liften die blijven hangen, oudjes die niet naar beneden kunnen ... Ik denk 

dat er gezocht moet worden waar hoogbouw wel kan en waar niet. Er is ook een minimum maat voor 

sociale woningbouw en middenklasse maar het moet ook degelijk zijn.” (Patandin, 2015). 

 

Ondanks de kritieken en ideeën merken we dat er geen echt debat bestaat tussen het LWP en de 

deskundige architecten en planologen. Bouterse van het planbureau was de enige die duidelijk 

teleurgesteld was dat ze niet betrokken waren en dat ze hun ideeën niet konden delen met het LWP. 

Hij geeft een beeld van hoe het volgens hem idealiter verloopt: “Het zou zo moeten zijn dat alle 

ministeries hier bij het planbureau bijeenkomen, dat gezamenlijk de contouren worden vastgesteld en 

dat voor de uitvoering van het plan Openbare Werken verder gaat met het plan. Maar nu doet 

Openbare Werken het allemaal even snel. Maar volgens de Planwet moet dat hier worden 

voorbereid. Zodat wij de controle kunnen uitoefenen en dat bij conflicten het planbureau moet kunnen 

bemiddelen.” (Bouterse, 2015). Coole gaf een scherpe verklaring voor het uitblijven van het debat en 

het niet uiten van kritiek op het LWP: “Alle deskundige bedrijven, wij inbegrepen, zijn commercieel, 

die willen betaald worden dus wij gaan daar niet tegen reageren. Men is hier dus niet toe bereid. Men 

kan de plannen ook niet goed beoordelen, dat speelt ook. De overheid is niet in staat te filteren 

tussen alle plannen gemaakt door deskundigen. De overheid kan de plannen ook niet begeleiden of 
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beoordelen. Alle ingenieursbureaus hebben ideeën, maar de overheid kan niet filteren. Ze zijn ook 

enkel geïnteresseerd in opdrachten geven aan vriendjes. Niet op basis van deskundigheid, dat maakt 

het ook heel moeilijk. Bouwen is OK, maar gestructureerd bouwen is nog iets anders.” (Coole, 2015). 

Dit werd echter door geen enkele andere respondent bevestigd.  

 

11.7.3 Conclusie 

In de beoordeling van het LWP plaatsen alle bevraagde architecten en planologen het 

woningbouwprogramma binnen de hoge woningbehoefte en de bredere context van ruimtelijke 

planning, grond- en woonbeleid. Zo wordt de evaluatie van het programma genuanceerd. Volgens de 

respondenten bepalen politieke motieven, onder verschillende vormen, de context en beleidskeuzes 

van het LWP: 

- Teloorgang van ruimtelijke planning door andere politieke prioriteiten tijdens militaire 

periode 

- Versterking en uitbouw van ruimtelijke planning is geen politieke prioriteit, omdat de 

afwezigheid problemen creëert op lange termijn. De politiek geeft daardoor prioriteit aan 

thema’s die directe politieke winsten opleveren, zoals grondbedeling 

- Vanuit een politiek oogpunt is het interessanter om een zwakke ruimtelijke planning te 

hebben, dat maakt grondcorruptie op basis van grondbedeling mogelijk. Het versterken van 

ruimtelijke planning beperkt immers de mogelijkheden van grondbedeling.  

- Er wordt gekozen om een beleid uit te bouwen dat inzet op de bouw van woningen, omdat 

men zo electoraat kan bedelen en creëren door toewijzing van woningen  

- Weinig kritische architecten en aannemers door selectie van bedrijven op basis van 

cliëntelistische motieven 

De eerste vijf motieven werden door verschillende respondenten aangehaald en konden zo 

getrianguleerd worden. Enkel het laatste motief werd slechts door één respondent aangehaald. 

 

De architecten en planologen erkennen de nadelige effecten van de locaties en de verspreide 

inplanting van de woonprojecten. Hierbij betreuren ze het verlies van waardevolle landbouwgronden 

rond de stad. Hierbij wordt vooral verwezen naar de noodzaak van meer gedegen ruimtelijke 

planning om dit probeer op te lossen. Hoewel de respondenten de politieke oorzaak van de zwakke 

ruimtelijke planning aangeven, schuiven geen van hen opties naar voren om de politieke rationaliteit 

te doorbreken ten voordele van ruimtelijke planning. 
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Gezien deze context geven de architecten en planners aan dat wanneer het LWP haar beleid wilde 

invullen op basis van de bouw van nieuwe woningen, ze op korte termijn niet veel andere opties had 

dan vrije en beschikbare gronden te bebouwen. Toch pleit het merendeel van de respondenten voor 

een meer planmatige visie op lange termijn. Hierbij wordt zelfs het ontwikkelen van nieuwe 

decentrale kernen door respondenten gesuggereerd. De belangrijkste kritieken op het LWP is het 

gebrek aan voorzieningen in en rond de wijken, de grote kosten om de wijken aan te leggen, de 

kostprijs van de auto-afhankelijke locaties. Het diversifiëren van het beleid, waarbij meer ingezet zou 

worden op het bestaande weefsel, zou inspelen op de woningbehoefte waarbij burgers in hun 

vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.  

 

Tevens kwamen er heel wat opmerkingen over de doelgroep in het LWP. Die zou  te beperkt zijn, 

waardoor middenklasse die het nu ook moeilijk heeft om een woning te vinden, maar zeker ook de 

armen van de samenleving, uit de boot vallen. Verder wordt het spijtig bevonden dat de LWP-

projecten geen grotere sociale mix nastreven.  

 

11.8 Percepties van externe milieudeskundigen op het 

Landelijk Woningbouwprogramma  

11.8.1 Inleiding 

Gezien stedelijke uitspreiding negatieve effecten heeft op omliggende rurale gebieden en vaak ook 

op kwetsbare ecosystemen, zijn de milieudeskundigen belangrijke actoren in het beoordelen van de 

locaties van het LWP. Op basis van een actorenanalyse werden de actoren op beleidsniveau, 

academisch niveau, van lokale ngo’s en internationale organisaties in beeld gebracht. Actoren die 

enkel actief zijn in het binnenland werden niet opgenomen in de betrokken actorenlijst. Ook zij die 

zich sectoraal focussen op aspecten als afval werden niet weerhouden. De uiteindelijke actorenlijst 

betrof: 

- Kabinet President: het milieubeleid vanuit de ministeries werd weggehaald en rechtstreeks 

onder het kabinet van de president geplaatst. Ik was in staat een interview te laten afnemen 

mevr. Naarendorp, beleidsadviseur van het kabinet van de president, belast met milieu-

aangelegenheden.  

- Op nationaal niveau opereert eveneens het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling 

Suriname (NIMOS). Nimos werd in 1998 opgericht als autonome overheidsstichting en is 

een werkarm van de NMR, de Nationale Milieu Raad (Republiek van Suriname, 2019). 

Door hun betrokkenheid bij milieueffectenrapportage en op doorverwijzing van WWF, was 
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het mogelijk om een interview te laten afnemen van Cedric Nelom, de directeur van 

NIMOS. 

- Academisch: op de Anton de Kom universiteit bestaat er een richting milieuwetenschappen. 

Ook vanuit de faculteit technologische wetenschappen wordt er ingezet op duurzame 

ontwikkeling. Naast de bouwkundig ingenieurs, architecten en planologen is academisch 

gezien Dr. Sieuwnath Naipal het meest betrokken bij de stedelijke ontwikkeling vanuit zijn 

strijd om de mangroves in het kustgebied, zoals in het noorden van Paramaribo, te 

beschermen en te herstellen. Ik was in staat om Dr. Naipal te interviewen. 

- Er zijn geen lokale milieu-ngo’s actief rond stedelijke groei, bewaren van ecosystemen of 

waardevolle landbouwgronden rond de stad.  

- Internationale organisaties: Er zijn drie grote milieuorganisaties actief in Suriname: WWF, 

Conservation International en United Nations (UNEP en UNDP). Allen zijn actief in het 

binnenland, maar hebben ook een link met de stad en met stedelijke ecologie en milieu. 

Daarom contacteerde ik ze alle drie. Het is gelukt om een interview af te nemen van WWF 

en UNDP. 

 

Op basis van deze vijf interviews wens ik een beeld te schetsen van de perceptie van de bevraagde 

milieudeskundigen met betrekking tot de locaties van het Woningbouwprogramma. Dit onderzoek 

focust zich op Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A, maar zoals voornoemd zijn er ook heel 

wat andere locaties geïdentificeerd waar het LWP plant om nieuwe projecten op te richten. Tijdens de 

gesprekken werden vaak alle locaties die op dat moment op tafel lagen besproken, waaronder 

Oldenburg en Morgenstond, die in het kwetsbare en waardevolle kustgebied in het noorden van 

Paramaribo liggen. 

 

11.8.2 Perceptie op het programma, de locatiekeuzes en de 

projecten binnen het Landelijk Woningbouwprogramma  

Geen van de geïnterviewden was rechtstreeks betrokken bij het LWP of ondernam actief acties tegen 

de locaties van het Woningbouwprogramma. Toch blijken vier van de vijf geïnterviewden een 

duidelijke mening te hebben over sub-urbane ontwikkelingen, en meer specifiek over de locaties van 

het LWP. Om de vragen betreffende de LWP-locaties te kaderen, werd ook de ruimtelijke planning in 

Suriname en de verstedelijking van Paramaribo besproken met de respondenten. Om de reacties van 

de respondenten beter te kunnen kaderen worden ook hun visies en inzichten met betrekking tot het 

ruimere geheel van ruimtelijke planning en verstedelijking onderstaand besproken.  
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a. Rurale grondgebruiksconflicten 

Ruimtelijke planning, grondgebruik en milieu zijn zeer verwant, ook in Suriname. Toch ligt de focus 

voor de milieudeskundigen niet als eerste op stedelijk grondgebruik. Naast de problematiek van 

stedelijke uitspreiding kampt Suriname ook met heel wat rurale grondgebruiksconflicten. Zo werden 

grotere programma’s opgezet die het regenwoud in het binnenland van Suriname zouden moeten 

beschermen. Zo maakt elke respondent zijn kennis en betrokkenheid binnen het REDD+-programma 

kenbaar. Dat tracht om bosgebieden te beschermen tegen kappen en ander conflicterend 

grondgebruik. De conflicten zijn voornamelijk gerelateerd aan activiteiten gekoppeld aan illegale 

goudmijnbouw. WWF verwoordde de rurale grondgebruiksconflicten het concreetste. Dr. Ruysschaert 

van WWF omschrijft dat grondconflicten ten gevolge van illegale goudmijnen met tribale 

leefgemeenschappen en waardevolle ecosystemen heel veel aandacht vragen: “Als 

natuurbehoudsorganisatie hebben we op zich interesse Land use planning, met het oog op 

beschermde gebieden. Om ze te beschermen, maar ook om wat errond gebeurt te monitoren. 

Brownsberg is daar een goed voorbeeld van. Het is een reservaat met heel veel goudwinning errond. 

Vroeger was het voldoende om een gebied af te bakenen, nu moet je met veel meer rekening 

houden. Ook met de gemeenschappen die errond wonen, en wat hun noden zijn. Dat is een heel 

ander proces. Er zijn nu ook veel meer conflicterende gebruiken, dus je moet wel anders omgaan 

met de reservaten.” (Ruysschaert, 2015). Ook het kabinet van de president staat dit bij: “Er is geen 

eenduidig beleid over ruimtelijke ordening. Evenmin is er een formeel standpunt. Geen idee of dat er 

op het niveau van de ministeries wel is. Sowieso is er wel het feit dat het achterland een chaos is 

door de goudwinning.” (Naarendorp, 2015). Verder zijn er ook de gebieden waar de zeeschildpadden 

broeden en tribale leefgemeenschappen wonen die constante aandacht vragen. Ook daar is WWF de 

meest actieve organisatie.  

 

b. Urbane grondgebruiksconflicten 

Ook de oprukkende verstedelijking in de rurale gebieden krijgt heel wat aandacht van de 

milieudeskundigen. Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verstedelijking in de 

noordelijke richting, oostelijke, westelijke en zuidelijke richting. De noordelijke ontwikkelingen treffen 

het kwetsbare kustgebied, de oostelijke en westelijke slorpen agrarische gronden op en in het zuiden 

is er meer relatie met inheemse leefgemeenschappen en zoetwaterbronnen. Vooral het noorden en 

het zuiden krijgen aandacht van de milieudeskundigen.  

 

WWF geeft de meest concrete toelichting over de activiteiten in het zuiden. Daar ondersteunt WWF 

samen met andere organisaties lokale inheemse gemeenschappen: “In Para-Oost gaan we ook aan 
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de slag met lokale gemeenschappen. Het is een soort demarcatieproces, maar het is meer dan enkel 

een kaart maken. Het is de bedoeling dat ze via hun kanalen zich richten tot het beleid. Zodat als er 

in Para iets gepland wordt, met hen ook rekening gehouden wordt. Ook lokaal. De gegevens blijven 

daar, dat maakt hen sterker in hun verhaal. In het Paragebied zijn heel veel dingen aan het 

gebeuren. Men spreekt om een extra weg aan te leggen om de luchthaven te bereiken, er wordt 

zonder vergunningen zand afgegraven en het is een gebied waar heel wat grondgebruiksconflicten 

zijn, ook al zijn die niet echt in de media. De verkavelingen komen nu ook aan bod. De nieuwe 

Carolinabrug is er al en de VIDS (Vereniging voor Inheemse Dorpshoofden Suriname) zei al dat er nu 

heel veel aanvragen waren voor kavels voor vakantiehuisjes. Zij zijn er op zich niet tegen dat er 

mensen van buitenaf komen, maar hebben wel bezwaren over de manier waarop, met gebrek aan 

planning en zeggenschap. En als ons project helpt, hebben ze nu meer gegevens. Als je naar 

Powaka rijdt, zie je nu al heel wat nieuwe huizen maar dat komt vooral door de asfaltering van de 

weg. En nu is de koppeling er tussen de verharde weg en nieuwe brug.” (Ruysschaert, 2015). Wat 

Dr. Ruysschaert te Para-Oost beschrijft is, zonder het zo te benoemen, het ondersteunen van lokale 

gemeenschappen die bedreigd worden door de oprukkende verstedelijking vanuit Paramaribo. Hierbij 

gaan ze zelf niet protesteren tegen die verstedelijking, maar ondersteunen ze lokale 

gemeenschappen zodat zij weerbaarder zijn om mogelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden 

om zo lokale gemeenschappen, hun leefgebied en ecologische systemen te beschermen.  

 

Paramaribo-Noord krijgt meer aandacht van de respondenten dan zuid. Alle respondenten kaarten de 

situatie in Paramaribo-Noord aan en beargumenteren de nadelige effecten om in de kwetsbare 

kustzone en mangrove gebieden te ontwikkelen. Samenvattend vertelt Naarendorp: “Paramaribo 

breidde vroeger enkel uit op zandritsen. En ten noorden van waar nu zwemclub ‘De Dolfijn’ is, stopte 

het. Nu heb je daar Matretraite 1 en 2… tot wel Maretraite 6. Dat is allemaal moerasgebied waar 

zeker 100 000 mensen wonen. Die mensen zijn er, dus hoe zullen we ermee omgaan? Volgens mij 

kan elke zone in Suriname ontwikkeld worden, het is natuurlijk wat je ziet als ontwikkeling. Kuststrook 

met mangroves kan bijvoorbeeld gebied worden waar studenten kennis uitbouwen. Denk ook aan 

toerisme. Uiteraard willen we geen nieuwe huizen aan de kust, dat kan uiteraard niet. De kusten 

moeten beschermd worden, daar moet wetgeving voor gemaakt worden.” (Naarendorp, 2015). Dr. 

Naipal en zijn Mangrove Forum Suriname vragen al jaren aandacht voor de bescherming van de kust 

en de noodzaak om te stoppen met verkavelen in het noorden van de stad. In zijn activiteiten wordt 

hij gesteund door WWF en UNDP. Dr. Naipal ligt de problematiek toe: “Het noorden van Paramaribo 

is een laag gebied. Dat is een wetland. Het is van nature laag en het is te bewijzen en na te trekken 

vanwege de waterkwaliteit, vanwege de soorten vegetatie die daar voorkomen, de topografie, de 
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hydrologie enzovoort. Het is na te trekken dat het van nature uit laaggelegen en heel kwetsbaar 

gebied is. Indien je dat gebied nu omzet naar een woningbouwproject dan betekent dat je dat hele 

natuurlijke systeem weghaalt. De natuurlijke drainage kan dan niet meer, je moet sowieso pompen 

gaan neerzetten en allemaal activiteiten die geld opslurpen zijn nodig. Je zal een dijk moeten bouwen 

terwijl dat helemaal niet nodig was. En dat om een paar gronden om te zetten naar iets anders. 

Gronden die je dan gaat bedekken met verharde oppervlakte. Allemaal onnodige kosten om de mens 

daar neer te zetten. Als je die gebieden gaat converteren van natuurlijke gebieden naar 

woongebieden dan zullen de kosten zo hoog zijn en de waarde ervan zo laag. Als je de werkelijke 

kost gaat berekenen is dat zo hoog. Het water en de elektriciteit komt uit het zuiden, dus dat kost veel 

om het daar te krijgen. Ik denk dat het op een of andere manier is gaan groeien en steeds meer die 

kant op ging en dat men als gevolg is blijven doorgaan. Tegelijkertijd zien de mensen die deze 

plannen maken dit allemaal niet in, waardoor ze toch  plannen blijven maken in het noorden. Er wordt 

geen rem op gezet, terwijl het nu moet het stoppen.” (Naipal, 2015). De ecologische problematiek 

omschrijft hij: “De CO2 die je gebruikt om het gebied in het noorden leeg te halen is erg groot. Elke 

hectare mangrovebos die je weghaalt staat gelijk aan vijf hectaren tropisch bos. We zijn dus 

destructief bezig. Heel destructief.” (Naipal, 2015). Vanuit zijn project is Dr. Naipal bezig om 

mangroves te herstellen. Ook WWF en UNDP ondersteunen de acties van Dr. Naipal ter behoud en 

herstelling van mangroves.  

 

c. Belang ruimtelijke ordening en invloed van politiek en corruptie  

De problemen in het zuiden en het noorden van Paramaribo zijn volgens de milieudeskundigen 

exemplarisch voor de problemen waarmee de ruimtelijke ordening in Paramaribo kampt. Elke 

respondent erkent de problematiek van de ruimtelijke planning in Suriname. Ook WWF deelt die 

bezorgdheid en ondernam in het verleden al twee projecten om de situatie aan te kaarten en aan te 

pakken: (1) training met betrekking tot Strategic Impact Assessments, met als focus de effecten van 

de aanleg of asfaltering van wegenis op verstedelijking en de ontplooiing van andere activiteiten 

langs de nieuwe of pas geasfalteerde wegen. Deze opleiding vond plaats in mei 2013 (WWF Guianas 

en het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns - Amerika (Cedla) Amsterdam, 2013). (2) 

Een tweede activiteit betrof de ontwikkeling van een beleidsondersteunend studierapport met als titel 

‘Support Sound Land Use Planning in Suriname’, opgemaakt in 2015 en gepresenteerd in april 2015, 

op het moment dat ik de interviews voor mijn onderzoek afnam (Delprado, et al., 2015). In dit rapport 

wordt de situatie qua planning als volgt beschreven: “Bij Sound Land Use Planning gaat het om een 

participatieve, inclusieve, ruimtelijk en sectoraal geïntegreerde benadering met doelgerichte aandacht 

op het voorkomen van landdegradatie en behoud van biodiversiteit. In de kern is het doel van 



291 
 

grondplanning om essentiële locatiebehoeften van grondgebruiksactiviteiten te vervullen. Door een 

chronisch gemis aan gestructureerde, systematisch uitgevoerde planning zien de ruimtelijke patronen 

van actief grondgebruik er somber uit. De uitgifte van overlappende mijn- en bosbouwconcessies, 

dubbele uitgifte van domeinland, gebrek aan structuur-, en bestemmingsplannen en zelfs 

landdegradatie in beschermde gebieden illustreren dat. In hoofdzaak zijn er twee belangrijke 

achterliggende redenen die hieraan significant bijdragen. Enerzijds de reeds gedurende decennia 

voorkomende ongebreidelde grondallocaties, waardoor waarschijnlijk een heel groot deel van het 

kustgebied niet planmatig is uitgegeven. Anderzijds zijn het de ook al decennialang uitgevoerde 

verkavelingen in een grote variëteit aan soorten en maten. Daardoor is de planruimte beperkt en 

wordt het mogelijk een moeilijke opgave om planning van grondgebruik de gebruikelijke, significante 

facilitator voor economische ontwikkeling te doen zijn. Gezien het aantal rechtszaken tegen de staat, 

blijkt deze situatie alleen maar verergerd. De regering is zich ervan bewust dat deze situatie s de 

duurzame ontwikkeling van het land stremt. (Delprado, et al., 2015, p. 10).  

 

Grondbeleid en corruptie blijken volgens de milieudeskundigen een groot probleem te zijn binnen de 

ruimtelijke ordening. Vooral WWF en Dr. Naipal onderschrijven dit. Dr. Naipal maakt dit zeer concreet 

met betrekking tot de ontwikkelingen in het noorden van Paramaribo: “Alle gebieden daar zijn 

uitgegeven. Er zijn geen domeingronden meer. Dat is een probleem. Als het domeingrond was, was 

het makkelijk voor de overheid om te besluiten een stuk grond niet te ontwikkelen. Nu is het een 

beetje privé, en dan is het een probleem als je besluit daar niets te ontwikkelen. De titel op de grond 

oefent invloed uit. Op een of andere manier zijn deze mensen, grondbezitters, gekoppeld aan 

partijpolitiek. Als je praat over de familie Chiragali, dan weet je dat je te maken hebt met NPS. Als je 

praat over Graanoogst, dan heb je het over NDP. Die mensen zijn sowieso niet gelukkig als ze te 

horen krijgen dat de uitreiking van de grond aan hen een vergissing was. Dan zeggen ze dat anderen 

ook gronden hebben, dus dat ze ook wel een klein stukje mogen hebben. Maar zelfs dat klein stukje 

zet een trend in en maakt de hydrologie kapot. De natuurlijke systemen gaan kapot, daardoor begint 

de degradatie en heb je een groot probleem.” (Naipal, 2015). Dr. Naipal geeft hier aan dat de 

gronden via partijpolitiek zijn verkregen, waardoor het ook moeilijker is om ze terug te vorderen of om 

het gebruik ervan in te perken. Ook Dr. Ruysschaert maakt een zeer gelijklopende analyse van de 

koppeling tussen het gronduitgiftebeleid en politiek (Ruysschaert, 2015). 

 

Ondanks de corruptie onderschrijven zowel WWF als NIMOS de noodzaak en bereidheid om 

ondersteuning te bieden bij de versterking van de ruimtelijke ordening. Nelom zegt hierover: “Het is 

nodig om de verstedelijking in goede banen te leiden. NIMOS wil daar graag aan bijdragen. Als we dit 
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nu niet doen, zal het in de toekomst veel duurder zijn om fouten te herstellen.” (Nelom, 2015). WWF 

omschreef in haar rapport betreffende ‘support sound land use planning Suriname’ een hele reeks 

stappen en aanbevelingen om te komen tot een betere ruimtelijke ordening. Toch wil dit niet zeggen 

dat men ook direct zal overgaan tot actie. Dr. Ruysschaert licht toe: “We hebben een roadmap 

uitgezet, een algemeen stappenplan wat er zou moeten gebeuren in land use planning. De 

vervolgstap is dat het in beleidsdocumenten komt. Dan kom je aan de moeilijke stap. Dan wil je dat er 

ook iets gebeurt, maar daar heb je minder vat op. Je kan de middelen en de gegevens aanbrengen. 

Als ngo ben je ook vertegenwoordiger van de civil society. We zorgen ervoor dat er een samenvatting 

en een persbericht komt van het rapport. Zo proberen we het te communiceren.” (Ruysschaert, 

2015).  

 

d. Reflecties op het Landelijk Woningbouwprogramma en diens locaties  

Door de rurale grondgebruiksconflicten, de oprukkende stedelijke activiteiten die de rurale gebieden 

bedreigen, de moeilijkheid van de ruimtelijke planning en heel wat andere milieuprioriteiten focust 

geen van de respondenten op het LWP. Zo had niemand van de respondenten rechtstreeks contact 

met de betrokkenen van het LWP, of voerden ze rechtstreekse communicatie of debatten over de 

locaties van de LWP-projecten. WWF gaf gedetailleerd aan waarom ze geen debat op gang trekken 

over de locaties van het LWP: “We zijn met heel weinig mensen. Ik ben de enige die bezig is met het 

terrestrische deel. Dat is alles op het land. Je hebt ook mensen die bezig zijn met marine, dat is alles 

in het water. We zijn met vele verschillende dingen bezig: klimaatsverandering, REDD+, Land use 

planning projecten en beschermde gebieden… We zijn klein dus we moeten onze battles kiezen. Ik 

volg het woningbouwprogramma dus niet van nabij op. Ik lees wel de media. We zijn actiever in de 

buitengebieden. We hebben echt te weinig mensen om het op te volgen.”  (Ruysschaert, 2015). Als 

we doorvragen over wat Dr. Ruysschaert van de locaties van de LWP-projecten vindt, geeft ze aan: 

“Nu reageren we niet op het Woningbouwprogramma, maar als ze een heel groot stuk in het noorden 

zouden ontwikkelen, zouden we wel via de universiteit en het Mangrove Forum reageren. We 

monitoren altijd zijdelings, wijzelf en via het forum. Maar op de kleine dingen als Oldenburg reageren 

we niet.” (Ruysschaert, 2015). 

 

Nimos is het meest opgetogen op het LWP: “Het grootste probleem is dat er jarenlang weinig in 

woningbouw is geïnvesteerd. Goed dus dat de huidige regering het wel deed. Enkel de screening van 

milieueffecten ontbreekt soms.” (Nelom, 2015). Over de locaties geeft hij aan: “Het is goed dat ze 

buiten Groot-Paramaribo liggen, zo neemt de druk op de stad wat af. Er ontstaan zo nieuwe centra 
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en kernen.” (Nelom, 2015). Hiermee expliciteert Nelom dat de ontwikkelingen in de stedelijke rand 

een wenselijke ontwikkeling is voor NIMOS. 

 

De andere respondenten zijn kritischer, zo is Paramaribo-Noord voor de andere respondenten een 

absolute no-go-zone voor ontwikkelingen. Er worden ook bijkomende locaties gegeven waar volgens 

hen beter niet ontwikkeld wordt. Dhr. Drakenstein van UNDP geeft zijn visie op de locaties: “Ik stelde 

me erg grote vragen bij het nieuws over het plan voor een woningbouwproject in het gebied te Weg 

naar Zee. Ontwikkeling en investeringen moeten ‘climate proof’ zijn. Anders vallen ze letterlijk in het 

water. Daarnaast denken we aan mensenrechten, dus geen ontwikkelingen in tribale gebieden of 

traditionele dorpen… Voor het woningbouwprogramma is het duidelijk dat de overheid gewoon een 

paar locaties heeft gekozen omdat daar openstaand terrein aanwezig was. Verdere planning of 

urgentie over de gekozen plekken lijken mij te ontbreken. Ik heb daar verder echter geen 

detailinformatie over. Okrodam is sowieso niet goed, want daar zijn overstromingen, maar ik heb 

begrepen dat het is stopgezet. Bij Waterland stel ik me de meeste vragen, want hoe zijn ontsluiting 

en transport daar geregeld? Het is heel ver van de stad, de toegangswegen zijn slecht en openbaar 

vervoer ontbreekt volgens mij ook. Hanna’s Lust zit op het eerste gezicht het beste in mekaar, ook 

qua locatie. Niet te ver van de stad, sluit goed aan op de bebouwing in de omgeving. Richelieu is erg 

ver van de stad. Hoe ga je daar werkgelegenheid brengen? Misschien kunnen we in de toekomst 

meer wegtrekken naar Paranam en daar een industriepark van maken? Morgenstond adviseer ik ook 

zeker niet, dat zit vlak voor de ringdijk die de overheid van plan is om te bouwen. De andere 

bouwprojecten ken ik niet…Het zou beter zijn als ze wonen en werken samenbrengen en een betere 

planning op lange termijn is nodig.” (Drakenstein, 2015). Ondanks de duidelijke mening van UNDP 

over de locaties, wordt aangegeven dat ze nooit naar buiten zijn getreden met deze mening.  

 

Naarendorp van het Kabinet van de president geeft bij haar beoordeling vooral veel aandacht aan het 

vermoeden van corruptie binnen het programma, maar heeft minder een mening over de locaties van 

de projecten. Het enige wat ze aangeeft is: “Richelieu ligt zeker niet goed. De afwatering is daar heel 

slecht. Eigenlijk is alles wat niet op een rits ligt niet goed. Want daar zijn moerassen.” (Naarendorp, 

2015) Toch geeft Naarendorp toch ook positieve feedback: “De wijken komen absoluut overeen met 

wat een Surinamer van een nieuwe wijk verwacht. De huidige inwoners van de woningbouwprojecten 

zijn erg trots op hun nieuwe woning.” (Naarendorp, 2015). 

 

Met de toelichting betreffende de ontwikkelingen in Paramaribo-Noord gaf Dr. Naipal reeds aan dat 

ontwikkelingen daar voor hem absoluut uit den boze zijn, ook kleine stukjes. Op dieze manier is Dr. 
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Naipal gekant tegen de mogelijke ontwikkelingen van het LWP te Okrodam en Morgenstond. Als er 

dan meer wordt doorgevraagd naar welke locaties beter zijn geeft hij aan: “Ik denk dat we dichter bij 

het savannegebied moeten gaan wonen. Toch moet ook het drinkwater in de savanne beschermd 

worden. Je zou moeten uitkienen waar de beste locaties liggen. Ik denk dat de oude kustvlakte het 

meest aangewezen is. Het zanderige gebied ten noorden van Lelydorp en ten zuiden van de stad. 

Daar zouden we moeten beginnen, in de richting van de Hogerhuisstraat en Kennedy Highway. Dat 

is dichter bij de luchthaven, de Afobakaweg, haven en Smalkalden heb je daar ook. Als je het mij 

vraagt moet het daar.” (Naipal, 2015). De zone die Dr. Naipal beschrijft, omvat het brede gebied waar 

zowel Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland liggen.  

 

Dr. Naipal is niet de enige die zelf suggesties doet over ontwikkelingsopties om de woonbehoefte het 

hoofd te bieden. Wanneer de woonbehoefte in bredere zin werd besproken en hoe moet worden 

omgegaan met grondproblematiek, werden er twee concepten naar voren geschoven door de 

milieudeskundigen, (1) decentralisatie van verstedelijking en (2) hoogbouw. De respondenten van 

UNDP, NIMOS en WWF gaven aan dat de stad onmogelijk alle woonbehoefte kan absorberen, 

waardoor ook elders dient ontwikkeld te worden. WWF schept het meest duidelijke beeld van wat de 

respondenten nastreven met decentralisatie. In het rapport van WWF wordt aangegeven dat de 

stedelijke problemen van Paramaribo en de uitspreiding ervan terug te brengen zijn naar de 

dominantie van Paramaribo als enige echte stad in het land, enkel geflankeerd door twee secundaire 

stadjes langs de grenzen met Frans-Guyana en Guyana. Maar ook dat de lineaire voortzetting van de 

verstedelijking langs de assen en op de smalle plantagepercelen een veruiterlijking is van de 

stedelijke uitspreiding van Paramaribo. Eveneens erkent het rapport de vele kosten die deze 

uitgespreide stad met zich meebrengt en de moeilijke sturing van de groei en de dagelijkse werking 

van de stad. Daarbij wordt aangegeven dat het huidige gronduitgiftesysteem en grondbeleid de 

situatie verergeren. Een sterker ruimtelijk ordeningsbeleid zou de ontwikkelingen beter moeten 

verdelen over het land en zou de kwetsbare gebieden moeten beschermen tegen urbane 

ontwikkelingen. (Delprado, et al., 2015). Naast decentralisatie gaven WWF en het Kabinet van de 

President aan dat er ook andere opportuniteiten in de stad liggen wanneer de vrijstaande woning op 

een perceel werd losgelaten en er andere woontypes zoals hoogbouw mogelijk worden. Dr. 

Ruysschaert geeft aan: “Ik vraag me altijd af waarom men niet in de hoogte bouwt. In andere 

Caribische hoofdsteden kan het, waarom hier dan niet. Het heeft misschien met iets cultureels te 

maken, maar het moeten geen lelijke woningen zijn zoals in de jaren zestig in België. Je kan naar 

Nederland kijken, daar kan je wel iets meer gebruik van gaan maken. Het enige wat er nu is, zijn 

appartementen voor Chinezen boven winkels en appartementen in de Annamoestraat voor 
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Brazilianen. Maar Surinamers wonen niet in de hoogte. Het zou veel ruimte besparen.” (Ruysschaert, 

2015). Hoewel Naarendorp dezelfde opportuniteiten ziet, denkt ze dat Suriname nog niet klaar is voor 

hoogbouw: “Er is zeker een grote behoefte aan woningen in Suriname. Het doet me denken aan de 

situatie in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog. De exponentiële groei van Wanica valt enorm 

op. We zouden flatgebouwen moeten hebben om de woningnood op te vangen, maar Surinamers 

houden geen rekening met hun buren. Ze maken lawaai etc. Als je een asociale familie hebt, daalt 

het hele flatgebouw in waarde. Surinamers willen een mooi huis waarmee ze kunnen opscheppen.” 

(Naarendorp, 2015)  

 

11.8.3 Conclusie 

De bevraagde respondenten uit de milieusector gaven aan dat de grootste milieuproblemen van 

Suriname zich niet alleen in de stedelijke omgeving bevinden, maar dat er in de rurale gebieden heel 

wat conflicterend grondgebruik is, zoals illegale goudwinning. Dit conflicterend grondgebruik heeft 

een grote negatieve impact op de aanwezige ecosystemen en op de traditionele 

leefgemeenschappen. Hierdoor hebben milieuorganisaties als WWF veel werk om de tropische 

regenwouden in het binnenland, de bestaande natuurreservaten en de traditionele 

leefgemeenschappen te beschermen tegen destructieve praktijken. Hierdoor kunnen ze minder 

aandacht geven aan de verstedelijkingsproblematiek van Paramaribo.  

 

Toch wordt er aangegeven dat verstedelijking ook negatieve milieueffecten veroorzaakt. Zo zet de 

aanleg van nieuwe wegen of het oprukken van de stad in het algemeen zowel de ecologische 

systemen als de traditionele leefgemeenschappen onder druk. Vooral de mangrovegebieden in het 

noorden van de stad zijn het zorgenkindje van de milieudeskundigen. Het bouwen van nieuwe 

verkavelingen in het noorden doet afbreuk aan de natuurlijke bescherming van de stad en verwoest 

een waardevol ecosysteem. Hierbij geven de respondenten aan dat de bebouwing van deze 

gebieden vooral het gevolg is van cliëntelisme binnen het grondbeleid. Grote families kregen stukken 

grond in Paramaribo-Noord toegewezen waardoor de overheid zelf geen vrije domeingronden meer 

heeft om ze te vrijwaren van bebouwing. Hierdoor zijn de mogelijkheden van de overheden met 

betrekking tot vrije gronden beperkt. De respondenten geven aan dat het politiek niet populair is om 

de gebruiksrechten op de uitgedeelde gronden te gaan beperken.  

 

De respondenten vertonen de meeste weerstand tegen de plannen van het LWP om op twee 

plaatsen in het noorden van Paramaribo, zijnde Okrodam en Morgendstond, projecten te 

ontwikkelen. De bestaande projecten worden minder afgestraft. Zowel Dr. Naipal als Dhr. Nelom 
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geven aan dat de locaties van Hanna’s Lust en Leidingen 10A goed gelegen zijn in het zuiden van de 

stad. Dr. Naipal ondersteunt deze locaties omwille van de fysisch-geografische kenmerken van de 

locaties en Dr. Nelom geeft aan dat de locaties de druk op de stad verminderen. Alleen Dhr. 

Drakenstein bekritiseert de afgelegen locatie van Waterland. 

 

Naast de interviews verscheen er ook een rapport van WWF betreffende ‘support sound land use 

planning’. Dat was kritisch over stedelijke uitspreiding van Paramaribo en de gevolgen ervan op 

mens en milieu. In het rapport suggereert WWF de opportuniteiten van decentralisatie. Ook UNDP en 

NIMOS geven tijdens de interviews aan dat decentralisatie aangewezen is bij verdere aanpak van 

woningbouwbehoefte. De algemene kritiek die het LWP te verwerken kreeg was dat er te veel ad-

hocprojecten werden gerealiseerd en gepland en dat het onderdeel planning ontbreekt. Maar dat 

gebrek aan planning in het LWP wordt uitvoerig gekoppeld aan de algemene tekortkoming met 

betrekking tot ruimtelijke planning in Suriname. Hierdoor is het geen rechtstreekse kritiek op het 

LWP, maar een erkenning van een complexe institutionele context waarbinnen het LWP dient te 

werken. Toch drukken de respondenten de hoop uit dat het LWP er in de toekomst beter in zal 

slagen om toch planning tot stand te brengen. Spijtig genoeg zet dit plan uit hoe ruimtelijke planning 

er idealiter uitziet, maar gaat het voorbij aan de weerstanden om planning uit te bouwen op basis van 

de politieke mechanismes van bedeling van domeingrond.  Politiek en corruptie wordt benoemd, 

maar hoe die mechanismes te doorbreken om een betere planning mogelijk te maken, ontbreekt 

zowel in het plan als tijdens de interviews. 

 

11.9 Conclusie 
Vanuit de inzichten van stedelijke uitspreiding lijkt het zeer onlogisch om als overheid projecten te 

ontwikkelen die stedelijke uitspreiding stimuleert. Dat is een besef dat ook de leden van het LWP 

delen. Bij aanvang van het programma is er immers getracht om locaties voor duurzame 

woonontwikkeling te identificeren. Dat liep voornamelijk mis doordat gronden niet beschikbaar waren 

en goedgekeurde ruimtelijke planningsfiguren ontbraken. Het gebrek aan duurzame woonlocaties 

vindt onder andere zijn oorsprong in de zwaktes binnen ruimtelijke planning. Hoewel wetgeving 

voorhanden is, werden nooit structuurplannen of bestemmingsplannen goedgekeurd. Hierdoor 

ontbreekt het aan ruimtelijke planfiguren die ondersteunend kunnen zijn voor de identificatie van 

nieuwe woonontwikkelingsgebieden. Die vaststelling doen niet alleen de leden van het LWP maar 

wordt ook onderschreven door alle types van bevraagde actoren. De actoren onderschrijven allen dat 

ruimtelijke planfiguren een groot struikelblok zijn voor de ontwikkeling van LWP-projecten. Het 
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ontbreken van ruimtelijke planfiguren ondergraaft het vinden van kwalitatieve 

woonontwikkelinglocaties.  

 

Ook de problematiek met betrekking tot corruptie in het gronduitgiftebeleid vormt een grote 

belemmering. Zowel de leden van het LWP als alle groepen van actoren geven aan dat er in het 

verleden vele stukken domeingrond werden uitgegeven aan de achterban. Gronduitgifte is een 

populaire strategie om politieke steun te verkrijgen en te verzekeren. Zowel bij de ruimtelijke planning 

als bij het gronduitgiftebeleid wordt, voornamelijk door architecten en planologen, benadrukt dat de 

situatie tot de jaren tachtig van de vorige eeuw een stuk beter verliep. Door een desinteresse in 

ruimtelijke planning van het militaire bewind werd de expertise bij de verschillende planningsdiensten 

uitgehold en nam het planningsgehalte af. Hierdoor was er vrije ruimte om grondcorruptie verder uit 

te bouwen. Door decennialange politieke uitgifte van grond, blijft amper nog domeingrond over in en 

rond de stad. Vrije stukken grond zijn dus niet aan te snijden op basis van een ruimtelijke visie, maar 

zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van domeingrond. De al uitgegeven stukken grond zijn zeer 

moeilijk terug te vorderen, aangezien onteigenen of intrekken van gebruiksrechten politiek gezien 

geen populaire strategie is. Ook onverdeelde boedels in en rond de stad dragen ook bij tot de virtuele 

grondschaarste, ondanks de vele open percelen in en rond de stad.  

 

Politieke strategieën manifesteren zich niet enkel in grondbeleid maar ook in woonbeleid. De 

regeringsverklaring beschrijft immers een divers woonbeleid dat zich veel verder ontplooit dan enkel 

de bouw van woningen. Toch wordt er uiteindelijk voor gekozen om de meeste energie te richten op 

het bouwen van woningen. Volgens de respondenten heeft dat te maken met het bedelen van het 

bestaande electoraat, maar bovenal van het creëren van nieuw electoraat. Zij die toegang krijgen tot 

een woning zullen de partij die hen die woning aanbood, trouw blijven. Door de meeste inspanningen 

te richten op het bouwen van nieuwe woningen, is de grondkwestie een zeer belemmerende factor in 

de implementatie van het woonbeleid.  

 

Ten gevolge deze zeer moeilijke grond- en planningssituatie koos het LWP voor een pragmatische 

aanpak. Het zocht vooral beschikbare gronden om haar projecten te realiseren. Hierbij werden 

oproepen gedaan om beschikbare en bebouwbare gronden aan te bieden aan het LWP, om 

projecten op te kunnen realiseren. Het LWP ontwikkelde een omgevingsanalyse om uit die 

aangeboden gronden diegene te filteren die betaalbaar zijn om te ontwikkelen. Zeer slechte gronden 

(waterziek, ruw, bebost, ver van nutsvoorzieningen en infrastructuur…) worden uitgesloten, vooral 

omdat ze te duur zijn om te ontwikkelen. Ruimtelijke kwaliteiten worden eerder beperkt 
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meegenomen. De omgevingsanalyse wil vermijden dat het te duur is om de gronden vrij te maken, 

bouwrijp te maken, te bebouwen en te voorzien van nutsvoorzieningen. Verder wil men ook 

vermijden dat locaties ver weg van alle voorzieningen worden ontwikkeld. Openbaar vervoer wordt in 

de omgevingsanalyse niet meegenomen, omdat het LWP ervanuit gaat dat bijna elke Surinamer zijn 

eigen vervoer heeft. Naast de objectieve omgevingsanalyse worden ook gronden gekozen op basis 

van politieke motieven. Zo geven zowel de MTH als de architecten en planologen extern aan het 

LWP aan dat er ook politiek gekeken wordt of elk district bedeeld is met nieuwe woningen. Dat is de 

reden waarom er gronden geselecteerd werden voor toekomstige ontwikkelingen in Paramaribo-

Noord. Naast de particulier of privé aangeboden gronden, speelt het LWP ook soms in op 

opportuniteiten, zoals bij Hanna’s Lust. Hier nam LWP een verkaveling van Surpost over. Ook 

Waterland is een overgenomen spookverkaveling. Beide locaties konden dus eenvoudig ontwikkeld 

worden. Als we Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A beoordelen op basis van de 

omgevingsanalyse, voldoet Hanna’s Lust aan de eisen. De bodemgesteldheid in Waterland en 

Leidingen 10A is echter niet optimaal, ook het niveau van voorzieningen in de omgeving is eerder 

laag. 

 

Bij de respondenten is er geen grote commotie over de locaties van het LWP. Sommigen vinden de 

locaties prima, anderen vinden enkel Waterland wat ver. De grootste reacties komen er vooral op de 

intentie van het LWP om in Paramaribo-Noord te bouwen. Daar waar het LWP het ziet als aansluiten 

bij bestaande bebouwing of het inlossen van beleidsbeloftes in het district Paramaribo, zien de 

actoren dat anders. In alle groepen van actoren vermeldt het merendeel van de respondenten 

expliciet dat Paramaribo-Noord dient gevrijwaard te blijven van ontwikkelingen. Vooral de 

milieudeskundige gespecialiseerd in mangroves en wetlands is de grootste voorvechter hiervan. De 

locaties naar het zuiden worden als minder problematisch aanschouwd en door sommige, vooral de 

milieudeskundigen, onderschreven als een goede ontwikkelingslocatie, gezien het zuiden zowel 

zandgronden bevat als hoger gelegen is.  

 

Zowel het LWP als de externe architecten en planologen geven aan dat de locatie van de LWP-

projecten voor de nieuwe bewoners niet zal primeren. Er wordt gespeculeerd dat het kunnen 

aankopen van een woning, een hypotheek mogen afsluiten en een stuk grond krijgen voor de 

bewoners het belangrijkste zal zijn. De bewoners die in de LWP-woningen wonen, behoren tot een 

segment van de bevolking dat vroeger niet in staat was om een marktconforme hypotheek af te 

sluiten, zeker niet omdat bij zulke hypotheek de grond steeds als onderpand moet worden 
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ingebracht. Verder moeten de bewoners ook pas betalen wanneer ze de sleutel ontvangen waardoor 

ze geen dubbele woononkosten hebben, iets wat ze zich sowieso niet zouden kunnen veroorloven.  

 

Hoewel de nadelen van verspreide bebouwing gekend zijn bij de meeste respondenten, wordt vooral 

door de milieudeskundigen – maar ook door de planologen – aangegeven dat de 

grondgebruikspraktijken in het binnenland voor vele grotere problemen zorgen, met name de effecten 

van het gebruik van kwik in de illegale goudmijnsector. Hierbij wordt aangegeven dat door de 

beperkte capaciteit milieuorganisaties keuzes moeten maken en dan prioriteit geven aan de 

conflicten in het binnenland van Suriname. Hierdoor hebben ze geen tijd meer om de effecten van 

stedelijke uitspreiding aan te pakken. Enkel op basis van algemene inzet op de bewustmaking van 

het belang van ruimtelijke planning wordt de verstedelijking behartigd. Verder geeft een van de 

planologische respondenten ook aan dat het veel eenvoudiger is om aandacht en actie te vragen 

voor de effecten van conflicterend grondgebruik in het binnenland, omdat het daar echt tot rampen 

leidt en de effecten op mens en milieu zeer schrijnend zijn. De effecten van stedelijke uitspreiding zijn 

minder gekend.  

 

Hoewel de actoren begrip tonen voor de verspreide locaties van het LWP om op korte termijn de 

woonbehoefte aan te pakken, verwachten alle groepen van actoren wel dat er op lange termijn een 

meer structurele visie wordt ontwikkeld waarbij er wel rekening wordt gehouden met goede ruimtelijke 

ordening. Actoren geven ook aan dat er nu iets meer dan 1000 woningen zijn gerealiseerd maar dat 

je deze strategie niet kan blijven volhouden voor de overige 17 000 woningen die de regering 

ambieert te bouwen. Hieromtrent suggereert het merendeel van de actoren om in te zetten op 

decentralisatie. De vorm van de decentrale ontwikkelingen variëren per respondent. De meest 

bescheiden respondenten praten over geplande kernen in de rand van de stad, terwijl meer 

ambitieuze respondenten dromen over nieuwe steden in het zuiden van het land. Hierbij geven de 

respondenten geen oplossing voor de politieke overwegingen om planning niet uit te bouwen. De 

respondenten beschrijven accuraat de problematiek van de politieke logica achter de zwakke 

planning en het grondbeleid en beschrijven dan een ideale planningsomgeving. Geen van de 

respondenten geeft aan hoe ze denken dat het mogelijk is om van de bestaande naar de gewenste 

situatie te kunnen evolueren. 

 

Naast het aansporen van het LWP om meer geplande ontwikkelingen te realiseren op lange termijn 

pleiten de respondenten er ook voor om enerzijds de doelgroep te vergroten en anderzijds om 

alternatieve strategieën uit te werken, zodat niet alle woonbehoefte dient te worden opgelost met 
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nieuwe woningen. Betreffende de doelgroep, maken de meeste respondenten, en dan vooral de 

architecten en planologen, zich zorgen dat het LWP zich niet richt op de allerarmsten in de 

samenleving. Er wordt gepleit om het bestaande beleid ook uit te breiden naar de woningbehoeftes 

van de zwaksten in de samenleving. Verder wordt er ook aangegeven dat de bovengrens van de 

huidige doelgroep niet betekent dat de groep die iets meer inkomen heeft geen problemen heeft op 

de woonmarkt. Een beperkte groep pleit er daarom ook voor om de doelgroep uit te breiden naar iets 

financieel draagkrachtigere gezinnen die het toch nog moeilijk hebben om hun woningbehoefte in te 

lossen. Tevens leidt het verbreden van de doelgroep volgens de architecten en planologen tot het 

vergroten van de sociale mix in de LWP-wijken.  

 

Omdat er volgens de respondenten verwarring heerst tussen woningbehoefte en woningnood, wordt 

er gepleit om meer in te zetten op het bestaande weefsel en zo een diverser woonbeleid te 

implementeren. Hiervoor reiken de respondenten heel wat alternatieve strategieën aan: bestaande 

woningen renoveren, wijkupgrading, wooncorporaties met betaalbare huurwoningen, huurwoningen 

voor de allerarmsten, huurwoningen voor doelgroepen en stedelijke landbouw combineren met 

wonen. Tevens worden er suggesties gedaan door de milieudeskundigen, planologen en architecten 

om ook te exploreren of er niet meer mogelijk is onder de vorm van hoogbouw of 

appartementsgebouwen. 

 

Op basis van die uiteenzetting kan geconcludeerd worden dat zowel de respondenten binnen het 

LWP als de geïnterviewde actoren beseffen dat vanuit politieke logica randvoorwaardes werden 

geschept voor grondbeleid, ruimtelijk planningsbeleid en woonbeleid. Hierdoor dient het LWP een 

locatiestrategie voor de LWP-projecten uit te werken die verre van ideaal is. De institutionele context 

bood hen weinig andere opties om vrije gronden op korte termijn te vinden. Het besef van de 

nadelige effecten van stedelijke uitspreiding is slechts bij een deel van de respondenten ten volle 

gekend. Het verlies van landbouwgronden, de grote reisafstanden en autoafhankelijkheid wordt 

slechts door een beperkt aantal respondenten onderschreven. Verschillende respondenten vinden de 

locaties van Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland niet zo slecht gezien ze nog redelijk 

aansluiten bij de stad, op Waterland na, omdat ze in het zuiden van de stad liggen en dus niet in de 

kwetsbare zone in Paramaribo-Noord liggen. Deze noordelijke zone van de stad is namelijk voor vele 

respondenten aangegeven als een ‘no go’-zone. Wel wordt er sterk gepleit voor locaties met 

voorzieningen in de omgeving van de hoofdstad, om zo de reisafstanden te verkleinen. Openbaar 

vervoer wordt slechts door enkele respondenten gezien als een voorwaarde voor een goede 

ontwikkelingslocatie. Met de lange termijnvisie en de alternatieve strategieën hopen de respondenten 
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dat het LWP de woningbehoefte in de toekomst op een meer diverse manier aanpakt. Zo zou een 

grotere groep uit de samenleving zijn woonbehoefte kunnen inlossen. Toch geeft geen van de 

respondenten aan hoe de huidige politieke mechanismes kunnen doorbroken worden om die 

langetermijnvisie te kunnen uitbouwen en implementeren. 
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12 Perceptie van de bewoners te Hanna’s 

Lust, Waterland en Leidingen 10A op hun 

nieuwe woonsituatie  

12.1 Inleiding 
De bewoners van de verschillende LWP-projecten vormen belangrijke stakeholders om de projecten 

te doen slagen. Indien er zich geen woningbehoeftigen aanmelden voor de woningen, blijven de 

projecten immers onbewoond. En wanneer bewoners dermate ontevreden zijn met hun nieuwe 

woonomgeving verhuizen ze. Over de hele wereld zijn er tal van voorbeelden van gefaalde of 

verlaten publieke huisvestingsprojecten als gevolg van bijvoorbeeld de bouwtechnische kwaliteit, de 

nadelige locatie binnen de stad en sociale onveiligheid (Willemsen, 1992) (Husock, 2003) (Miller, 

2008). Op basis van een media-analyse kon er reeds een eerste glimp worden opgevangen van de 

perceptie van de bewoners op hun nieuwe woonomgeving. Om die eerste peiling te staven op een 

representatieve manier, werd de perceptie van de bewoners over hun woonomgeving te Hanna’s 

Lust, Leidingen 10A en Waterland bevraagd. Deze analyse gebeurde door per wijk 20 interviews af te 

nemen van aanwezige bewoners (n=60). Tijdens deze bevraging gingen we onder andere na hoe 

belangrijk de locatie van de projecten is. Ook peilden we naar de perceptie over de kwaliteit en 

opbouw van de woningen, de voorzieningen in de wijk en de omgeving.  

 

Om de perceptie van de bewoners te kunnen plaatsen is het nodig om het voortraject van de 

bewoners te kennen. Daarom start ik dit onderdeel met een uiteenzetting van de aanvraag-, 

toewijzing-, financierings- en beheersprocedure. De manier waarop een woning verworven, betaald 

en beheerd wordt, kan een impact hebben op de perceptie van bewoners op hun nieuwe 

woonomgeving. Ik beschrijf dit proces stap voor stap. Daarna ga ik in op de perceptie van de 

bewoners over de verschillende aspecten van hun nieuwe woonomgeving. Dat zijn de 

verwervingsprocedure, de locatie, het mobiliteitsprofiel, de voorzieningen in de wijk, het ontwerp van 

de woning, de verkaveling en de verhuisintenties. Ik start met de perceptie van de bewoners op de 

verwervingsprocedure. Op basis van de analyse van die aspecten detecteer ik of er terugkerende 

factoren zijn die een positieve of negatieve invloed hebben op de perceptie van de bewoners over de 

nieuwe woonomgeving. Ten slotte zal die waardering leiden tot de bespreking van de verhuisintenties 

van de bewoners. 
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12.2 Selectie-, toewijzing-, financiering- en beheers-

procedure van de projecten en woningen 
Om aanspraak te kunnen maken op een woning van het LWP dienen woningbehoeftigen zich te 

registeren en een selectie- en toewijzingsprocedure te doorlopen. Die procedure bestaat uit zes 

stappen: registratie van de woningbehoeftige, financiële screening, aanbod van woning met kavel, 

afsluiten financiering, sleuteloverdracht en beheer. In dit onderdeel leg ik elke stap van deze 

procedure uit.  

 

 

 

 

 

Figuur 73: proces van registratie tot beheer van de woning (Heirman, 2018) 

 

12.2.1 Registratie bij ministerie van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting 

Om aanspraak te kunnen maken op een woning van het LWP moet je een geregistreerde 

woningbehoeftige zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting verzorgt die registratie. 

Registeren gebeurt op basis van het inleveren van een ingevuld registratieformulier, samen met een 

reeks documenten zoals aangegeven op de afstiplijst (zie annex 2)) (Muntslag, 2015) (Rommy, 2015) 

(www.stichting-volkshuisvesting-suriname.org, sd). Het registratieformulier bevat persoonsgegevens, 

gegevens over de gezinssamenstelling, de huidige woonsituatie, de staat van de huidige 

woonsituatie, woonvoorkeur (financiële voorkeur, zoals huren of kopen, maar ook de typologische 

voorkeur, zoals eengezinswoning of gestapelde woning), de locatievoorkeur en financiële situatie 

(ook bezit van onroerende goederen). Het registratieformulier wordt via de website of aan de kassa 

van de woondienst van het ministerie afgehaald en wordt tijdens het interview samen met een 

ambtenaar van het ministerie van SoZaVo ingevuld. Het volledig ingevulde formulier wordt zowel 

door de woningzoekende als de ambtenaar ondertekend. De in te dienen bijlages zijn documenten 

die de gegevens uit het registratieformulier staven, en eerdere registraties bij SVS aangeven. Alle 

woningbehoeftigen, ook zij die zich eerder registreerden bij SVS, dienen zich te herregistreren. Het 

ingevulde formulier wordt gecontroleerd op ontvankelijkheid bij de woondienst van het ministerie 

     registratie 
financiële 

screening 

aanbod  

kavel & 

woning 

financiering 

afsluiten 

sleutel- 

overdracht 
 beheer 



304 
 

SoZaVo. Indien het dossier ontvankelijk is, wordt de aanvrager opgenomen in de databank van het 

LWP. 

 

12.2.2 Financiële screening bij de Registratie Unit 

Na de opname in de databank dienen de woningzoekenden zich naar de Registratie Unit (RU) te 

begeven voor een financiële screening. De RU verzamelt alle stukken voor de screening en stuurt 

deze door naar ofwel de Postspaarbank voor doelgroep 1 of Suritrust bank voor doelgroep 2 (zie 

tabel 35). De banken hebben vier maanden om de financiële screening uit te voeren en het resultaat 

mee te delen aan het RU. De RU communiceert de uitkomst van de screening naar de geregistreerde 

woningzoekende (Enting, 2015).  

 

De financiële screening controleert naast het inkomen ook de financiële draagkracht van de 

geregistreerde woningzoekende, en dat op basis van een doorlichting van alle openstaande 

kredieten en schulden. Het resultaat van de screening bepaalt tot welke doelgroep de geregistreerde 

woningzoekende behoort, wat zijn maximale aflossingstermijn is (conform de leeftijdsbegrenzing) en 

het maximale leenbedrag. Het leenbedrag is bepalend bij de toewijzing van een woning, aangezien 

de kostprijs van de toegewezen woning niet hoger mag zijn dan het maximaal toegelaten leenbedrag. 

De goedkoopste woning kost 50.250 srd, de duurste 134.000 srd (Enting, 2015).  
 

 Doelgroep 1 Doelgroep 2 

Inkomensbepalingen (bruto inkomen in 

srd)13 

800 – 2800 srd 

 

2800 – 6000 srd 

Financieringstype  5% hypotheek 

 

7% hypotheek 

Termijn14 30 jaar  25 jaar 

Financiëringspercentage 100% 100%  

Financiële instelling Surinaamse 

Postspaarbank 

Suritrust 

Oppervlakte bepalingen woning LWP Max. 100m² Max. 150m² 

Tabel 35: financieringsmodaliteiten en voorwaardes Landelijk Woningbouwprogramma (Enting, 2015) 
(www.stichting-volkshuisvesting-suriname.org, sd) 
                                                                 
13 De inkomensgegevens op de website verschillen van deze aangereikt door mevr. Enting. De gegevens op de website 
dateren van 2012 en werden gaandeweg aangepast, maar werden blijkbaar niet op de website aangepast. Ik gebruik de 
gegevens aangereikt door mevrouw Enting van de RU en niet de cijfers zoals vermeld op de website van Stichting 
Volkshuisvesting Suriname. 
14 Termijnen kunnen beïnvloed worden door de leeftijd van de koper. De leensom moet namelijk volledig terugbetaald worden 
voor een koper 60 jaar is. Het is echter wel mogelijk om een lening over te dragen aan derden, vb. kinderen van de koper. 
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12.2.3 Aanbod en toewijzing woning door Management team 

Huisvestingssector van het Landelijk Woningbouw 

Programma 

Alle woningzoekenden die succesvol de registratie- en screeningsprocedure doorstonden, komen op 

een wachtlijst terecht. Zij dienen te wachten tot het LWP hen een woning aanbiedt. Pas als de 

woningzoekende de aangeboden woning van het LWP aanvaardt, kan de woning aan de 

geregistreerde worden toegewezen. Er worden enkel woningen aangeboden die binnen de 

leencapaciteit van de woningzoekende vallen. De matching tussen woning en woningzoekende wordt 

nergens eenduidig omschreven, ik baseer me daarom op informatie afkomstig van interviews met 

betrokken actoren uit het toewijzigingsproces. Verschillende leden van het MTH, RU en SVS geven 

aan dat de toewijzing door de toewijzingscommissie gebeurde. De technisch manager gaf als eerste 

aan dat de toewijzing door de commissie objectief gebeurde: “Bij de toewijzing proberen we zo min 

mogelijk mensen ver te verplaatsen. We gaan bijvoorbeeld niet iemand uit Commewijne pakken en 

die in Para zetten. We proberen die projecten in de districten uit te voeren, waardoor wij rekening 

houden met hun huidige werkplek en woonomgeving… Dat lukt niet altijd, want natuurlijk heb je 

meerdere partners en meerdere mensen die in een huis wonen. Dan worden ook de resultaten van 

de registratie-unit bekeken. Zij geven de leensom aan en dan bekijken we welke wooneenheden op 

de projecten komen. Daarna kijken we naar de gezinssamenstelling. Is het mogelijk om een gezin 

met vier kinderen te laten wonen in een woning met één slaapkamer? Het wordt ons zwaar 

afgerekend dat we niet iedereen een huis willen geven. Maar het heeft geen zin te zeggen dat we 

aan welzijnswonen doen en dan een gezin van zes in een éénslaapkamerwoning te laten wonen 

omdat ze het geld niet hebben voor meer. Dan komt Sociale Zaken met verder advies. We kijken in 

de diepte, ook wanneer we praten over de behoefte van de gezinnen. Moeten ze bijvoorbeeld naar 

een bepaalde school? Commewijne heeft geen universiteit. Dan plaats je dat gezin dichter bij de 

universiteit.” (Muntslag, 2015) Na die administratieve screening zijn er meestal meer kandidaten dan 

beschikbare woningen. De keuze die dan gemaakt wordt, licht de algemeen manager van het MTH 

verder toe: “Hoe maak je de match, wie krijgt een woning. Met dat stukje bemoeien wij ons niet. Net 

als met de selectie van een terrein zeg ik tegen mijn team dat onze taak is ervoor te zorgen dat 

eenieder die in aanmerking komt voor de woning objectief gescreend is. Wat er daarna gebeurt? 

Niemand kan zeggen dat je niet gescreend bent en niet voldoet aan de voorwaarden. Omdat vraag 

en aanbod zoveel van elkaar verschillen, is de toewijzing volgens mij vreselijk moeilijk. Daarom 

bemoeien wij ons er niet mee. De toewijzingscommissie is niet verbonden aan Stichting 

Volkshuisvesting Suriname, het gebeurt ‘upstairs. Dat zit hoger dan bij de directeuren. Het is zo 
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gevoelig, ik zou niet in die mensen hun plaats willen staan. Je maakt mensen blij, maar je moet ook 

heel wat mensen teleurstellen.” (Rommy, 2015). Rommy geeft met zijn verwijzing naar ‘upstairs’ aan 

dat de toewijzing op politiek niveau gebeurt, maar dan wel op basis van objectieve criteria. De 

financieel manager van MTH wijdt verder uit over hoe de matching ‘upstairs’ gebeurt: “Er is een 

toewijzingscommissie, dat is in feite de werkgroep en die wordt voorgezeten door Boerenveen. De 

werkgroep is de opdrachtgever van het managementteam, het managementteam voert de 

opdrachten van de werkgroep uit. Het managementteam adviseert de werkgroep15. In het kader van 

de toewijzing adviseert het managementteam dus de werkgroep bij het matchen van deze mensen 

met de woningen. Dan gaan zij aan de slag met ons advies en laten ze het besluit vallen. De echte 

beslissing gebeurt dus bij de werkgroep, ondersteund met de adviezen en documenten van het 

managementteam. In de gemeenschap leeft het idee dat het managementteam bepaalt wie een 

woning krijgt, maar wij bepalen dat niet, de werkgroep bepaalt. Het is de werkgroep die de 

uiteindelijke beslissing neemt.” (Nelson & Amatsoematra, 2015) Een medewerker van de SVS 

omschreef eveneens dat het proces van toewijzing wordt voorbereid door het managementteam, 

maar dat de keuzes gemaakt worden door de werkgroep (Powel, 2015). Samengevat bereidt het 

MTH het advies voor de matching tussen de gescreende woningzoekenden en de woningen voor op 

basis van inkomen, gezinssamenstelling en leef- en werkomgeving. De effectieve keuze wordt dan 

gedaan door de WGH. Op basis van welke criteria ze de laatste match doen, dat is onduidelijk 

aangezien het niet mogelijk was om de werkgroep hierover te bevragen. 

 

Wanneer het LWP een woning aan een geregistreerde woningzoekende aanbiedt, kan die uiteraard 

ook de woning weigeren. De technisch manager en de algemeen manager van het MTH lichtten toe 

waarom een gescreende woningzoekende beter het aanbod niet afwijst. De algemeen manager: “Er 

worden veel meer mensen gescreend dan het aantal plaatsen die het programma heeft. Nu staan er 

zo’n 60.000 geregistreerden op de lijst.” (Rommy, 2015). Door deze wanverhouding tussen vraag en 

aanbod, is er niet veel marge voor de gescreende woningzoekende. De technisch manager licht toe: 

“Wanneer je een woning afwijst, kan je niet zomaar rekenen op een andere woning. Die mensen 

hebben hun kans gehad en komen dan terug onderaan de lijst terecht. Aangezien er veel meer 

geregisteerden dan woningen zijn, is de kans klein dat die persoon nog een tweede woning 

aangeboden zal krijgen.” (Muntslag, 2015). Het aanbod van het LWP kan je dus als een eenmalig 

aanbod beschouwen. 

 

                                                                 
15 Zoals eerder vernoemd bij het onderdeel methodiek (zie …) was het niet mogelijk om Dhr. Boerenveen of andere leden van 
de werkgroep over dit onderwerp te spreken.  
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Bij het aanvaarden van het aanbod wordt de koop bij een notaris voorbereid. Daarbij worden ook de 

grondpapieren beschreven. Het LWP heeft zowel projecten op domein- als op eigendomsgrond. Bij 

woningen die zich op domeingrond bevinden, worden de grondhuurpapieren aan het verkoopdossier 

toegevoegd. Wanneer de woningen op eigendomsgrond gebouwd werden, worden de 

grondeigendomspapieren aan het dossier toegevoegd. Pas als het dossier bij de notaris volledig is, 

kan de verkoop gesloten worden.  

 

12.2.4 Afsluiten hypotheek bij de bankinstelling, overhandigen 

sleutel en bespreken beheervoorwaarden 

Wanneer de woning is toegewezen en de koop bekrachtigd werd bij een notaris, ontvangt de bank 

alle gegevens ter voorbereiding van de hypotheek. Een woningzoekende uit doelgroep 1 sluit zijn 

hypotheek af bij de Surinaamse Postspaarbank met een rente van 5%. Een woningzoekende uit 

doelgroep 2 sluit zijn hypotheek af bij de Suritrust bank met een rente van 7%. Bij de berekening van 

de hypotheek en het vastleggen van het maandelijks af te lossen bedrag wordt rekening gehouden 

met het maximale aflosbedrag. De technisch manager van het MTH licht toe hoe deze berekening tot 

stand kwam: “Er wordt maximaal één derde van het gezinsbudget gereserveerd voor de aflossing 

van het huis. Als je de rekensom maakt met belastingen en onkosten blijft maar een derde van het 

salaris over om je maandelijkse inkopen te doen.” (Muntslag, 2015). 

 

Wanneer de hypotheek afgesloten is, kan de overhandiging van sleutels voorbereid worden. De 

sleuteloverhandiging gebeurt bij het ene project al meer ceremonieel dan in het andere. De technisch 

manager licht toe: “We hebben al meer dan 1000 woningen opgeleverd en de president heeft nog 

geen 100 sleutels afgegeven. Als we merken dat de publieke interesse voor het programma een 

beetje afneemt, dan plannen we een dagje met de president om de dynamiek te behouden. Dan kan 

hij met wat sleutels zwaaien, zodat mensen snappen dat het er nog is. Maar niet alle sleutels worden 

met een ceremonie overgedragen. Een heleboel sleuteloverdrachten doen wij hier op kantoor. De 

gesprekken die ik voer met de cliënten bij de sleuteloverdracht zijn privé. Ook al is er een grote 

ceremonie, dan nodigen we ze twee weken op voorhand al uit, om het hele proces aan ze uit te 

leggen. In principe kunnen ze dan hun sleutels al krijgen, maar voor het programma vragen we wie 

dan iets later zijn sleutel uit de handen van de president wil krijgen. Dat vinden ze wel leuk, dat hij 

interesse toont. Zo krijg het programma weer een nieuwe boost. Maar niet iedereen wil in de media 

komen. We hebben agenten, verpleegkundigen, etc. Dat zijn mensen die makkelijk herkend kunnen 

worden door honderden mensen en die lastiggevallen kunnen worden. We geven persoonsgegevens 

niet graag prijs.” (Muntslag, 2015). 
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Tijdens de sleuteloverdracht kregen de bewoners niet enkel de sleutel, maar ontvingen ze ook een 

klachtenformulier. De beheerder Sekrepatu licht dit formulier toe: “Het gaan om een klachtenformulier 

over de technische oplevering van de woning. De bewoners krijgen na het ontvangen van de sleutel 

de kans om hun woning te controleren en het formulier in te vullen. De formulieren worden via ons 

teruggestuurd naar de directievoerder van het project, die op hun beurt contact legt met de aannemer 

verantwoordelijk voor de bouw van een woning. De klachten worden conform afgehandeld binnen de 

garantieperiode die geldig is na oplevering van de woning. De Stichting houdt in haar archief van elke 

woning een kopie van het klachtenformulier bij en staat in regelmatig contact met de directievoering 

om de voortgang van de afhandeling van de klachten te volgen.” (Oojberg - Chin a Lin, 2015). 

 

Tijdens de sleuteloverdracht wordt ook het beheer van de woning en de verkaveling toegelicht door 

Stichting Sekrepatu. De directeur van de stichting omschrijft de taken van haar stichting binnen LWP 

als volgt: “De beheerder voert voornamelijk controle- en coördinatiewerkzaamheden uit voor de 

stichting en coördineert de afhandeling van klachten op het complex. Hij of zij fungeert dus als 

meldpunt voor onregelmatigheden in en om het complex en onderneemt zo nodig actie, in 

samenwerking met medewerkers van de stichting en met de bewoners. Voorts kunnen de bewoners 

voor allerhande advies over het woongenot, het openbaar gebied en de voortgang van de activiteiten 

bij de beheerder terecht. Kan hij niet van dienst zijn, dan zal hij proberen hen verder wegwijs te 

maken.” (Oojberg - Chin a Lin, 2015) Sekrepatu gaat op zes manieren aan de slag (Oojberg - Chin a 

Lin, 2015) (Bab, 2015):  

1. Het houden van toezicht en signaleren van noodzakelijk onderhoud door middel van het 

opstellen en naleven van een klachtenprocedure; 

2. Het adviseren over en/of het coördineren van oplossingen van technische en/of 

infrastructurele problemen voor zowel de woningen als de woonomgeving. Daarbij leggen 

ze de nodige contacten met de directievoerders van de projecten, de aannemers en/of het 

ministerie van Openbare Werken; 

3. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden (doen naleven van de regels, uitvoeren 

van de administratie en opleggen van sancties) 

4. Het opstellen en handhaven van leefregels voor de bewoning van de woningen en 

leefregels op het wooncomplex; 

5. Het stimuleren van bewonersparticipatie (sociaal beheer) door het op regelmatige basis 

organiseren van bewonersbijeenkomsten 

6. Het coördineren van vuilophaal i.s.m. de dienst Openbaar Groen van de opdrachtgever 
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Wanneer de nieuwe eigenaars hun woning betrekken, kunnen ze met de beheerder in contact treden 

via de complexmanagers, de bewonerscommissie, het maandelijkse bulletin en de rode 

brievenbussen. Elk LWP-project heeft een complexmanager, een afgevaardigde van Stichting 

Sekrepatu in de projecten. Dhr. Jong-A-Tai is de complexmanager van Hanna’s Lust en Leidingen 

10A en omschrijft zijn taken als volgt: “De complexmanager staat in contact met de bewoners. Dat 

gebeurt individueel, maar ook georganiseerd via de bewonerscommissie. Er zijn maandelijkse 

vergaderingen met de commissie en er zijn verslagen. De commissie in Hanna’s Lust is reeds 

ingesteld. Die in Leidingen 10A nog niet.” (Jong-A-Tai, 2015) Het maandelijkse bulletin16 betreft een 

blad dat bij alle bewoners gebust wordt en waarin alle belangrijke zaken staan over het beheer van 

het project. De rode brievenbussen worden door Dhr. Jong-A-Tai als volgt beschreven: “De rode 

brievenbussen staan op elk project. Daarin kunnen bewoners berichten maar ook klachten voor de 

complexmanager achterlaten. Als iemand een brief heeft en ik ben niet aanwezig op het complex, 

dan kunnen ze die altijd in de brievenbus achterlaten. Vooral op Leidingen 10A is de brievenbus 

handig, daar heb ik namelijk geen kantoor. Ze kunnen dan bellen of iets in de brievenbus steken.” 

(Jong-A-Tai, 2015). 

 

De diensten van Stichting Sekrepatu zijn niet gratis voor de bewoners, ze dienen maandelijks 69,5 

SRD beheerskosten te betalen. Dat bedrag wordt samen met de aflossing van de hypotheek elke 

maand automatisch van de rekening van de bewoners gehaald (Aikman, 2015). 

 

12.2.5 Besluit 

Op basis van de uiteenzetting en de samenvattende tabel hieronder, kan ik concluderen dat de 

verwerving van een woning een complex maar eenduidig procesverloop kent. Alle gekende stappen 

gebeuren op een weloverwogen manier en op basis van duidelijke criteria. Enkel de laatste stap, 

waarbij de WGH personen uit de lijst die zijn aangedragen door het MTH koppelt aan woningen, is 

niet bekend. Het vermoeden van de actoren dat de koppeling politiek gebeurt, wordt hier eerder 

bevestigd dan ontkracht. Een woningbehoeftige moet heel veel stappen doorlopen alvorens hij kans 

kan maken op een woning. 

 

 

 

                                                                 
16 Stichting Sekrepatu was niet bereid om meer toelichting over het bulletin te geven, noch was het mogelijk om zulk blad in te 
kijken. Hierdoor is de informatie over het bulletin eerder beperkt. 
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Registratie 
Financiële 

screening 

Aanbod kavel 

en woning 

Afsluiten 

financiering 

Overdracht 

sleutel 
Beheer 

Waar  Ministerie van 

Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting 

(SoZaVo) 

Registratie 

Unit (RU) 

Management-

team 

Huisvesting 

(MTH) 

Postspaarbank 

of Suritrust  

Management-

team 

Huisvesting 

(MTH) 

Stichting 

Sekrepatu 

Voorwaarde Geen onroerend 

goed bezitten 

Inkomen 

tussen 800 

en 2800 srd 

(doelgroep 

1) 2800 en 

6000 srd 

(doelgroep 

2) 

 

Voldoende 

financiële 

draagkracht 

Bij weigeren 

kom je 

onderaan de 

lijst 

7% rente voor 

doelgroep 2 

 

5% rente voor 

doelgroep 1 

 69,5 SRD 

maandelijks 

betalen  

Contact Via registratie-

formulier, 

bijgevoegde 

stukken en 

interview 

Op basis van 

bijgevoegde 

stukken 

registratie 

MTH neemt 

contact met 

je op 

Doorverwijzing 

van MTH, 

persoonlijk 

contact voor 

ondertekenen 

papieren 

Via MTH, soms 

in 

aanwezigheid 

van President 

Bouterse 

Via toelichting 

bij sleutel-

overdracht, 

complexmana

ger, 

bewonerscom

missie, bulletin 

en rode 

brievenbussen 

Tabel 36: registratie-, selectie-, toewijzing- en beheerprocedure LWP (Heirman, 2018) 
 

Bovendien zijn er veel meer geregistreerden dan beschikbare woningen. In april 2015 waren er 

60.000 geregistreerde en goedgekeurde woningzoekenden, terwijl er op dat moment slechts 1181 

woningen werden opgeleverd. Op dat moment kon dus 1,96% van de geregistreerde 

woningzoekenden een woning bemachtigen binnen het LWP. Daarnaast is het weigeren van een 

woning geen echte optie, want dan kom je onderaan de lijst van geregistreerde en goedgekeurde 

woningzoekende terecht. De zeer geringe kans op een woning en het eenmalige aanbod voor een 

woning vanuit LWP maakt dat de druk op de woningzoekende zeer groot is om elk aanbod te 

aanvaarden.  
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12.3 Perceptie van bewoners op registratie-, selectie- en 

toewijzingsprocedure 
Om meer inzicht te krijgen in de perceptie van de nieuwe bewoners te Hanna’s Lust, Leidingen 10A 

en Waterland op hun nieuwe woonomgeving werd er samen met Kristien Marien, studente master in 

stedenbouw en ruimtelijke planning, een tevredenheidsbevraging georganiseerd bij de bewoners op 

basis van semigestructureerd interviews (n=60). Daarin peilden we naar enkele algemene gegevens 

over de geïnterviewde en zijn familiesituatie, de aanleiding om te registreren bij het LWP, de 

wachttijden tussen registratie en toewijzing van een woning (inclusief de perceptie op het eerlijke 

verloop van dit proces), de locatie en het mobiliteitsprofiel van de nieuwe woonomgeving, het 

ontwerp van de verkaveling en woning waar ze nu in woonden en de voorzieningen in en rond de 

verkaveling. Ook werd er gepolst naar de verhuisintenties van de geïnterviewden. Onderstaand 

worden de vergaarde inzichten uit deze interviews toegelicht. 

 

12.3.1 Algemene gegevens van de respondenten 

Vooraleer in te gaan op de informatie verkregen uit de interviews, schets ik eerst de meer algemene 

informatie over de gezinnen die op de verkavelingen wonen. De gezinshoofden die een woning 

binnen het LWP kochten, zijn allen tussen de 25 en 55 jaar oud. Die leeftijdsgrenzen werden zelf 

ingesteld door het LWP. Mensen van 55 jaar hebben slechts vijf jaar om hun hypotheek af te betalen, 

aangezien de pensioengerechtigde leeftijd in Suriname 60 jaar is. Indien een gezin de lening op vijf 

jaar dient terug te betalen, zijn zelfs bij de hoogst toegelaten inkomens de maandelijkse 

aanbetalingen hoger dan de financiële capaciteit van de huishoudens (Enting, 2015). Gezien de 

inkomensgrenzen die gekoppeld zijn aan de financiële screening en de hypotheekregelingen, is het 

inkomen van een gezin binnen de LWP-verkavelingen minimaal 800 srd en maximaal 6000 srd. Bij 

de algemene bespreking van de respondenten focus ik eerst op hun gezinssamenstelling, dan op 

hun lengte van verblijf en tenslotte op hun voormalige woonsituatie. 

 

a. Gezinssamenstelling  

De geïnterviewde gezinnen variëren tussen alleenstaanden en koppels met of zonder kinderen. 

Onder de respondenten waren meer koppels dan alleenstaanden, net zoals er meer respondenten 

waren met dan zonder kinderen. Het kleinste aantal alleenstaanden werd geïnterviewd op Waterland, 

de meeste op Hanna’s Lust. Het kleinste geïnterviewde gezin bestond uit slechts één persoon, het 

grootste geïnterviewde gezin bestond uit acht personen. Bij slechts één geïnterviewd gezin woonden 
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meer dan twee generaties, ouders en kinderen, in de woning. In dat gezin woonde een alleenstaande 

vrouw met haar dochter en moeder in de woning.  
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Hanna's lust  1 2 0 1 1 0 1 5 4 2 2 1 0 0 

 Waterland 1 0 0 0 0 1 6 2 1 3 3 2 1  0 

 Leidingen 

10A 1 1 1 1 0 0 3 7 4 1 0 0 1   0 

 TOTAAL 3 3 1 2 1 1 10 14 9 6 5 3 2 0 60 

Percentage 5 5 

1.

7 3.4 1.7 1.7 16.6 23.2 

1

5 10 8.3 5 3,4 0 100 

Tabel 37: huishoudtypes van de geïnterviewden in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A (Heirman, 2017)  
 

Tijdens de analyse van de verdere vragen kon geen correlatie vastgesteld worden tussen de 

gezinssamenstelling en de antwoorden op de vragen. De perceptie van de bewoners op hun 

woonomgeving lijkt niet gerelateerd aan de samenstelling van het geïnterviewde gezin. 

 

b. Aantal maanden woonachtig in nieuwe woning op verkaveling 

De eerste huizen van het LWP werden tijdens de Woningbeurs van 16 tot 24 oktober 2011 (Stichting 

Volkshuisvesting Suriname, sd) aan het publiek getoond op een gedeelte van perceel 2 van Hanna's 

Lust. De eerste gezinnen verhuisden enkele weken na de beurs in de expositiehuizen. Op die manier 

arriveerden de eerste bewoners eind 2011 op Hanna’s Lust. De huizen in Leidingen 10A werden eind 

januari 2014 opgeleverd en de nieuwe huiseigenaren ontvingen de sleutels van het LWP op 9 

februari 2014. Waterland is het meest recente project. De huizen werden eind april 2014 voltooid en 

de bewoners hebben de definitieve documenten ondertekend en hun sleutels ontvangen op 30 april 

2014. De bewoners van Hanna's Lust wonen dus het langst in hun LWP-huizen. Op het moment 

waarop de interviews werden afgenomen, hadden de eerste bewoners van perceel 2 hun sleutels net 

iets langer dan 3 jaar in handen. Diegenen op Leidingen 10A waren een jaar en twee maanden 

eigenaar van hun woning en de bewoners van Waterland hadden hun woning op dat moment bijna 

een jaar in hun bezit. Ik maak een onderscheid tussen het bezitten en het bewonen in een LWP-huis, 
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omdat het aannemelijk is dat niet alle gezinnen direct na het ontvangen van hun sleutels zijn verhuisd 

naar hun nieuwe woning. 

 

Duur van 

bewoning <1m 1-3m 4-9m 10 - 11m 1j 2j 3j 

Non - 

respons 

 
Hanna's lust  2 0 0 0 3 3 12 0 

 
Waterland 3 0 10 4 3 0 0 0 

 
Leidingen 10A 1 2 3 14 0 0 0 0 

 
TOTAAL 6 2 13 18 6 3 12 0 60 

Percentage 10 3,3 21,7 30 10 5 20  0 100 

Tabel 38: periode dat bewoners reeds in hun LWP-woning wonen (Heirman, 2018) 
 

Tijdens de interviews werd de veronderstelling bevestigd dat sommige huishoudens niet direct na de 

ontvangst van de sleutels naar hun nieuwe huis verhuisden. In Hanna’s Lust verhuisde het 

merendeel van de bewoners onmiddellijk, namelijk 12 van de 20 respondenten (60%). Die 

huishoudens woonden op het moment van de interviews drie jaar in hun nieuwe woning op Hanna's 

Lust. 15% van de respondenten verhuisde in het eerste jaar nadat ze hun sleutels ontvingen, nog 

eens 15% wachtte twee jaar lang om te verhuizen. In april 2015 was de laatste 10% van de 

eigenaars nog maar net verhuisd, of nog bezig de verhuis voor te bereiden. Naar Waterland 

verhuisden slechts 3 bewoners (15%) meteen na de ontvangst van hun sleutel. De helft van de 

respondenten verhuisde vier tot negen maanden na ontvangst van hun sleutel naar hun nieuwe huis. 

De resterende groep van 7 respondenten is verdeeld: 4 respondenten wonen nu 10 tot 11 maanden 

op Waterland en 3 respondenten (15%) wonen er korter dan een maand of zijn nog bezig met hun 

verhuis. Naar Leidingen 10A verhuisde niemand onmiddellijk na de ontvangst van de sleutel. Toch 

liet de verhuis niet lang op zicht wachten, want 70% van de respondenten verhuisde in de eerste 3 

maanden nadat ze eigenaar van hun huis werden. De overige zes respondenten verhuisden later, 

drie van hen verhuisden slechts enkele maanden later, nog eens twee wachtten bijna een jaar 

alvorens te verhuizen en één respondent is nog steeds bezig zijn verhuis voor te bereiden. 

 

Uit de interviews bleek dat het niet voor alle respondenten evident was om naar hun nieuwe woning 

te verhuizen. Sommigen van hen kochten niet enkel een nieuwe woning maar gingen ook voor het 

eerst alleen wonen, waardoor ze ook meubels en huisraad moesten kopen. Anderen moesten sparen 
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om de elektriciteits- en wateraansluiting te kunnen bekostigen. Tijdens de interviews werd duidelijk 

dat het waterbedrijf SWM en het elektriciteitsbedrijf EBS een opstartvergoeding in rekening brengen 

voor alle huizen die zich voor het eerst op het netwerk aansluiten. De verbinding is dus geen fysieke, 

maar een administratieve aangelegenheid. De aansluiting voor water kost 600 srd en voor elektriciteit 

kost het 900 srd. Een huishouden moet dus 1500 srd betalen om volledige toegang te hebben tot 

deze nutsvoorzieningen. Een van de bewoners in Leidingen 10A getuigde: "We hebben onze sleutel 

al een hele tijd, maar we zijn nog steeds bezig ons huis klaar te maken om te verhuizen. We 

woonden bij familie, dus we moesten alles kopen: meubilair, koelkast, fornuis, microwave en 

tegelijkertijd moesten we geld sparen om onze aansluiting bij EBS en SWM te kunnen betalen. 

Daarom zijn we nog niet verhuisd. Maar we zullen snel verhuizen, we zijn nu bijna klaar." (Bewoner 

15, 2015). Vergelijkbare getuigenissen ontvingen we van respondenten op de andere verkavelingen, 

bijvoorbeeld in Hanna's Lust getuigde een alleenstaande moeder: “Ik moest een jaar wachten voor ik 

kon verhuizen. Ik ben een alleenstaande moeder en ik heb maar een klein inkomen. Dus ik moest 

sparen om de aansluiting van water en elektriciteit te kunnen betalen.” (Bewoner 54, 2015).  

 

Samenvattend kan er besloten worden dat de respondenten voornamelijk financiële motieven 

aandroegen om hun latere verhuis naar hun nieuwe LWP-woning te verklaren. Tevens werd er ook 

een verklaring gevonden waarom er in Hanna’s Lust beduidend meer bewoners onmiddellijk naar 

hun nieuwe woning verhuisden. Verschillende van de woningen die onderdeel waren van de 

Woningbeurs hadden tijdens de beurs reeds elektriciteit en water. In die woningen betaalde de 

aannemer reeds de aansluitingskosten. Het was niet te achterhalen hoeveel woningen van de beurs 

al aangesloten waren. Gezien het significante verschil in cijfers ten opzichte van de andere 

verkavelingen, lijkt het erop dat slechts enkele woningen tijdens de beurs nog geen aansluiting 

hadden.  

 

12.3.2 Vergelijking huidige versus voormalige woonsituatie 

In de interviews getuigden vele respondenten dat hun toenmalige slechte huisvestingssituatie een 

belangrijk argument was om te verhuizen naar een woning in Hanna's Lust, Waterland en Leidingen 

10A. Uit de interviews bleek dat 50%, ofwel 30 respondenten, voorheen een huis met familieleden 

deelde. Op deze manier bevonden ze zich in een overbewoonde huisvestingssituatie. Een tweede 

groep van 26 respondenten (43,2%) woonde vroeger in een huurhuis en wilde liever een 

woonsituatie die hen meer zekerheid bood. Slechts een kleine minderheid van de respondenten had 

voorheen een andere woonsituatie. Twee huishoudens (3,35% van de respondenten) moesten hun 

huis verkopen vanwege de scheiding en hadden daardoor een nieuw huis nodig. Twee andere 
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bewoners woonden in een woning die verwikkeld zat in een boedelsituatie, ook zij wilden een 

woonsituatie die hen meer woonzekerheid bood. 

 

Voormalige 

woonsituatie Huurhuis 

Delen met andere 

familieleden 

(overbewoning) Andere Non-respons  

 
Hanna's lust  10 9 1 (gescheiden) 0 

 
Waterland 6 12 2 (boedel) 0 

 Leidingen 

10A 10 9 1 (gescheiden) 0 

 
TOTAAL  26 30 4   60 

Percentage  43.2 50 6.7 0 100 

Tabel 39: voormalige woonsituatie van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 
2017) 
 

Nadat de bewoners hun vorige woonsituatie hadden verduidelijkt, werd hen gevraagd hun huidige 

woonsituatie te vergelijken met hun vorige. In Hanna's Lust vonden alle respondenten dat hun nieuwe 

woonsituatie een aanzienlijke verbetering was ten opzichte van hun vorige woonsituatie. In Waterland 

vonden 19 respondenten dat hun nieuwe huis beter was dan hun vorige, slechts één respondent 

weigerde deze vraag te beantwoorden omdat hij nog niet in zijn nieuwe woning woonde. In Leidingen 

10A gaven ook 19 respondenten aan dat hun huisvestingssituatie verbeterden door naar een LWP-

woning te verhuizen. Slechts één respondent weigerde de vraag te beantwoorden, omdat ze niet blij 

was met haar nieuwe LWP-huis. Ze omzeilde de vraag of haar LWP-huis slechter of beter was dan 

haar vorige woning. In totaal verklaarde 96,7% van de geïnterviewde huishoudens (58 op 60) dat hun 

huidige woonsituatie een verbetering was ten opzichte van hun vorige situatie. 
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Vergelijking vorige 

met huidige 

woonsituatie Verbetering Slechter Non-respons 

 
Hanna's lust  20 0 0 

 
Waterland 19 0 1 (moet nog verhuizen) 

 

Leidingen 10A 19 0 

1 (is niet blij met huidige woning maar 

wil niet antwoorden of het een 

verbetering is) 

 TOTAAL 58 0 2 60 

Percentage  96.7 0 3.3 100 

Tabel 40: vergelijking tussen vorige en huidige woonsituatie van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 

10A en Waterland (Heirman, 2017) 

 

Deze cijfers worden geïllustreerd door enkele representatieve getuigenissen bijeen te brengen. Een 

bewoner te Hanna’s Lust vertelde: "Het is absoluut een verbetering! Wie wil er niet in zijn eigen huis 

wonen? Niemand wil in een huurhuis verblijven. Weet je hoeveel we jaarlijks moesten betalen voor 

een huurhuis? Door de huur konden we geen geld sparen om een huis te kopen, al het geld ging 

naar de huisbaas, die ons eruit kon schoppen wanneer hij wilde." (Bewoner 45, 2015) Een andere 

bewoner getuigde: "Ik woonde bij mijn moeder en later woonde ik bij mijn schoonmoeder in huis. We 

woonden met vier huishoudens samen in een houten huis." (Bewoner 56, 2015) Een derde 

geïnterviewde op Hanna’s Lust verklaarde: "Ik woonde in een huurhuis. Het was leefbaar, maar we 

hadden overstromingen en last van ratten" (Bewoner 53, 2015) Ook in Waterland konden we 

getuigenissen verzamelen: "Ik ben tevreden met mijn nieuwe situatie. Het is hier stil en rustig wonen. 

Ik woonde vroeger in een drukke buurt." (Bewoner 37 2015) "Ik woonde in een huurhuis, een houten 

huis, we hadden er geen drinkbaar water" (Bewoner 27, 2015). Een andere geïnterviewde in 

Leidingen 10A getuigde: "We woonden bij mijn ouders thuis, we hadden maar weinig ruimte en toen 

hadden we een baby. Het huis was te klein. Iedereen in Suriname wil een huis voor zichzelf." 

(Bewoner 5, 2015). Hier nauw bij aansluitend verklaarde een andere bewoner: "Ik ben nu veel 

zelfstandiger. Mijn ouders hun woning was niet slecht, maar een eigen woning is beter." (Bewoner 

10, 2015). 

 

Op basis van de analyse van de interviews, zowel in de concepten afkomstig uit de analyse van de 

antwoorden als uit de specifieke getuigenissen per concept, wordt duidelijk dat, op luttele 

uitzonderingen na, de LWP-woonomgevingen en -woningen de woonsituatie van de geïnterviewden 
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verbeterden. Hierbij bevestigen de interviews de conclusies betreffende woningbehoefte: de 

voormalige woningsituatie was niet optimaal door: 

- Overbewoning 

- Onzekere situatie in een huurwoning 

- Slechte kwaliteit van de woning (zowel door huur als door overbewoonde panden) 

 

12.3.3 Aanleiding om te registreren 

De vragen betreffende het registratie-, selectie- en toewijzingsproces startte met het bevragen van de 

aanleiding van de registratie. Onderstaande tabel toont dat de respondenten op de open vraag ‘wat 

hun aanleiding was om zich bij LWP te registreren drie groepen van motieven aandroegen: ten eerste 

de behoefte om eigenaar van een woning te worden en geen huur meer te betalen, ten tweede om 

niet meer te moeten samenwonen met andere gezinnen - meestal familie – en de derde groep is een 

verzameling van diverse motieven die niet veel voorkomend zijn zoals een echtscheiding, een 

uithuiszetting door verhuurder of familielid, een slechte woonsituatie alsook een respondent die zich 

registreerde omwille van de kwaliteit van de LWP projecten.  

 

Waarom 
registratie LWP? 

eigenaar 
worden 

zelfstandig 
wonen Varia 

geen 
respons 

 

Hanna’s lust  7 7 

1 uit huis gezet, 1 
echtscheiding, 1 kwaliteit van 
de projecten, 3 slechte staat 
vorige woning 0 

 

Waterland 7 11 

1 uit huis gezet, 1 groter huis 
voor nieuw samengesteld 
gezin 0 

 

Leidingen 10A 8 9 
2 uit huis gezet, 1 
echtscheiding 0 

 

TOTAAL 22 27 11 0 60 

Percentage 36,6 45 18,4 0 100 

Tabel 41: aanleiding om te registeren voor LWP (Heirman, 2018) 
 

Om bovenstaande cijfers meer tot leven te wekken, illustreer ik ze met enkele citaten uit de 

interviews. De respondenten die graag eigenaar wilden worden, wilden meestal geen huur meer 

betalen. Zo getuigen twee bewoners beknopt: “We hadden een huurhuis en we konden de huur niet 

meer betalen. We wilden liever een eigen woning.” (Bewoner 29, 2015). Of: “We woonden in een 
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huurhuis. We wilden iets van onszelf hebben. Dat is beter dan dat je huur betaalt. We betalen liever 

voor iets dat onze eigendom is.” (Bewoner 44, 2015). De respondenten die met verschillende 

gezinnen samenleefden en zelfstandig wilden gaan wonen, getuigden als volgt: “Mijn vrouw en ik 

woonden nog in bij mijn ouders. Ik had mijn naam opgegeven omdat ik zelfstandig wilde wonen en ik 

wilde ook een eigendom.” (Bewoner 40, 2015) En: “Ik woonde met mijn gezin (man, vrouw en vijf 

kinderen), mijn ouders en het gezin van mijn broer in de ouderlijke woning. Ik wilde meer ruimte en 

zelfstandig wonen. In zo’n situatie was het ook heel moeilijk voor de kinderen om hun huiswerk te 

maken.” (Bewoner 31, 2015). De groep van respondenten met gevarieerde motieven getuigde: “Ik 

ben gescheiden en ik heb nu een andere vrouw. Ik heb kinderen, zij heeft kinderen en zo hadden we 

een grotere woning nodig.” (Bewoner 36, 2015). Maar ook vertelde een respondent: “We hebben 

geregistreerd vanwege alle faciliteiten en met het oog op de toekomst. Alles is dichtbij.” (Bewoner 47, 

2015) 

 

De motieven om zich te registeren stroken volledig met de evaluatie van de vorige woonsituatie. 

Zowel overbewoning doet een drang naar zelfstandig wonen ontstaan, net als de drang om eigenaar 

te worden van de woning waarin men woont. Bij huur ontstaat vooral een nood om meer 

woonzekerheid te hebben door eigenaar te worden van je woning en om je woonomstandigheden te 

verbeteren.  

   

12.3.4 Wachttijden en toewijzingsprocedure 

De zoektocht naar de perceptie van de bewoners over de wachttijd en de procedure tussen 

registratie en overhandiging sleutels werd zeer uitgebreid in de media gebracht. Alvorens over te 

gaan tot de interviews, geef ik eerst een overzicht van de perceptie van de bewoners die 

aangedragen werden in de media. Vooral de reportages van Info Act17 gaven een eerste inkijk. In de 

reportage van 14 mei 2014 over Hanna’s Lust project werd de zeer enthousiaste tante van Mariska 

Kenswill geïnterviewd. Interviewer Info Act: “Klop klop…” Tante van Mariska Kenswill: “Jaja, treedt u 

binnen. Dit is het huis van Mariska Kenswil. Ze heeft heel lang moeten wachten, maar haar geduld is 

beloond geworden vandaag. Ik ben als tante heel trots erop dat ze vandaag een dak boven der hoofd 

heeft. Want het heeft echt lang geduurd.” Interviewer Info Act: “Wat was haar vorige woonsituatie?” 

Tante van Mariska Kenswill: “Ze heeft met mijn moeder, haar grootmoeder, gewoond en daarna bij 

een tante. En u weet, deze vrouw moet een huis hebben, want ze heeft ook kinderen. Dus ze moest 

een onderdak zoeken. En het is haar eindelijk gelukt.” (Info Act, 2014) De reportage van 30 april 

2014 naar aanleiding van de sleuteloverhandigingen in Waterland bevat volgende getuigenissen: “Ik 
                                                                 
17 Er dient voorzichtig te worden omgesprongen met de informatie van InfoAct gezien dit programma regeringspropaganda is.  
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moet de president bedanken want ik had het echt niet verwacht. Ik wacht al een aantal jaren. Dus ik 

heb het lang zo moeten doen, door bittere tijden door te brengen waar ik bijna geen hoop meer had. 

Maar ja, vandaag sta ik hier als één van de mensen die in aanmerking is gekomen voor een woning. 

Dus ik ben ontzettend blij. En wat ik wil vragen, aan mijn toekomstige buren is dat we het samen hier 

gezellig zullen doorbrengen. En vooral veilig, door op elkaar te letten, want ik ben een man met een 

visuele beperking.” Een tweede nieuwe bewoner getuigde: “Ik heb lang moeten wachten, maar het 

betekent veel voor mij dat ik een nieuw huis heb vandaag.” Interviewer: “Hoe lang hebt u moeten 

wachten?” Nieuwe bewoner: “Zo, zeker tien jaar. Dus ik ben blij dat ik vandaag dit nieuwe huis kan 

kopen.” (Info Act, 2014) Ook na de afronding van de gesprekken in de wijken volgde nog een Info 

Act-reportage over de sleuteloverdrachten in Richelieu. Ook hier alleen maar overgelukkige nieuwe 

bewoners. Een sprekend voorbeeld is een vrouw die het volgende zegt: “Het is een bijzonder gevoel, 

ik ben blij en enthousiast. Ik kon niet wachten op deze dag. En de dag is uiteindelijk aangebroken dat 

ik mijn sleutel in handen krijg en ik naar mijn huis kan lopen om die deur open te maken. Ik ben blij, 

dankbaar en ik heb erop gewacht. Geduld is een schone zaak, maar ik ben bovenal god dankbaar 

dat ik uit die honderden mensen die geregistreerd hebben, zeg maar duizenden mensen, dat ik 

daarvan één mag zijn die vandaag gelukkig is gemaakt.” (Info Act, 2015). 

 

Daarnaast waren er ook positieve reacties op het verloop van de hele procedure. Interviewer Info Act: 

“Hoe lang bent u bezig geweest?” Nieuwe bewoonster: “Misschien vijf jaar. Maar met de notaris en 

zo nauwelijks een paar maanden.” Ook een tweede interview klonk zeer positief. Interviewer Info Act: 

“Hoe hebt u het proces van de registratie tot het handtekeningmoment bij de notaris ervaren?” 

Nieuwe bewoonster 2: “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik ben nu 

ongeveer anderhalf jaar verder. Dus vanaf de eerste registratie bij Sociale Zaken tot nu is anderhalf 

jaar verstreken. Het laatste traject is heel snel gegaan. Het leek alsof ik in een stroomversnelling zat. 

Dus dat is allemaal binnen twee dagen gegaan en tot dit moment is het een beetje onwaarschijnlijk.” 

(Info Act, 2014) 

 

Het programma oppert algemene blijdschap omwille van het uitverkoren worden uit lange wachtlijsten 

en het afronden van vaak lange wachttijden. Onderstaand worden deze voorlopige bevindingen 

verder onderzocht en genuanceerd, op basis van interviews met de bewoners van Leidingen 10A, 

Hanna’s Lust en Waterland. Onderstaande cijfers geven aan dat 42 van de 60 bewoners (70%) 

maximaal vijf jaar moesten wachten alvorens ze een woning van het LWP konden kopen. Slechts 16 

respondenten (26,7%) wachtten minimaal zes jaar. Tenslotte waren er twee respondenten (3,3%) die 
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hun woning kochten zonder zich te registreren. Op basis van enkele getuigenissen bespreek ik 

verder de wachttijd en toewijzingsprocedure.  

 

Tijdstip van 

registratie 

0-2 

jaar 2 - 5 jaar 

6 - 10 

jaar 

> 10 

jaar 

<20 

jaar 

Niet 

geregistreerd 

 
Hanna's lust  8 4 4 1 3 0 

 
Waterland 6 9 3 2 0 0 

 
Leidingen 10A 5 10 1 2 0 2 

 
TOTAAL 19 23 8 5 3 2 60 

Percentage 31,7 38,3 13,3 8,4 5 3,3 100 

Totaal percentage  70,0 26,7 3,3 100 

Tabel 42: wachttijd tussen registratie en sleutel overdracht woningen LWP in Hanna’s Lust, Waterland en 
Leidingen 10A (Heirman, 2017) 
 

Door te vragen naar ‘hoe de bewoners het hele proces van registratie tot sleuteloverhandiging 

ervoeren’, werden ze ook bevraagd over ‘hun perceptie op de eerlijkheid van de toewijzing’. Gezien 

de meeste bewoners beide vragen samen beantwoordden, staan de getuigenissen van de bewoners 

over de eerlijkheid van de selectie en toewijzingsprocedure na de tabel. 

 

Eerlijkheid 

selectie en 

toewijzing Eerlijk  Oneerlijk 

Geen idee/berust 

op geluk Non-respons 

 

Hanna's lust  6 2 3 9 

 

Waterland 4 3 3 10 

 

Leidingen 10A 3 7 3 7 

 

TOTAAL 13 12 9 26 60 

Percentage 21,6 20 15 43,4 100 

 Tabel 43: perceptie op eerlijkheid van de toewijzingsprocedure (Heirman, 2018) 
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Opvallend is dat 26 respondenten (43,3%) niet op deze vraag antwoordden. Vele geïnterviewden 

fietsten om de vraag heen en grepen terug naar de vorige vraag. De ontvangen antwoorden konden 

in drie verschillende groepen worden onderverdeeld: (1) de toewijzing gebeurt eerlijk en is apolitiek, 

(2) de toewijzing gebeurt oneerlijk, op basis van bedeling aan de achterban en vriendjespolitiek en (3) 

ik heb geen zicht op de toewijzingsprocedure, waardoor het volgens de respondent op geluk berust.  

 

Onderstaande citaten verschaffen meer inzicht in de uitgebreide antwoorden van de verschillende 

respondenten over hun perceptie op de hele registratie-, selectie- en toewijzingsprocedure. Uit de 

cijfers blijkt dat de meningen over zowel de wachttijd als de eerlijkheid sterk uiteenliepen. Volgende 

citaten zijn representatief voor zij die vonden dat de procedure snel, vlot en eerlijk verliep: “Ik heb me 

in 2006 geregistreerd. Het was lang wachten, maar in 2006 waren deze woningen nog niet gebouwd. 

Maar het proces liep vlot en prettig. De wijk kon je niet kiezen, het type woning wel.” (Bewoner 33, 

2015). “Het proces verliep heel snel, slechts een jaar. Dat was geheel buiten verwachting. Vroeger 

was de toewijzing politiek getint, nu niet. Ik had me nog onder de vorige regering geregistreerd, maar 

ik werd niet opgeroepen. Nu wel, misschien omdat ze nu met de bank samenwerken. Zij kijken naar 

je inkomen. Dat is objectief, mijn aanvraag werd niet door een politieke bril bekeken.” (Bewoner 47, 

2015) Ook verschillende andere bewoners vermelden expliciet dat ze vonden dat de hele procedure 

eerlijk verliep: “Het heeft heel lang geduurd, 25 jaar, maar nu heb ik opnieuw geregistreerd en daarna 

ging het heel vlot. Ik had al mijn vorige aanvragen nog, misschien had ik daarom geluk. Het verliep 

na de herregistratie heel vlot. Het is een kwestie van alles goed uitzoeken, of je werkt of schulden 

hebt en of je het kan betalen… Er komen veel mensen op af, maar velen kunnen dit niet betalen, dus 

ze moeten iedereen goed controleren.” (Bewoner 43, 2015) Volgende getuigenissen illustreren de 

percepties die aansluiten bij het idee dat de toewijzing berust op geluk: “Ik kreeg mijn woning relatief 

snel. Ik ging vaak langs bij de registratie unit. Ik had de wijk Leidingen 10A gevraagd, maar het type 

woning kon ik niet kiezen. Ik ben erg vaak langs gegaan en zo heb ik laten zien dat ik het erg nodig 

had. Sommigen wachten nog steeds.” (Bewoner 2, 2015). “Ik had me bij de vorige regering 

geregistreerd, vijf of zes jaren geleden. Toen de nieuwe regering aantrad, heb ik me opnieuw 

geregistreerd. Er zijn mensen die lang moeten wachten, anderen komen zelfs niet in aanmerking. Je 

moet geluk hebben en misschien moet je mensen kennen bij de overheid die zaken kunnen regelen.” 

(Bewoner 57, 2015). Vorige getuigenis lijkt al indicatie te geven dat het helpt om mensen te kennen, 

volgende getuigenissen illustreren de perceptie dat het proces niet geheel eerlijk verloopt: “Ik heb niet 

lang moeten wachten. Mijn baas zei in augustus dat hij ging bouwen en in november ben ik verhuisd. 

We zijn niet toegewezen. We hebben rechtstreeks bij Hurricane Steel gekocht. Er zijn vijf arbeiders 
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van Hurricane Steel die zo een woning hebben gekocht. Wij werken beiden voor Hurricane Steel. Nu 

heb ik een huis voor mijn dochter. Ze heeft een beperking.” (Bewoner 3, 2015) Naast rechtstreeks 

kopen via een aannemer, blijken er ook gevallen te zijn van politieke voorkeursbehandelingen: “Ik 

heb me 4 keer geregistreerd. Ik had gekozen voor Hanna’s Lust, want dat is dichtbij, maar ik heb het 

niet gekregen. Ik heb aangenomen wat ze me hebben aangeboden. Ik heb schulden bij de bank, dus 

ik kon geen groter huis kiezen. Mijn vader wilde me niet helpen. Dus heb ik een brief gericht aan het 

secretariaat van de First Lady…. Nee ik denk niet dat de toewijzing steeds eerlijk verloopt. Er zijn 

mensen die het veel minder nodig hebben. Sommige hebben hier een dure auto en als je een dure 

auto kan kopen, kan je ook wel een woning kopen. Er zijn mensen die het veel meer nodig hebben 

en die wachten nog altijd.” (Bewoner 7, 2015) Dit geval is niet uniek, een andere geïnterviewde 

getuigt dat ze een woning toegewezen kreeg omdat haar man op het kabinet van de president werkt 

(Bewoner 9, 2015). Of dat je het hele selectie- en toewijzigingsproces sneller zou kunnen doorlopen 

op basis van politieke verwantschappen: “Ik heb me tijdens de vorige regering geregistreerd, het 

woningbouwprogramma bestond toen nog niet. Ik ben een deel van de partij en de trekker van dit 

gebied zit naast me. Dus hij heeft mijn stukken ‘gelift’, zodat ik in aanmerking ben kunnen komen. Er 

wordt op basis van je stukken gekeken naar je situatie en er word je een woning toegewezen.” 

(Bewoner 38, 2015). 

 

12.3.5 Perceptie van bewoners op locatie en mobiliteitsprofiel van 

de projecten 

Na de algemene beschrijving van de respondenten en de analyse van de registratie- en 

toewijzingsprocedure, ga ik nu dieper in op de perceptie van de respondenten op hun 

woonomgeving. Deze bevraging bestaat uit verschillende onderdelen, startend met de visie van de 

bewoners op de locatie en het mobiliteitsprofiel van hun nieuwe woonomgeving.  

 

a. Afstand tot de binnenstad of ander stedelijk centrum  

Alvorens in te gaan op de perceptie van de huidige woonlocatie, werd er bij de bewoners gepeild 

naar de locatie waar ze woonden vlak voor ze naar hun LWP-woning verhuisden. Van de 60 

respondenten zijn er 40 die vanuit het district Paramaribo verhuisden naar hun LWP-woning in een 

suburbaan district (Wanica of Para). Verder verhuisden 16 respondenten binnen het suburbane 

district waarin ze zich al woonden. Eén respondent verhuisde van een meer afgelegen suburbaan 

district (Commewijne) naar een dichter gelegen (Wanica) en drie respondenten verhuisden van een 

nabijgelegen randdistrict (Wanica) naar een meer afgelegen randdistrict (Para). 
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Voormalige 

woonlocatie 

District 

Paramaribo 

Randstedelijk 

district  Andere 

Non- 

respons  

 

Hanna's lust (Wanica) 9 

11 (10 Wanica, 1 

Commewijne) 0 0 

 

Waterland (Para) 15 

5 (3 Wanica, 2 

Para) 0 0 

 

Leidingen 10A 

(Wanica) 16 

4 (1 Domburg 1, 

1 Lelydorp, 

Wanica 2) 0 0 

 
TOTAAL  40 20 0 0 60 

Percentage  66,7 33,3 0 0 100 

 
Tabel 44: voormalige woonlocatie van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 

2018) 

 

Aangezien het merendeel van de respondenten uit de stad vertrok, of zich in ieder geval verder van 

de stad ging vestigen, is het waarschijnlijk om aan te nemen dat de respondenten niet tevreden 

zouden zijn met de locatie van hun nieuwe leefomgeving. Om meer inzicht te krijgen in de validiteit 

van deze veronderstelling, hebben we de respondenten gevraagd om de afstand van hun nieuwe 

leefomgeving tot de stad Paramaribo te evalueren. De helft van de respondenten beoordeelde de 

locatie positief (36,6% tevreden, 13,4% zeer tevreden). Een kleinere groep van 11 respondenten 

(18,3%) beoordeelde hun locatie eerder als neutraal. Een laatste groep van 19 respondenten (31,7% 

van alle geïnterviewden) beoordeelde hun nieuwe woonlocatie als negatief. Die laatste groep was 

verdeeld onder 18 respondenten die ontevreden waren en één respondent die zeer ontevreden was. 

Het is niet onverwacht dat de zeer ontevreden respondent in Waterland woont. Anderzijds verbaasde 

het dat hoewel Waterland 28 km van het centrum van Paramaribo ligt, een meerderheid van de 12 

respondenten er tevreden was met de afstand tussen Waterland en het centrum van Paramaribo. 

 

 

 



324 
 

Afstand tot 

de stad of 

centrum  Ze
er

 te
vr

ed
en

 

ni
et

 v
er

 w
eg

 

Te
vr

ed
en

 g
oe

de
 

lo
ca

tie
 

N
eu

tr
aa

l 

 re
la

tie
f v

er
 w

eg
 

O
nt

ev
re

de
nn

 

ve
r w

eg
 

Ze
er

 o
nt

ev
re

de
n 

ze
er

 v
er

 w
eg

 

N
o 

re
sp

on
s 

 
Hanna's lust  5 2 6 7 0 0 

 
Waterland 0 12 1 6 1 0 

 
Leidingen 10A 3 8 4 5 0 0 

 
TOTAAL 8 22 11 18 1 0 60 

Percentage  13.4 36.6 18.3 30 1.7 0 100 

Tabel 45: perceptie van de respondenten betreffende de afstand tussen hun woning te Hanna’s Lust, Leidingen 
10A en Waterland en het centrum van Paramaribo (Heirman, 2017) 
 

Door de antwoorden van de respondenten te vergelijken, was het mogelijk om drie vergelijkbare 

types aan argumenten te detecteren bij zij die hun nieuwe woonomgeving niet ver van de stad of 

andere centra percipieerden: (1) stille leefomgeving, (2) relatieve afstand bij autobezit en (3) een 

relatieve afstand ten opzichte van de locatie van andere verkavelingen die veel verder van de stad 

verwijderd zijn. Verschillende verklaringen zijn geselecteerd om die argumentaties te illustreren: “In 

het begin leek het ver weg, maar als ik zie dat sommige mensen helemaal vanuit Zanderij naar de 

stad moeten reizen, is onze afstand nog ok. Het is van hieruit 20 minuten rijden naar de stad.” 

(Bewoner 55, 2015). Een andere bewoner uit Hanna’s Lust legt uit:" Als je je eigen vervoer hebt, is er 

niets ver weg. Dit zijn offers waar je voor moet betalen als je alleen wilt wonen. Als ik mijn eigen 

vervoer niet zou hebben, zou ik het moeilijk vinden, maar we hebben ons eigen vervoer dus het is 

niet zo moeilijk." (Bewoner 59, 2015). “Hier is het rustiger, ik woonde in een zeer drukke buurt met 

files, straatventers en hangjongeren. Hier is het veel meer georganiseerd, het is rustiger en meer 

ontspannen." (Bewoner 48, 2015). In Leidingen voerden de respondenten aan: "Nee, ik denk niet dat 

het ver weg is, ik ga vaak naar het centrum om mijn dochter naar school te brengen en ik werk in het 

Academisch Ziekenhuis in Paramaribo." (Bewoner 6, 2015). "De locatie is prima, de afstand tot het 

centrum is goed. Niet veel anders dan waar zoveel anderen wonen.'' (Bewoner 15, 2015). “Ik vind 

niet dat het ver weg is. Als je in Paramaribo ergens naartoe wil, moet je ernaartoe rijden. De locatie 

maakt dus geen verschil." (Bewoner 19, 2015).  Respondenten van Waterland hadden de volgende 

argumenten: "Ik werk niet in de stad, dus ik ga er niet elke dag heen. Voor mij is het dus niet ver 

weg." (Bewoner 15, 2015). "Het is hier stil en de afstand tot de stad is redelijk, dus voor mij is het ok." 
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(Bewoner 9, 2015). "Het is een beetje ver, maar ik heb een auto, dus ik heb geen bezwaar tegen de 

afstand. Het is geen probleem." (Bewoner 3, 2015). 

 
Ook bij de argumenten voor de negatieve beoordeling van de afstand tot de stad zijn gelijklopend: (1) 

respondenten die de afstand ver vonden, maar hier niet verder op ingingen, (2) het is ver weg door 

files in het verkeer, (3) door onvoldoende openbaar vervoer en (4) door hoge kosten van 

privévervoer. Onderstaande getuigenissen illustreren deze argumenten. Twee bewoners in 

Waterland maakten een duidelijk argument over de kosten van privévervoer: "Brandstof is duur, dus 

ik ga niet vaak naar het stadscentrum, alleen als dat nodig is. Mijn kinderen wonen daar, dus een 

keer per week rij ik naar de stad om ze te bezoeken." (Bewoner 34, 2015). "Tanken is duur. Als je 

elke dag van hier naar Paramaribo moet rijden, heb je je hele salaris nodig. Met de auto is het een 

uur rijden en met de bus duurt het ongeveer anderhalf uur.” (Bewoner 29, 2015). Ook in Hanna's Lust 

werden soortgelijke opmerkingen gemaakt: "Ik denk dat we ver van de stad zijn gelegen. De afstand 

is ver, vooral omdat het openbaar vervoer hier niet goed is. We hebben onze auto nodig en niet 

iedereen heeft er een." (Bewoner 46, 2015). "Ik werk in de stad, ik moet met de auto gaan, er is geen 

andere manier. En als je met je auto gaat, heb je een heleboel verkeersproblemen door de file." 

(Bewoner 51, 2015). In Leidingen 10A argumenteerden ze: “De locatie is een beetje moeilijk. Om 

alles gedaan te krijgen, moet je een hele reis maken. Na een tijdje ben ik het gaan accepteren en 

veranderde ik mijn dagplanning. Ik sta nu veel vroeger op dan voorheen." (Bewoner 16, 2015). "Ik 

vind dat het centrum ver weg is, niet met de auto, maar ik rij liever met mijn fiets en dan is het wel ver 

weg" (Bewoner 11, 2015). Als we naar deze negatieve argumenten met betrekking tot de afstand tot 

het centrum kijken, lijkt het erop dat de afstand relatief is. Deze is namelijk gerelateerd aan de 

mobiliteitsopties die beschikbaar zijn voor de respondenten. 

 

b. Indien je zelf je locatie en woning mocht kiezen 

Tenzij de woningen buiten de procedure verworven zijn, konden de bewoners van de LWP-projecten 

de verkavelingen niet kiezen. Om verder te gaan op de vorige vraag vroegen we de respondenten 

naar hun ideale woonlocatie. Ook hier waren de resultaten verbazend en waren de antwoorden zelfs 

nog positiever dan bij vorige vraag. Bij de vorige vraag was 50% positief en 18,5% neutraal, terwijl bij 

deze vraag 73% van de respondenten terug voor dezelfde locatie zou kiezen. 
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Hanna's lust  14 2 (dichter bij de stad) 4 

 

Waterland 13 

5 (3 Hanna's Lust, 1 

Leidingen 10A, 1 meer 

naar het zuiden) 2 

 

Leidingen 10A 17 

3 (2 Hanna's Lust, 1 

Paramaribo) 0 

 

TOTAAL 44 10 6 
60  

Percentage  73 17 10 100 

Tabel 46: eigen voorkeuren voor locatie woning in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2017) 
 

Onder de respondenten die wensten te verhuizen, waren er twee terugkerende types antwoorden: (1) 

dichter bij de stad en (2) naar een andere LWP-locatie. Verrassend genoeg waren in Waterland enkel 

respondenten die specifiek omschreven dat ze naar Hanna’s Lust of naar Leidingen 10A wilden 

verhuizen. Niemand gaf er in het algemeen aan dat ze dichter bij de stad wilden wonen. Dat soort 

reacties was er enkel in Hana’s Lust en in Leidingen 10A. En dan nog waren die keuzes eerder de 

uitzondering dan de regel, aangezien 73% van de respondenten terug dezelfde locatie zou kiezen.  

Hiermee zijn de antwoorden op deze vraag consistent, en zelfs ietwat positiever dan de reacties op 

de vraag naar de algemene tevredenheid over de locatie van hun woonomgeving.  

 

Aangezien de locatie van de woning meestal samen met de type-woning werd besproken, bespreek 

ik eerst de cijfers van de keuze in woning alvorens in te gaan op de getuigenissen. Bij de keuze van 

de woningen was er iets meer vrijheid om voorkeuren te uiten aan het LWP. Toch waren de 

geregistreerde woningbehoeftigen begrensd, door hun financiële draagkracht. Een gezin kon geen 

woning kiezen die hun financiële draagkracht overschreed, tenzij ze zelf nog extra financiële 

middelen konden bijdragen, zoals spaargeld. Naast de locatie bevroegen we ook welke type woning 

de respondenten zelf zouden hebben gekozen. 
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Hanna's lust  6 

10 (6 groter, 5 

stenen woning) 4 

Waterland 15 3 (groter) 2 

Leidingen 10A 5 

15 (10 groter, 8 

stenen woning, 1 op 

neuten) 0 

TOTAAL 26 28 6 60 

Percentage  43.4 46.6 

 

10 100 

Tabel 47: eigen voorkeuren voor woning in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2017) 
 

Van de respondenten die antwoordden op deze vraag, zijn er meer die liever in een andere woning 

zouden wonen dan respondenten die dezelfde woning zouden kiezen. De respondenten blijken dus 

minder tevreden te zijn over hun woning dan over de locatie van hun woning. Onderstaande 

getuigenissen illustreren de percepties van de bewoners. In Hanna’s Lust vertelde een respondent 

ons: “Ik wil niet verhuizen, ik hou van mijn nieuwe woonomgeving en er is niks beter dan een stenen 

huis. (Bewoner 59, 2015). Een andere bewoner bekende dat hij liever elders zou wonen: ‘Ik woonde 

vroeger aan Leidingen 11 en al mijn familie woont daar ook. Ik zou veel liever dichter bij mijn familie 

en mijn vroegere buurt willen wonen. Dus als ik mocht kiezen, ging ik in Leidingen 10A wonen.” 

(Bewoner 42, 2015). Ook in Leidingen getuigde een respondent: “Ik zou sowieso in Wanica willen 

blijven wonen, we hebben vlot verkeer, natuur en het is hier heel rustig. Indien mogelijk zou ik liever 

een woning met drie slaapkamers hebben. Nu hebben we er twee en we wonen hier met drie 

kinderen. Ik had een woning met drie kamers gevraagd, maar dat hebben ze me niet aangeboden.” 

(Bewoner 14, 2015) In Waterland somt een van de respondenten alle voordelen van zijn 

woonomgeving op om aan te tonen waarom hij opnieuw voor deze locatie en woning zou kiezen: “Ik 

ben blij met de verkaveling, ik heb mijn eigen woning, ik ben in een woord blij. De grond van het 

district Para is ook zo vruchtbaar. Ik zaai hier mijn eigen groenten en planten.” (Bewoner 32, 2015).  
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c. Mobiliteitsprofiel 

De analyse van de ruimtelijke kenmerken van de verkavelingen heeft aangetoond dat door de 

afwezigheid van voetpaden en fietspaden, behalve in Hanna’s Lust, en het beperkte openbaar 

vervoersaanbod de mobiliteitsopties in en rond de LWP-projecten beperkt zijn. De respondenten 

praten meer over de mobiliteitsopties dan over de bereikbaarheid van hun nieuwe leefomgeving. De 

meest dominante mobiliteitsoptie die de respondenten gebruiken, is de auto. 83,3% van alle 

respondenten bezit een auto. De op een na meest gebruikte vervoersoptie is het openbaar vervoer, 

28,3% van de respondenten beweert het openbaar vervoer te gebruiken. Vervolgens gebruikt 18,3% 

van de respondenten een bromfiets voor hun dagelijkse verplaatsingen, gevolgd door een kleine 

minderheid die de taxi en de fiets gebruiken. Aangezien de mobiliteitsopties het aantal respondenten 

overschrijden, wordt het duidelijk dat verschillende respondenten meer dan één vervoersmiddel 

gebruiken om zich te verplaatsen. Aan de hand van getuigenissen van de respondenten tracht ik te 

ontrafelen hoe de respondenten de verschillende vervoersmiddelen gebruiken en evalueren. 
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Hanna's lust  17 4 1 6 3 0 

 
Waterland 16 5 0 9 2 0 

 
Leidingen 10A 17 2 1 2 0 0 

 
TOTAAL 50 11 2 17 5 0 85 

Percentage 83.3 18.3 3.3 28.3 8.3 0 N.v.t. 

Tabel 48: mobiliteitsopties gebruikt door de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 
(Heirman, 2017) 
 

De analyse van de interviews bracht enkele terugkerende argumenten naar voren: een auto is 

noodzakelijk, er is te weinig openbaar vervoer waardoor dat niet kan gebruikt worden als 

hoofdtransportmiddel, een taxi wordt gebruikt als een back-up optie, bromfiets worden beschouwd als 

een goede en goedkope optie om je alleen of met twee te verplaatsen en een fiets wordt beschouwd 

als een vorm van sport en recreatie, maar niet als een vervoersmiddel. Dat voornamelijk vanwege de 

lange afstanden. Enkele getuigenissen maken deze vaststellingen tastbaarder: "Bussen rijden onze 

verkaveling niet in. We moeten lopen naar Sophia's Lust om een bus te nemen. We moeten een tijdje 
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lopen om er te komen, maar bijna iedereen heeft een auto. Het zou goed zijn als hier een schoolbus 

kwam. We moeten ook naar de apotheek als we onderweg zijn, want hier hebben we er geen. Er is 

ook geen polikliniek in de buurt, dus je moet over eigen vervoer beschikken." (Bewoner 7, 2015) “Ik 

gebruik mijn auto, het is al jaren geleden dat ik nog een bus heb genomen. Ik heb geen bus nodig, 

omdat ik mijn auto heb." (Bewoner 2, 2015) "Wij gebruiken alleen onze auto, ons kindje zit in een 

rolstoel, dus het is voor ons geen optie om de bus te nemen of met de fiets te rijden. Onze auto is net 

als ons huis aangepast aan de handicap van mijn dochter.” (Bewoner 8, 2015) In Waterland waren 

volgende getuigenissen sprekend: "Ik gebruik mijn auto. Ik moet wel, want hier komen zelden bussen 

langs. Tijdens ons hele gesprek is er bijvoorbeeld niet één bus langsgereden. Als ze willen dat we 

een bus gebruiken om ons te verplaatsen, moeten er gewoon meer passeren. Het is gewoon niet 

mogelijk om een bus te gebruiken." (Bewoner 25, 2015) "Ik heb een auto, maar om naar de winkel te 

gaan en voor de andere dingen in de buurt gebruik ik mijn bromfiets. Dat is een leuke manier om je te 

verplaatsen."  (Bewoner 38, 2015.) "Ik heb geen auto, dus ik moet zien hoe ik overal kom. Er zijn 

maar weinig bussen die naar de stad gaan. Als ik 's middags de bus mis die vanuit de stad naar hier 

rijdt, neem ik de bus die naar Paranam rijdt langs de Highway. Dan stap ik uit de bus bij de Highway 

en loop ik naar huis. Als het donker wordt, rijd ik helemaal naar Paranam en neem ik daar een taxi 

om me naar huis te brengen. Maar taxi's zijn duur, dus ik kan ze niet altijd betalen." (Bewoner 24, 

2015) In Hanna’s Lust vertelden de respondenten ons: "Ik gebruik mijn auto en soms neem ik de bus. 

Maar er zijn geen bussen in het project en dat is een probleem. Langs de Hannaslustweg rijden 

staatsbussen, maar ik zou liever hebben dat ze in onze buurt rijden." (Bewoner 41, 2015) "Ik gebruik 

mijn auto om naar het werk te gaan, mijn vrouw en kinderen gebruiken een taxi. Mijn kinderen gaan 

naar school waar we vroeger woonden en er rijdt geen schoolbus van hier tot daar. Dus mijn 

kinderen nemen de taxi naar school." (Bewoner 52, 2015) "Ik gebruik alleen mijn auto, ik heb al jaren 

geen bus of fiets meer gebruikt. Ik ben gewend aan mijn auto." (Bewoner 48, 2015) "Ik gebruik mijn 

auto en bromfiets. Ik gebruik nooit de bus. Er zijn wat staatsbussen die aan het begin van het project 

langsrijden, op de Hannaslustweg, maar dan moet je helemaal naar voren rijden. Dan gebruik ik mijn 

auto liever. Maar voor de mensen zonder auto zou het beter zijn als hier bussen zouden stoppen." 

(Bewoner 56, 2015) 

 

De dominantie van de auto als meest voorkomende vervoersmiddel is niet uitzonderlijk voor de LWP-

verkavelingen.  Suriname is een auto-georiënteerde samenleving. De cijfers voor privéautobezit voor 

heel Suriname zijn hoog in vergelijking met regionale statistieken. In 2014 telde Suriname 291 

gemotoriseerde wegvoertuigen per 1.000 inwoners, terwijl buurland Guyana slechts 95 

gemotoriseerde voertuigen per 1.000 inwoners telde (www.nationmaster.com). In Paramaribo 
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vertegenwoordigen personenauto's 50,7% van alle gemotoriseerde voertuigen, op nationaal niveau is 

dat 47,6%. Dat duidt op een extreme dominantie van het stedelijke gebied van Paramaribo, 

aangezien 85,98% van alle personenauto's en minibusjes geregistreerd zijn in het grootstedelijk 

gebied van Paramaribo.  
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Auto/minibus 35 935 18 

113 

4798 2119 60 965 50,77 70 

902 

85,98 

Bromfiets  10 907 9519 4043 1470 25 939 21,60 35 66

0 

72,74 

Motor 747 360 95 46 1248 1,04 1554 80,31 

Fiets  17 510 9074 3803 1541 31 928 26,59 40 

630 

78,58 

TOTAAL 65 099 28 

966 

12 

739 

17915 120 080 100 148 

746 

81,04 

Tabel 49: bezit van verschillende vervoertypes in Suriname (Menke, 2016) 
 

Voortgaand op het hoge autobezit, werd de respondenten gevraagd om de kosten te evalueren die 

verbonden zijn aan autobezit. Op basis van de codering van de antwoorden, konden er vijf 

categorieën worden opgemaakt: (1) het bezitten van een auto is duur, zonder verder in te gaan op de 

omvang of impact van dit kostenplaatje, (2) een auto is zo duur dat ze het niet kunnen betalen, (3) 

het bezit van een auto is duur, maar er is geen alternatief dus heeft men geen andere keus dan de 

dure auto te gebruiken, (4) het bezit van een auto is niet duur en (5) respondenten die geen antwoord 

op deze vraag gaven. Ofwel wilden deze respondenten niet over persoonlijke financiën praten, ofwel 

wilden de respondenten zo graag over een ander onderwerp praten dat ze aan deze vraag 

voorbijgingen. 
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Hanna's lust  3 4 10 1 2 

 
Waterland 3 4 11 0 2 

 
Leidingen 10A 0 5 10 3 2 

 
TOTAAL 6 13 31 4 6 60 

Percentage  10 21.7 51.6 6.7 10 100 

Tabel 50: perceptie op kostprijs van een auto in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2017) 
 

Onderstaande getuigenissen illustreren het spanningsveld tussen noodzaak van autobezit versus 

kostprijs ervan: "Ik bezit een auto, ik gebruik het om naar mijn werk te gaan, mijn kinderen naar 

school te brengen, mijn boodschappen te doen. Wanneer ik na dat alles thuiskom, blijf ik hier, omdat 

ik het niet kan betalen om mijn auto weer te nemen voor vrije tijd, of zo. Ik gebruik hem wanneer het 

moet, maar daarbuiten probeer ik mijn extra ritten te beperken." (Bewoner 55, 2015) "Ik ga overal met 

de auto. Er zijn te weinig bussen en het is niet goed georganiseerd. Het is iets dat fout ging in de 

jaren veertig, ik ben blij dat ze het hebben over het aanleggen van een treinverbinding. Het gebruiken 

van een trein of bus zou veel goedkoper zijn, maar het is op dit moment geen optie. Iedereen wil nog 

steeds een auto bezitten, ondanks de onkosten." (Bewoner 44, 2015) "Ik heb een auto en die betaal 

ik, dus waarom zou ik de bus gebruiken?" (Bewoner 57, 2015) "Ik gebruik mijn auto en soms neem ik 

de bus. Ik kan het me niet permitteren om mijn auto elke dag te gebruiken. Het is te duur om naar 

mijn werk te rijden. Mijn auto is niet zuinig, dus als ik naar mijn werk wil rijden, kost het me 50 srd per 

dag. Maar een bus nemen met kleine kinderen is niet makkelijk. Dus ik gebruik mijn auto zo vaak als 

ik kan." (Bewoner 24, 2015) "Ik gebruik mijn auto, ik heb geen keus, er zijn geen bussen of iets 

anders. Ik heb een auto nodig om me te verplaatsen.'' (Bewoner 37, 2015) “Ik heb geen auto, ik rijd 

met de bus. Een auto is te duur voor mij. Er zijn hier nog andere mensen die afhankelijk zijn van de 

bus. Velen hebben een auto, maar een aantal kan het niet betalen." (Bewoner 29, 2015). "Ik loop 

naar de bus. Ik heb geen auto. Het is te duur voor mij." (Bewoner 8, 2015) "Ik heb problemen om mijn 

auto te onderhouden. Het is duur en hij heeft vaak problemen. Maar ik kan me geen nieuwe 

veroorloven, dus ik rijd deze en soms kan ik het betalen om hem te repareren en soms moet ik 

wachten tot ik het geld heb." (Bewoner 1, 2015) "Als er meer bussen zouden rijden, zou ik ze 

gebruiken. Maar dat is niet het geval. Het zou goedkoper zijn om de auto minder te gebruiken. Ik zou 
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dan minder brandstof moeten kopen. Brandstof is duur, je moet uitkijken of je hebt niets meer over, 

vooral als je maar één baan hebt. Dus ze moeten de bussen snel verbeteren, want het is niet alleen 

moeilijk voor mij maar ook voor haar (wijst naar buurvrouw), het is moeilijk voor iedereen." (Bewoner 

6, 2015).  

 

d. Conclusie 

De locatie en het mobiliteitsprofiel van de LWP-projecten werden geëvalueerd op basis van vorige 

woonlocatie, perceptie op afstand tot stad en centrum, keuze die de inwoners zelf zouden maken 

rond de locatie van de woonomgeving, gebruikte vervoersmiddelen en kostprijs van de auto. De 

eerste vaststelling van dit onderdeel was dat LWP-verkavelingen weldegelijk de stedelijke 

uitspreiding stimuleren, aangezien twee derde van de respondenten uit het district Paramaribo naar 

de rand verhuisden door het LWP. Desondanks is de helft van de respondenten tevreden en bijna 

een vijfde neutraal over de locatie van hun nieuwe woonomgeving. Zij vonden het vooral rustig 

wonen en het bezit van de auto verlichtte de afstand tot de stad of een ander centrum. Voor zij die de 

afstand ver vonden, was file, geen afdoende openbaar vervoer en de hoge kosten van de auto een 

belangrijke motivatie. Het blijkt ook dat de auto het dominante vervoersmiddel is en dat de bus door 

velen als onbetrouwbaar wordt gezien. Enkel zij die zich geen auto kunnen veroorloven en geen 

bromfiets bezitten, zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Door de afstanden tot voorzieningen 

en centrum en door afwezigheid van adequate weginrichting worden de fiets en wandelen enkel 

gezien als recreatie en niet als mobiliteitsoptie. Van de 10 respondenten die geen auto bezitten, 

waren er maar 6 die effectief benoemden dat ze een auto niet konden betalen. De overige vier geven 

enkel aan dat het duur is. Ook zij die een auto bezitten moeten omwille van kostprijs vaak zuinig zijn 

op hun primair vervoersmiddel. Ondanks de hoge kostprijs van de auto en het uitblijven van 

betrouwbare alternatieven, kiest toch 73% van de respondenten voor dezelfde woonlocatie. Deze 

positieve beoordeling komt zeker niet vanuit een weinig kritische houding van de respondenten, 

aangezien ze wel heel kritisch waren ten opzichte van de woning zelf. Daarover zei bijna de helft van 

de respondenten voor een andere woning te kiezen indien mogelijk. Dus ondanks de kritische 

houding en de vele nadelen verbonden aan de locatie van hun nieuwe woonomgeving, wordt de 

locatie toch als positief beoordeeld. Indien de bewoners de vrije keuze hadden, zouden ze zelfs 

dezelfde locatie kiezen. 
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12.3.6 Perceptie van bewoners op opzet van een sociaal netwerk 

op de verkavelingen  

a. Algemene tevredenheid over de verkaveling 

De algemene perceptie van de respondenten op de verkaveling waarin ze wonen is eerder positief 

dan negatief. Slechts zeer weinig respondenten beweren niet tevreden te zijn met hun nieuwe wijk. In 

totaal beoordeelden 49 respondenten (of 81,6%) hun nieuwe als wijk positief, 9 respondenten (15%) 

hadden een neutraal standpunt en slechts 2 respondenten hadden een negatief gevoel. In Hanna's 

Lust en Waterland zijn geen respondenten ontevreden of zeer ontevreden over hun nieuwe 

leefomgeving. De twee ontevreden respondenten wonen in Leidingen 10A. De meeste ‘zeer 

tevreden’ respondenten waren te vinden in Hanna's Lust en in Leidingen 10A. Geen enkele 

respondent in Waterland was zeer tevreden over zijn nieuwe leefomgeving 
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Hanna's lust  10 8 2 0 0 0 

 

Waterland 0 14 

6 (4 wegen, 2 

voorzieningen) 0 0 0 

 

Leidingen 10A 4 13 1 (veiligheid) 

2 (smalle 

straten en 

open 

riolering) 0 0 

 
TOTAAL 14 35 9 2 0 0 60 

Percentage  23.3 58.3 15 3.4 0 0 100 

Tabel 51: tevredenheid over LWP- verkaveling waarin de respondenten wonen (Heirman, 2017)  
 

Zowel de tevreden als ontevreden respondenten motiveerden hun antwoord met eerder behandelde 

of nog te behandelen onderdelen van de verkaveling, zoals voorzieningen, infrastructuur en inrichting 

wegenis. Daarom zullen deze citaten hier niet verder herhaald worden, maar bij het specifieke 

onderdeel besproken worden.  
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b. Sociale cohesie, contact met andere bewoners 

Op basis van de analyse van de interviews bleek iets meer dan de helft van de respondenten 

(53,7%) goed contact te hebben met de buren in de directe omgeving van hun huis. Bovendien 

begroet 31,3% van de respondenten zijn/haar buren zonder verder een nauwe relatie met hen te 

hebben. Slechts 5 respondenten (7,5%) beweren dat ze alle bewoners in hun verkaveling goed 

kennen en 4 respondenten (6%) kennen hun buren niet. Als we de drie buurten vergelijken, kunnen 

er geen significante verschillen worden vastgesteld. 
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Hanna's lust  1 10 6 3 0 

 
Waterland 2 12 5 0 1 

 
Leidingen 10A 2 14 10 1 0 

 
TOTAAL 5 36 21 4 1 67 

Percentage  7.5 53.7 31.3 6 1.5 100 

Tabel 52: contact met buren en andere bewoners in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2017) 
 

Volgende getuigenissen brengen meer inzicht in de relatie tussen de respondenten en de andere 

bewoners in hun wijk. Zo blijkt in Leidingen 10A dat de bewoners goed contact hebben met hun 

nabije buren, maar dat ze niet iedereen in de wijk kennen. Degenen die ze minder goed kennen, 

begroeten ze vriendelijk: "Ik groet alle buren, maar ik ken degenen die om me heen wonen het beste. 

Ik praat meer met hen dan met de anderen. Er is nog geen eenheid tussen alle bewoners, maar dat 

komt omdat het een nieuw project is." (Bewoner 17, 2015) "Over het algemeen heb ik goed contact 

met iedereen, maar er zijn drie of vier huizen waarvan de ik de bewoners echt ken. Met hen kom ik 

regelmatig 's middags bij elkaar om te kletsen.” (Bewoner 3, 2015) “Ja, iedereen kent elkaar, we 

ontmoetten elkaar toen we onze sleutels van het huis kregen.” (Bewoner 6, 2015) Slechts een 

respondent houdt niet van sociaal contact en heeft dus geen sterke band met zijn buren: “Nee, ik vind 

het niet leuk, dus ik ga niet gezellig bij mijn buren. Ik hou van mijn privacy, maar ik begroet ze 
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allemaal beleefd." (Bewoner 18, 2015) In Waterland zijn de getuigenissen gelijkaardig aan deze in 

Leidingen 10A: “Ik heb geluk, ik ken hier veel mensen. Er zijn verschillende andere werknemers van 

SBB, waar ik mee samenwerk. Er is ook een vriend van mijn oma die hier woont. De anderen leer ik 

kennen." (Bewoner 40, 2015). "Ja, sommige ken ik beter dan anderen. Ik ken ze niet allemaal, maar 

met degene die ik ken, praat ik af en toe." (Bewoner 22, 2015) "Ik ken iedereen in onze straat goed, 

de anderen begroet ik. Er hangt hier een vriendelijke sfeer." (Bewoner 36, 2015) "Nee, ik ben vaak 

niet thuis. Ik ben op het werk of in de stad. Dus nee, ik heb niet veel contact met mijn buren. Ik groet 

ze, maar dat is alles. " (Bewoner 26, 2015) Hoewel de buren elkaar in Hanna’s Lust al langer kennen 

dan in de andere twee verkavelingen, zijn de getuigenissen ook hier gelijkaardig. "Ja, ik ken mijn 

buren, sommige ken ik beter dan andere, maar ik begroet ze allemaal." (Bewoner 54, 2015). "Ja, ik 

heb veel contact met mijn buren. We praten veel. Ik ken iedereen, iedereen is hier vriendelijk.” 

(Bewoner 49, 2015) In Hanna’s Lust zijn er zelfs net iets meer respondenten die weinig contact 

hebben met de buurt: "Ik ken mijn naaste buren, maar ik ken niet iedereen. We komen allemaal uit 

verschillende buurten." (Bewoner 44, 2015).  

 

c. Sociale cohesie, activiteiten organiseren 

Hoewel het contact tussen bewoners gemoedelijk lijkt, blijkt dat niet direct te leiden tot de organisatie 

van gezamenlijke activiteiten in de wijken. In geen van de wijken worden veel activiteiten 

georganiseerd. Alleen in Leidingen 10A gaf een respondent aan dat er activiteiten waren 

georganiseerd. De meeste respondenten vertellen dat er geen activiteiten worden georganiseerd 

onder de bewoners van de wijken of door kleinere groepen buren. In elke wijk gaven verschillende 

respondenten, meer bepaald 20%, geen antwoord op deze vraag. Vaak leek dat geen duidelijke 

oorzaak te hebben, dan wel dat ze meer te vertellen hadden over voorgaande onderwerpen en op die 

manier het antwoord op deze vraag uiteindelijk niet gaven.  

Georganiseerde 

buurtactiviteiten 

Veel 

activiteiten 

Af en toe een 

activiteit 

Geen 

activiteiten 

Non-

response 

 
Hanna's lust  0 0 16 4 

 
Waterland 0 0 15 5 

 
Leidingen 10A 0 1 16 3 

 
TOTAAL 0 1 47 12 60 

Percentage 0 1.7 78.3 20 100 

Tabel 53: aantal activiteiten die binnen de wijken georganiseerd worden in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en 
Waterland (Heirman, 2017) 
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Hoewel de cijfers van de drie buurten consistent lijken, werd er tussen de drie buurten toch een 

verschil gedetecteerd. De bewoners van Hanna's Lust gaven aan dat ze wel op kleinere schaal 

activiteiten organiseren: "Nee, er zijn geen groepsactiviteiten. Maar we organiseren activiteiten met 

onze naaste buren. Gisteren zijn we een dagje uit geweest. We reden naar Powaka om een beetje te 

ontspannen. Echte groepsactiviteiten zijn er niet, maar we ontvingen wel bloemen op moederdag." 

(Bewoner 47, 2015) Ook vertellen de respondenten in Hanna’s Lust dat de organisatie van 

activiteiten wel voorzien wordt: “We organiseren ons als wijk en plannen een aantal activiteiten. We 

willen wat activiteiten organiseren voor kinderdag en we willen graag een sportdag organiseren.” 

(Bewoner 59, 2015) De organisatie van activiteiten voor kinderdag werd bevestigd door twee andere 

respondenten. In Waterland had buiten één respondent niemand kennis van de organisatie van 

activiteiten, of de intentie om dat te doen. Deze ene respondent beweerde: "Er zijn nog geen 

activiteiten georganiseerd, maar we willen een wijkband bij elkaar brengen. Het zou fijn zijn als we 

muziek konden spelen tijdens activiteiten in de buurt, zoals verjaardagen en bruiloften." (Bewoner 21, 

2015). Er waren geen andere respondenten die deze intenties konden bevestigen. In Leidingen 10A 

werden op nieuwjaarsavond activiteiten op kleine schaal georganiseerd: "Op nieuwjaarsavond vierde 

een kleinere groep buren samen met elkaar, een grotere groep kwam naar het veld aan de voorkant 

om vuurwerk af te steken. Maar daarnaast zijn er geen activiteiten georganiseerd of gepland." 

(Bewoner 11, 2015). Deze activiteiten werden georganiseerd door enkele buren samen en hadden 

niet tot doel om de hele buurt bij elkaar te krijgen.  

 

In Leidingen 10A konden we een ander soort sociale cohesie opmerken: de bewoners organiseren 

zich er tegen de beheerder van de terreinen, Stichting Sekrepatu. De bewoners betalen maandelijks 

voor het beheer van de site, maar volgens veel respondenten voert de Stichting haar contract niet 

naar behoren uit. Hoewel dit een vorm van sociale organisatie is en duidt op een vorm van cohesie, 

zal de inhoud van het protest verder worden besproken in de paragraaf over het beheer van de 

wijken. 

 

Op basis van vooral de getuigenissen lijken de bewoners van Hanna's Lust zich stilaan te 

organiseren en hebben ze van de drie wijken de grootste intentie om activiteiten voor de buurt te 

organiseren. De respondenten in Waterland dragen de minste aanwijzingen voor sociale organisatie 

aan. De inwoners in Leidingen 10A organiseren zich om in groep op te treden tegen de Stichting 

Sekrepatu. Tevens werd er tijdens oudjaar al spontaan door enkele bewoners iets georganiseerd 

voor een deel van de wijk. Er is geen indicatie van een intentie om meer activiteiten te organiseren. In 

Waterland maakt één respondent melding van de organisatie van een wijkband, maar geen van de 
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andere respondenten kon dat bevestigen. Op alle drie de verkavelingen verklaarden de 

respondenten het gebrek aan activiteiten vanwege de beperkte verblijfsduur. Vooral de inwoners van 

Leidingen 10A en Hanna's Lust verwachten dat dit in de loop van de tijd zal groeien. 

 

d. Sociale cohesie, conflicten 

Aangezien er amper conflicten door de respondenten gemeld werden, lijken de drie verkavelingen 

vredige woonomgevingen. In Hanna's Lust werden geen conflicten gemeld, in Waterland werd er 

slechts één incident vernoemd en in Leidingen 10A beweerden twee respondenten dat er conflicten 

in de buurt waren. Op alle verkavelingen waren er verschillende respondenten die geen antwoord 

gaven op de vraag, vooral omdat ze het hadden over eerdere vragen of een reeds beantwoorde 

vraag. Geen van de respondenten weigerde rechtstreeks antwoord op de vraag te geven.  

 

Weet van conflicten Ja Nee 

Non-

respons 

 
Hanna's lust  0 14 6 

 
Waterland 1 12 7 

 
Leidingen 10A 2 14 4 

 
TOTAAL 3 40 17 60 

Percentage 5 66.6 28.4 100 

Tabel 54: aanwezigheid van conflicten volgens de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 
(Heirman, 2015) 
 

De drie conflicten die werden gemeld door de respondenten waren allen verbale conflicten en 

verliepen geweldloos. In Waterland lichtte een respondent toe: "De enige conflicten die ik ken zijn de 

discussies over de grenspalen. We hebben onze huizen zonder palen ontvangen, dus we zijn 

verantwoordelijk voor het markeren van onze eigen percelen. Sommige mensen beginnen te ruziën 

wanneer de grensmarkeringen worden geïnstalleerd." (Bewoner 31, 2015). Hoewel geen van de 

respondenten van Hanna's Lust of Leidingen 10A dit onderbouwde, zei de sitemanager van beide 

verkavelingen dat de grenspalen in deze projecten aanleiding tot discussie geven. De sitemanager 

gaf aan dat hij soms moet bemiddelen tussen buren als de gemoederen hoog oplopen. In Leidingen 

10A beweert een respondent: "Er zijn alleen kleinere conflicten. Soms ruziën buren met elkaar, maar 

niets groots." (Bewoner 6, 2015). Een andere respondent beweert: "Er is eenrichtingsverkeer in onze 
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verkaveling, maar helaas gehoorzaamt niet iedereen aan deze regels. Sommige mensen rijden in de 

tegenovergestelde richting en dat veroorzaakt argumenten onder bewoners." (Bewoner 16, 2015). 

Dat conflict werd door andere respondenten onderschreven. Met deze cijfers en getuigenissen, 

kunnen we voorzichtig besluiten dat de drie verkavelingen allen vredige buurten zijn, met weinig 

conflicten en geen geweld. 

 

e. Veiligheid  

Veiligheid wordt hier gemeten op basis van de perceptie van de respondenten betreffende hun 

veiligheidsgevoel. Van alle respondenten voelt 81,6% zich veilig in hun nieuwe woonomgeving. 

Slechts vier respondenten (6,7%) voelt zich heel veilig, deze respondenten wonen in Waterland en 

Hanna's Lust. Alle respondenten die hun nieuwe leefomgeving als onveilig percipiëren, wonen in 

Leidingen 10A. Deze respondenten vertegenwoordigen 10% van alle respondenten en 30% van de 

respondenten in Leidingen 10A. 
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Hanna’s lust  1 19 0 0 0 0 

 
Waterland 3 16 0 0 0 1 

 
Leidingen 10A 0 14 0 6 0 0 

 
TOTAAL 4 49 0 6 0 1 60 

Percentage  6.7 81.6 0 10 0 1.7 100 

Tabel 62: Veiligheidsgevoel van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2017) 

 

De argumenten van de respondenten die zich veilig voelen in hun nieuwe leefomgeving zijn 

gelijkaardig in alle drie verkavelingen. De 53 respondenten gebruiken gelijkaardige argumenten, 

onder te verdelen in vier concepten: (1) het is een stille leefomgeving zonder indringers, (2) ik heb 

dievenijzers, dus mijn huis is beveiligd tegen indringers, (3) er is sociale controle in het geval van 

verdacht gedrag en (4) het is een verkeersveilige buurt. "Het is een veilige buurt, denk ik, maar ik heb 

dievenijzers op mijn ramen en deuren gemonteerd, dus nam ik voorzorgsmaatregelen. Zo voel ik me 

hier veilig." (Bewoner 8, 2015) "Als iemand hier in de wijk binnenkomt en mensen zijn achterdochtig, 
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dan beginnen ze elkaar te bellen. Als je je fiets ergens achterlaat, kan het al zijn dat het mensen 

verontrustte en dat iemand kwam vragen van wie de fiets was. We kijken dus uit naar elkaars 

veiligheid." (Bewoner 17, 2015) “Ik voel me hier heel veilig, mijn gasfles zit niet eens vast aan een 

ketting. Het is hier stil, er zijn geen indringers. Ik voel me ontspannen." (Bewoner 39, 2015) De 

mogelijkheid om dingen buiten te laten staan zonder dat ze worden gestolen, werd bevestigd door 

nog drie andere respondenten. "Ja, het is een nieuw project. Ik voel me heel veilig. Niet alle huizen 

zijn bewoond, maar nu voel ik me veilig." (Bewoner 24, 2015). "Het is heel veilig, ook het verkeer is 

veilig. Niemand rijdt hier te snel en we hebben trottoirs. Het is een veilige plaats." (Bewoner 58, 2015) 

"Ja, ik voel me veilig. Soms hoor ik over inbraken, maar ik heb dievenijzers, dus ze zullen hier niet 

komen. Het is hier stil, dus dit zijn slechts enkele uitzonderlijke verhalen. Het is ook erg veilig met het 

verkeer, geen gekke chauffeurs hier." (Bewoner 44, 2015)  

 

Alle respondenten die aangaven dat ze een onveilig gevoel in hun nieuwe woonomgeving hadden, 

zijn afkomstig uit Leidingen 10A. Zij gaven aan dat er twee factoren waren die de onveiligheid 

voedden: (1) hangjongeren in de naburige wijk Sophia's Lust en (2) inbraken in de verkaveling. 

Sommige respondenten suggereren dat een wijkwacht of afsluiting van hun wijk het veiligheidsgevoel 

bij hen zou kunnen verbeteren: "Ja, het is redelijk veilig, maar ik zou me veel veiliger voelen als we 

een buurtwacht hadden." (Bewoner 3, 2015) "We hebben maar één toegang tot de wijk, het is dus 

heel gemakkelijk om een slagboom en een bewaker voorop te zetten. Dan zou het een echte veilige 

plek zijn om te wonen." (Bewoner 12, 2015) 

 

Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat alle inwoners van Waterland en Hanna's Lust 

zich veilig voelen, terwijl 10% van de respondenten in Leidingen 10A zich onveilig voelt vanwege 

rondhangende jongeren in de omliggende wijken en inbraken in de volkstuin. 

 

f. Conclusie  

De tevredenheid over de opzet van de verkavelingen is groot. Zowel de respondenten die tevreden 

als zij die ontevreden zijn, droegen elementen aan die elders in dit hoofdstuk of dit onderdeel werden 

toegelicht. Daarom werden geen aparte getuigenissen verzameld. Een groot deel van de 

tevredenheid hangt af van de mate waarin mensen aangename sociale contacten en een hoog 

veiligheidsgevoel ervaren. Hoewel de wijken jong zijn, hangt in elke verkaveling een vriendelijke en 

veilige sfeer. Niet alle bewoners kennen elkaar of doen activiteiten samen, maar toch heeft iets meer 

dan de helft van de respondenten een goede band met hun naaste buren. Velen zeggen ook de 

minder goed gekende buren vriendelijk te begroeten. Het ontstaan van wijkorganisaties en 
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activiteiten is iets dat moet groeien. Hanna’s Lust wordt al het langst bewoond, waardoor men ook 

daar het verst staat om zich te verenigen en buurtactiviteiten te organiseren. Verder zijn er amper 

conflicten in de wijken te melden. De enige disputen ontstaan bij het plaatsen van de grenspalen 

tussen de verschillende percelen. Verder voelen de respondenten in Waterland en Hanna’s Lust zich 

veilig. Enkel in Leidingen 10A voelt een kleiner percentage van de respondenten zich onveilig, 

omwille van de hangjongeren in de nabijgelegen buurt en de reeds voorgekomen inbraken in de wijk.  

 

12.3.7 Perceptie van bewoners op de nutsvoorzieningen in hun 

woonomgeving 

Om de tevredenheid van de respondenten ten aanzien van de aanwezige nutsvoorzieningen te 

peilen, werd met hen gesproken over drinkbaar water, elektriciteit, klachten over de water- en 

elektriciteitsaansluiting, internetaansluiting en riolering met hen besproken. Onderstaand overloop ik 

per nutsvoorzieningen de algemene tevredenheid en illustreer ik die op basis van enkele 

getuigenissen.  

 

a. Drinkwater op de verkaveling 

Het drinkbaar water wordt in alle drie de verkavelingen aangeleverd door de Surinaamsche 

Waterleiding Maatschappij (SWM). Hoewel meer dan de helft van de respondenten (61,1%) tevreden 

is over zijn toegang tot drinkbaar water, zijn er ook enkele neutrale en negatieve reacties. Tevens 

waren er ook vijf respondenten die geen antwoord op deze vraag gaven. Niet omdat ze weigerden te 

antwoorden, wel omdat ze teruggrepen naar een eerder ontwerp en zo vergaten deze vraag te 

beantwoorden.  

Drinkwater   Positief  Neutraal  Negatief  

Non- 

respons 

 
Hanna's lust  15 2 1 2 

 
Waterland 11 3 5 1 

 Leidingen 

10A 11 3 4 2 

 
TOTAAL 37 8 10 5 60 

Percentage 61.1 13.4 16.7 8.3 100 

Tabel 55: perceptie op aanwezigheid en kwaliteit van water in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A 
(Heirman, 2017) 
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De meest positieve respons kwam van de bewoners van Hanna’s Lust. In deze verkaveling 

reageerde 75% van de respondenten positief op de aanwezige voorzieningen voor drinkwater. Hier 

zijn de meesten vooral tevreden over de waterdruk: “Toen ik in Houttuin woonde, moest ik een 

emmer onder de laagste kraan plaatsen. Hier kan ik me gewoon douchen. Dus het is hier prima.” 

(Bewoner 54, 2015) Er is slechts één respondent in Hanna’s Lust die niet geheel tevreden is over het 

drinkwater: “Soms wanneer ze bezig zijn (met werkzaamheden) dan heb ik tussen twee en vijf geen 

water. Niet altijd, eens om de twee maanden. Dan komt er niks uit. Voor de rest is de waterdruk zeer 

hoog en ben ik tevreden.” (Bewoner 51, 2015). Dus zelfs de enige respondent met kritiek is over het 

algemeen tevreden, behalve als er werken aan de leidingen worden uitgevoerd. 

 

In Leidingen 10A zijn er ook heel wat positieve reacties, maar net zo goed vier negatieve 

beoordelingen van het water. Die vinden hun oorsprong vooral in het feit dat bij de sleuteloverdracht 

de waterleiding nog niet was aangelegd: “De aanleg van de watervoorzieningen heeft even geduurd, 

want ze moesten waterleidingen uit een ander project trekken. Daardoor heeft het even geduurd voor 

er water was. Het water was er pas zes maanden nadat de eerste mensen hier kwamen wonen. 

Maar er zijn districten waar er geen druppel water is.” (Bewoner 15, 2015). Zowel bij tevreden 

respondenten als bij drie ontevreden respondenten kwam een lage waterdruk naar voren. Hierdoor 

moest zelf een hydrofoor geïnstalleerd worden. Volgende respondent onderschrijft de uitspraken van 

bewoner 15 en geeft toelichting over de waterdruk: “In het begin was er geen water. Toen ik kwam, 

had ik geen water. We hebben zeker zeven maanden gewacht op water. Toen we water kregen, was 

er volop water, maar na enkele maanden werd het minder en minder. En op een gegeven moment 

kwam er geen water meer uit de kraan. Ik heb toen besloten om een hydrofoor te steken, maar dat 

hielp ook niet, want de tank wilde niet vullen. Toen moest ik SWM bellen en dan zijn ze iets komen 

doen waardoor er weer water was, maar ik doe het momenteel toch met een hydrofoor. Voor de 

druk.” (Bewoner 16, 2015).  

 

In Waterland waren de meeste negatieve reacties. Toch was ook daar slechts 25% van de 

respondenten ontevreden over het water. 55% reageerde positief. Zowel de tevreden als de 

ontevreden respondenten melden af en toe te kampen met een lage waterdruk. Bij de ene 

respondent blijkt dat aanleiding te geven tot ontevredenheid, terwijl anderen dat niet zo erg vinden. 

Zij die het kunnen betalen, plaatsen een hydrofoor zodat de respondenten zeker zijn van constante 

waterdruk. Enkele respondenten getuigen: “Ja water is er, maar er komt weinig water uit de kraan.” 
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(Bewoner 37, 2015). “Ja, er is water, we zijn tevreden. Soms is er wel een lage waterdruk. Maar ik 

heb nog geen hydrofoor kunnen plaatsen. Dat kost een bom geld.” (Bewoner 36, 2015). 

 

Samenvattend zijn de respondenten in Hanna’s Lust het meest tevreden over de toevoer en de druk 

van het leidingwater. De bewoners van Leidingen 10A hebben eerst heel wat maanden moeten 

wachten op de aansluiting. Het water heeft geen constante druk, waardoor een hydrofoor is 

aangewezen. Hierdoor zijn niet alle respondenten tevreden met het aanwezige drinkwater. De 

bewoners van Waterland zijn het minst tevreden en klagen vooral over druk, een hydrofoor is nodig 

om constante druk te hebben.  

 

b. Elektriciteit op de verkaveling 

Alle verkavelingen beschikken over elektriciteit, aangeleverd door Energie Bedrijven Suriname (EBS). 

De tevredenheid over de aanwezigheid van elektriciteit is groot. Over de drie verkavelingen samen, is 

68,4% van de respondenten tevreden. Slechts 5 respondenten (8,3%) zijn ontevreden. In Hanna’s 

Lust is slechts een respondent ontevreden, in Leidingen 10A en Waterland zijn telkens twee 

respondenten ontevreden. 

 

Elektriciteit Positief  Neutraal  Negatief  

Non- 

respons 

 
Hanna's lust  15 2 1 2 

 
Waterland 14 3 2 1 

 Leidingen 

10A 12 4 2 2 

 
TOTAAL 41 9 5 5 60 

Percentage 68.4 15 8.3 8.3 100 

Tabel 56: perceptie op aanwezigheid en kwaliteit van elektriciteit in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A 
(Heirman, 2017) 
 

In Hanna’s Lust zijn de respondenten zeer tevreden over de stroomvoorzieningen, vooral omdat de 

wijk weinig last heeft van stroomuitval. Iets waar verschillende respondenten in hun vorige 

woonomgeving mee kampten. Er is maar één respondent die aangaf dat er bij de start van het project 

wel eens stroomuitval voorkwam: “Alles is goed van elektriciteit. Alles hebben ze gedaan.” (Bewoner 
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45, 2015). “Het is ok. Ik heb niet zo vaak stroomuitval als waar ik voorheen woonde.” (Bewoner 51, 

2015). 

 

In Waterland antwoordden de meeste respondenten kort dat elektriciteit aanwezig was, enkelen 

gaven aan dat het goed was omdat er weinig stroomuitval was: “We hebben geen last meer van 

stroomuitval.” (Bewoner 27, 2015). Slechts een respondent klaagde over de elektriciteit: “Die 

elektriciteit, ja soms komt het, soms valt het weg, dan komt het weer, dan valt het weer weg. We 

hebben veel black-outs.” (Bewoners 34, 2015). Zijn bevindingen werden door geen van de andere 

respondenten bevestigd.  

 

In Leidingen 10A waren net als in Waterland en Hanna’s Lust de antwoorden over de aanwezigheid 

van elektriciteit eerder beknopt. Verder onderschreef 60% van de respondenten dat de 

elektriciteitsvoorzieningen goed waren. Zo vertelde een respondent: “Elektriciteit was er vanaf dag 1. 

Stroomonderbrekingen heb je overal. En als je gaat vergelijken, is het prima.” (Bewoner 15, 2015). 

Slechts 2 respondenten waren ontevreden over de elektriciteit, eveneens over de onderbrekingen: 

“Elektriciteit is van EBS, ik mag niet klagen. In het begin was het met fases, maar nu gaat het wel.” 

(Bewoner 13, 2015). Deze bewoner is niet geheel tevreden, omdat er voorheen regelmatig 

onderbrekingen waren. Nu gaat het wat beter, maar hij is nog niet volledig tevreden. 

 

Sinds de sleuteloverhandiging was in alle drie de verkavelingen onmiddellijk elektriciteit beschikbaar. 

Het merendeel van de respondenten in de drie wijken is tevreden. Ook de tevreden respondenten 

erkenden af en toe te kampen met stroomuitval, maar dat is een algemeen probleem in Suriname. In 

elke wijk vonden enkelingen die stroomuitvallen problematisch, waardoor ze niet geheel tevreden 

waren over deze nutsvoorziening. 

 

c. Aansluitingskosten water en elektriciteit op de verkaveling 

Naast de evaluatie van de aanwezigheid en werking van water en elektriciteit maakten 14 van de 60 

respondenten een opmerking over de aansluitkosten voor de in dienstneming van water en 

elektriciteit. Voornoemd bij de vragen over het tijdstip van verhuis, gaven verschillende respondenten 

al aan dat de aansluitkosten te betalen bij SWM en EBS de verhuisdatum naar hun nieuwe woonst 

hypothekeerde omdat ze eerst moesten sparen. Samengeteld moest 1500 srd aan 

aansluitingskosten worden opgehoest. Zoals voornoemd zijn er in Hanna’s Lust respondenten die 

geen aansluitingskosten moesten betalen, omdat de aannemer reeds de aansluiting had bekostigd 

om hun woningen tijdens de woningbeurs reeds van water en elektriciteit te voorzien. Zij betaalden 
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slechts 55 srd aan ‘overdrachtkosten’, terwijl bewoners wier woning niet tot het beursterrein behoorde 

de volle prijs dienden te betalen. Het is aannemelijk dat het verschil in aansluitingskosten tussen 

twee groepen binnen eenzelfde verkaveling wrevel oproept, waardoor deze bijkomende kost meer 

werd benadrukt dan bij de andere verkavelingen.  

 

Klachten over 

aansluitingskosten Ja  Nee 

 
Hanna's lust  8 12 

 
Waterland 2 18 

 
Leidingen 10A 4 16 

 
TOTAAL 14 46 60 

Percentage 23.3 76.7 100 

Tabel 57: klachten over aansluitingskosten water en elektriciteit in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A 
(Heirman, 2017) 
 

Er zijn geen verschillen tussen de reacties van de respondenten op de drie verkavelingen onderling. 

Ofwel vermeldden de respondenten de aansluitkost niet, ofwel werd steeds hetzelfde argument 

aangehaald: “Je moet zelf je water- en elektriciteitsaansluiting regelen. Ze hebben het wel voor je 

voorzien, maar jij moet gaan betalen, zodat ze de stroom voor je aanzetten.” (Bewoner 44, 2015) 

Volgende respondent verklaart het volgende over de betaalbaarheid van deze aansluitingskosten: 

“Voor de aansluitingen moet je betalen. Hiervoor moet je sparen, waardoor niet iedereen gelijk kan 

intrekken.” (Bewoner 56, 2015). 

 

d. Internet op de verkaveling 

Internet is in de wijken niet enkel via vaste aansluiting beschikbaar. Respondenten rekenen ook hun 

3G-toegang op hun mobiele telefoon als een volwaardige internetverbinding. In het algemeen zijn er 

maar weinig respondenten die hier positief op reageren, zes van de zeven positieve reacties zijn 

afkomstig uit Hanna’s Lust. Er kwam maar 1 positieve respons uit Waterland en geen enkele vanuit 

Leidingen 10A. Op dit onderdeel konden we 25 negatieve reacties verzamelen. Deze negatieve 

reacties, komen op 1 na allen uit Waterland of Leidingen 10A. Het meest werd er geklaagd in 

Leidingen 10A.   
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Internet Positief  Neutraal  Negatief  

Non- 

respons 

 
Hanna's lust  6 4 1 9 

 
Waterland 1 1 10 8 

 Leidingen 

10A 0 0 12 8 

 
TOTAAL 7 5 23 25 60 

Percentage 11.7 8.3 38.3 41.7 100 

Tabel 58: perceptie op aanwezigheid en kwaliteit van elektriciteit in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A 
(Heirman, 2017) 
 

Op basis van de getuigenissen wordt het duidelijk waarom het aan positieve reacties in Leidingen 

10A ontbreekt. Er is namelijk geen vaste internetaansluiting beschikbaar: “Internet is een probleem. 

Niet iedereen is slim geweest en heeft dat aangevraagd. Ik wil graag een internetverbinding, maar 

het hangt af van het aantal aanvragen. Ik ben naar Telesur geweest en daar zeiden ze me dat hoe 

meer aanvragen er zijn, hoe sneller ze komen. Maar dat is tot nu nog niet gebeurd.” (Bewoner 1, 

2015) We suggereerden aan de bewoner om zich te organiseren en samen aanvragen in te dienen, 

maar dat lijkt niet te lukken omdat de wijk onvoldoende georganiseerd is. Hoewel in Waterland ook 

nog geen internetverbinding heeft, is men zich daar wel aan het organiseren om het snel te krijgen: 

“Internet hebben we nog niet, maar ze zijn ermee bezig. Vorige week is er een meneer gekomen om 

handtekeningen te verzamelen. Iedereen wil internet. Het is een bewoner die ermee bezig is, volgens 

mij is het gericht aan Telesur.” (Bewoner 33, 2015). Door deze hoopvolle verwachting reageerde 

deze respondent als enige positief op de aanwezigheid van internet in Waterland. In Hanna’s Lust is 

er wel internet, waardoor daar andere reacties verzameld konden worden: “Ja de woningen aan de 

voorzijde van het project hebben internet, die achterin nog niet. Dit is het nieuwste project van 

Telesur. Ik weet niet meer hoe ze het noemen… Jawel, glasvezel.” (Bewoner 49, 2015) Naast heel 

wat positieve reacties en neutrale, informatieve reacties betreffende de aanwezigheid van internet 

was er ook één negatieve reactie: “Er is internet, maar dat moeten we zelf nog aansluiten.” (Bewoner 

60, 2015).  

 

e. Riolering op de verkaveling 

Slecht onderhouden of aangelegde rioleringen zorgen al decennialang voor overstromingsproblemen 

in Paramaribo. Zoals voornoemd staan delen van de stad na een fikse regenbui helemaal onder 



346 
 

water (Ministerie van Openbare Werken, 2001). Verkavelingen die op weinig waterdoorlatende 

bodems gebouwd worden, hebben sneller last van overstromingsproblemen. Gezien de 

bodemgesteldheid op de drie projecten, kan dit vooral in Waterland en Leidingen voor een moeizame 

afwatering in de wijken zorgen. 

 

De analyse van de interviews resulteerde in meer negatieve dan positieve respons van de 

geïnterviewden. 24 respondenten (40%) gaf een negatieve waardering aan de rioleringen in hun 

nieuwe woonomgeving. Slechts een derde van de respondenten gaf een positieve reactie. De 

meeste positieve reacties konden in Hanna’s Lust en Waterland verzameld worden, terwijl we de 

meeste negatieve reacties ontvingen in Leidingen 10A.  

 

Riolering  Positief  Neutraal  Negatief  

Non- 

respons 

 
Hanna's lust  9 6 2 3 

 
Waterland 7 2 8 3 

 Leidingen 

10A 4 2 14 0 

 
TOTAAL 20 10 24 6 60 

Percentage 33.3 16.7 40 10 100 

Tabel 59: perceptie op aanwezigheid en kwaliteit van riolering in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A 
(Heirman, 2017) 
 

In Hanna’s Lust zijn de respondenten vooral tevreden omdat de riolering ten eerste gesloten is, en 

ten tweede omdat de goede afwatering ervoor zorgt dat geen overstromingen ontstaan: “De riolering 

is gesloten en ook heel goed aangelegd. Wanner het heel veel regent, en in Suriname regent het 

veel, stroomt het water toch vlot weg.” (Bewoner 48, 2015). Verder wordt in Hanna’s Lust ook 

melding gemaakt van goed onderhoud aan de riolering: “De vergaarbakken in de straatgoten, een 

kleine bak waar een rooster, komen ze ledigen wanneer ze vol zand zitten.” (Bewoner 47, 2015).   

 

In Waterland blijkt een deel van de wijk goed af te wateren en een deel niet. Hierdoor hebben 

sommige geen problemen met de riolering, anderen klagen over slechte ontwatering. De negatieve 

responsen over slechte ontwatering baseren zich op drie centrale componenten: (1) slecht 

uitgevoerde riolering met vrees voor overstromingen (2) verstopping door gebrek aan onderhoud en 
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(3) voorkeur voor gesloten riolering. Betreffende de slechte uitvoering is volgende reactie 

representatief voor meerdere reacties in de verkaveling: “De riolering is niet goed. Als de grote 

regentijd in aantocht is, ben ik bang dat het water naar binnen gaat stromen. Men heeft de afvoerbuis 

te laag gezet. We hebben het meegemaakt en ik ben bang dat het opnieuw zal gebeuren. Het 

systeem was beter gesloten geweest.” (Bewoner 36, 2015) Over het onderhoud gaf een respondent 

aan dat: “Die duikers zijn verstopt met zand en modder. Er zit ook papier en flessen tussen.” 

(Bewoner 27, 2015) Op basis van verschillende getuigenissen blijken er dus zowel structurele 

problemen als onderhoudsproblemen te zijn. Toch zijn er delen in de wijk waar de riolering wel goed 

werkt: “De riolering is goed, het loopt hier niet onder water.” (Bewoner 37, 2015). Ook zij die wonen 

op plekken waar het water wel goed wegtrekt, beseffen dat de riolering in andere delen niet goed 

werkt. Zij benadrukken de goede en de zwakke delen van het ontwateringsnetwerk. Tijdens de 

interviews was men bezig om de bestaande duikers te vervangen door grotere, op die manier werden 

de structurele problemen met delen van de riolering in Waterland erkend. De negatieve perceptie van 

de respondenten op de riolering bleek daardoor een zeer accurate inschatting van de waterkundige 

situatie te zijn. 

 

In Leidingen 10A is er een dominante tendens onder de respondenten: op enkele uitzonderingen na 

wil iedereen liever een gesloten riolering. Verschillende respondenten nemen het heft in eigen 

handen: “De riolering doet zijn werk, maar ik hou niet van open riolering. Het kost geld, je moet het 

kunnen managen en schoonhouden. Je moet mensen daar bewust van maken, want nu gaat er van 

alles in. Nu loopt ze nog goed en ruikt ze niet, maar de vraag is hoe de riolering er binnen 4 à 5 jaar 

zal uitzien. Op een project hier in de buurt dat meer dan 30 jaar oud is, zie je dat de riolering groen 

en vuil is. Dus ik denk om ze in de toekomst dicht te maken en daarvoor een vergunning aan te 

vragen.” (Bewoner 6, 2015).  

Zelfs respondenten die op zich tevreden zijn met de werking van het huidige ontwateringssysteem, 

hebben opmerkingen over onder meer stank. “De riolering is verschrikkelijk. Ze ruikt, omdat het water 

niet doorstroomt.” (Bewoner 4, 2015). De argumentatie voor de gesloten riolering wordt vaak 

gekoppeld aan andere gebreken aan de riolering. De respondenten klagen steeds over twee 

terugkerende negatieve aspecten van de riolering: slechte doorstroom en verstopte riolering. Net als 

in Waterland blijken sommige delen van de verkaveling beter te ontwateren dan andere delen. In het 

slecht ontwaterende gedeelte getuigt een respondent: “Ik denk dat op sommige plekken de riolering 

al verstopt is geraakt. Het is al een keer voorgekomen dat het water al een beetje over de berm is 

gelopen.” (Bewoner 2, 2015). 
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Binnen de drie projecten is er een groot verschil in de kwaliteit van de riolering. Hanna’s Lust heeft de 

beste riolering en respondenten zijn oprecht blij omdat ze voorheen in situaties woonden waar hun 

woonomgeving regelmatig onderliep. Zowel in Waterland als Leidingen 10A is er open riolering. Vele 

respondenten in beide verkavelingen zouden liever gesloten riolering willen, omdat die minder 

geurhinder veroorzaakt en minder onderhoud vergt. Toch beseffen verschillende respondenten dat 

verstoppingen in gesloten rioleringen moeilijker op te lossen zijn dan bij open rioleringen. In 

Waterland zijn er bepaalde delen van de verkaveling die niet goed afwateren, andere delen wel. In de 

zones waar de afwatering goed is, zijn de bewoners tevreden. De klachten focussen zich op angst 

voor het overlopen van de grachten en verstoppingen. De meest ontevreden respondenten vonden 

we in Leidingen 10A. Daar zijn heel wat afwateringsproblemen. Andere slecht onderhouden open 

rioleringen in de omgeving maken respondenten bezorgd over de toekomst van hun rioleringen. 

Zowel op Leidingen 10A als op Waterland nemen de bewoners het heft in eigen handen. Ze vragen 

een vergunning aan om ter hoogte van hun perceel de open riolering te vervangen door een 

gesloten, ondergronds systeem.  

 

f. Conclusie 

De bevraging over de nutsvoorzieningen gaf zowel inzicht in de perceptie op de huidige situatie als 

over de voormalige woonsituatie van de respondenten. Zo ontdekten we dat heel wat respondenten 

vroeger in een woonomgeving woonden met weinig waterdruk, de stroom er vaker uitviel en de 

riolering bij hevige regenval overliep. In hun nieuwe woonomgeving is er over de drie verkavelingen 

heen een grote tevredenheid over het aanwezige drinkwater en de elektriciteit. Een deel van de 

respondenten klaagt wel over de aansluitkosten voor water en elektriciteit. Die kosten vertragen bij 

sommigen zelfs de verhuis naar hun nieuwe woonst. Internet is enkel in Hanna’s Lust aanwezig. In 

Leidingen 10A wil men internet en doet men individuele aanvragen, terwijl Waterland zich organiseert 

om die aanvraag in groep te doen. Het meest kritisch waren de respondenten over de riolering, en 

dan voornamelijk in Leidingen en Waterland. In Hanna’s Lust was er grote tevredenheid over de goed 

werkende gesloten riolering. In Leidingen 10A en Waterland waren er voornamelijk klachten over 

slechte aanleg, verstoppingen en de vrees voor overstromingen. Verder verkiezen de respondenten 

gesloten riolering boven een open systeem, omdat dat minder geurhinder veroorzaakt en minder 

onderhoud vergt.  
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12.3.8 Perceptie van bewoners op de voorzieningen in en rond hun 

woonomgeving 

In dit onderdeel peilen we naar de perceptie van de bewoners op de aanwezige voorzieningen op de 

verkaveling, alsook op de voorzieningen in de directe omgeving en naar het gebruik van die 

voorzieningen. Hierbij pols ik de respondenten ook naar hun perceptie op de afstand tot die 

voorzieningen.  

 

a. Aanwezige voorzieningen in de woonomgeving 

Op de drie verkavelingen zijn weinig voorzieningen aanwezig. Zoals de analyse van de wijken 

aangaf, is er in Hanna’s Lust meer ruimte voor voorzieningen gereserveerd dan in de andere twee 

projecten. Overkoepelend blijkt dat 52 respondenten (86,7% van de respondenten) ontevreden zijn 

over het aantal voorzieningen in hun woonomgeving. De meeste ontevreden respondenten bevonden 

zich in Leidingen 10A, de meeste tevreden respondenten wonen in Hanna’s Lust. Op elk van de 

verkavelingen waren de respondenten heel goed in staat om hun behoeftes qua voorzieningen te 

verwoorden. 
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Hanna's lust  4 16 

4 bank, 2 postkantoor, 4 polikliniek/dokter, 13 

speeltuin, 15 openbaar vervoer, 6 politie kantoor, 1 

sociaal bureau, 7 recreatie/sportveld, 6 EBS-kantoor, 

6 SWM-kantoor, 8 mall, 2 supermarkt, 1 apotheek, 1 

kinderdagverblijf 0 

 

Waterland 2 17 

17 openbaar vervoer, 12 recreatie, 1 markt, 4 

school, 4 bank, 2 ATM, 7 speeltuin, 3 apotheek, 1 

politie, 1 brandweer, 2 bar/restaurant, 4 

kinderdagverblijf, 1 EBS-kantoor, 1 SWM-kantoor, 2 

postkantoor, 6 dokter/polikliniek 1 

 

Leidingen 10A 1 19 

11 openbaar vervoer, 17 recreatie, 4 apotheek, 2 

bars/restaurants, 4 dokter, 1 markt, 4 bank, 3 

postkantoor, 10 supermarket, 1 EBS-kantoor, 1 

SWM-kantoor, 1 telesur, 1 kinderdagverblijf 0 
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TOTAAL 7 52 

12 bank, 7 post, 14 dokter/polikliniek, 20 speeltuin, 7 

politie, 1 sociaal kantoor, 36 recreatie/sport, 8 EBS-

kantoor, 8 SWM-kantoor, 8 mall, 12 supermarkt, 8 

apotheek, 6 kinderdagverblijf, 43 openbaar vervoer, 

2 markt, 4 school, 2 ATM, 1 brandweer, 4 

bar/restaurant 1 60 

Percentage 11,6 86,7  1,7 100 

Tabel 60: perceptie op aanwezige voorzieningen in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A (Heirman, 2017) 

 

Hoewel Hanna's Lust de beste voorzieningen in de wijk heeft, benadrukken respondenten dat er nog 

veel voorzieningen moeten bijkomen. De voorzieningen die er het meest gemist worden zijn 

openbaar vervoer (15 respondenten) en een speeltuin (13 respondenten). De bezorgdheid over het 

openbaar vervoer focust zich op: (1) gemis aan openbaar vervoer dat effectief in de wijk komt en (2) 

gemis aan openbaar vervoer dat voldoende frequent komt, zodat het een waardig alternatief voor de 

auto kan vormen. De respondenten verduidelijken dit: “Ik mis busvervoer. Dat is het 

allerbelangrijkste, maar dat hebben we niet. Je moet telkens een taxi betalen en dat kost veel geld. 

Er rijden staatsbussen om 6u en 8u, maar als je om zeven ergens moet zijn kan je niet gaan. Ze 

rijden niet regelmatig genoeg.” (Bewoner 44, 2015). Over de zone gereserveerd voor een speeltuin 

wordt gezegd dat er ook effectief speeltuigen moeten komen, zodat de kinderen in de wijk ervan 

kunnen genieten. Een respondente licht toe: “Ze zijn ermee bezig, maar het project is nog niet af. Er 

is een sportveld voorin gepland en verder een speeltuin. Maar die zijn er nog niet” (Bewoner 45 

2015). Hoewel er al een kleine supermarkt in de wijk is en er vlakbij heel wat winkels zijn, langs de 

Hannaslustweg, wenst toch 40% van de respondenten meer winkels in de omgeving. Daar zou de 

voltooiing van de verkaveling voor moeten zorgen, zo vertelt een respondent: “Er is een grote mall in 

aanbouw achterop, met units om te betalen voor nutsvoorzieningen, stroom, Telesur en SWM.” 

(Bewoner 50, 2015). Verschillende respondenten bevestigen dat. Ook kan de mall de wensen van 

enkele respondenten inwilligen om een kantoor van SWM en EBS dichtbij te hebben. Nu moeten de 

respondenten naar de stad om hun rekeningen te betalen. Hoewel de dichtstbijzijnde polikliniek vier 

kilometer van de verkaveling verwijderd ligt, hadden slechts 4 respondenten nood aan een dokter of 

polikliniek dichtbij. Voor voorzieningen als een speeltuin, mall, polikliniek en politiepost, kijkt men 

vooral naar de reserveringen die hiervoor in de wijk gemaakt werden. Veel respondenten zijn hoopvol 

dat die er zullen komen, maar beginnen tegelijkertijd ongeduldig te worden: “Er is plaats vrijgemaakt 

voor een polikliniek en een politiepost, men heeft rekening gehouden met alles. Ze zijn er nog niet, 

maar ik verwacht dat ze wel zullen komen. De plaats is al gereserveerd, maar er is nog niets. Ja, die 
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moeten er snel komen, want elke dag komen er mensen bij.” (Bewoner 51, 2015) De meeste 

respondenten hebben er vertrouwen in dat de gereserveerde voorzieningen zullen komen. Toch 

hebben enkelen ook hun bedenkingen: “Er is plaats voorzien, maar ik betwijfel dat die voorzieningen 

snel zullen komen. In mei zijn er verkiezingen, en ik weet niet wie die gaat winnen. Voor de 

verkiezingen moeten eigenlijk alle woningbouwprojecten voor 90% klaar zijn. Ik zeg niet dat 

voorzieningen niet belangrijk zijn, maar nu zijn de woning prioritair. Voor de verkiezingen zullen eerst 

de woningen worden gebouwd, daarna komen de voorzieningen.” (Bewoner 48, 2015) 

 

Hoewel Waterland het verst ligt van de voorzieningen beschikbaar in de stad, hebben de bewoners 

wel een supermarkt en een lagere school in de nabije omgeving. Andere voorzieningen, zoals een 

polikliniek (13,2 km), lagere middelbare school (13,3 km), secundaire school (31 km) en ziekenhuis 

(30 km), liggen verder van de verkaveling. Toch zijn de bewoners niet helemaal ontevreden. Zo 

vermelden verschillende respondenten met vreugde de komst van een nieuwe supermarkt “Ja, er zijn 

genoeg winkels. Er is er eentje aan de overkant. Het is een nieuwe!” (Bewoner 37, 2015). Wel heeft 

85% van de respondenten in Waterland behoefte aan beter openbaar vervoer. Aangezien er maar 

drie bussen per dag langs de verkaveling rijden, is het heel erg moeilijk om je dagelijkse 

verplaatsingen te doen met de bus: “Bussen is verschrikkelijk. Overdag lukt het met moeite, na 5u 

zijn er geen bussen meer. Het is een probleem.” (Bewoner 34, 2015). Daarnaast heeft 60% van de 

respondenten nood aan meer recreatie en sportvoorzieningen in hun woonomgeving. Een derde van 

de respondenten vraagt een speeltuin en een poli. Andere bijkomende voorzieningen, zoals een 

kinderdagverblijf, een school of een bar, worden maar door enkele respondenten gevraagd. Anders 

dan in Hanna’s Lust is er geen duidelijkheid over wat er gepland wordt en welke terreinen 

gereserveerd zijn voor voorzieningen. Uit de verkavelingsplannen en gesprekken met het MTH blijkt 

dat er geen reserveringen zijn. Dat is echter niet duidelijk bij de respondenten, waardoor er heel wat 

vage verwachtingen leven. “Er is plaats gereserveerd voor een speeltuin of een voetbalveld, weet ik 

veel. Ja, dat hadden ze ons voorgehouden. Ook een crèche. De coördinator hier, een vrouw, zij had 

het ons gezegd. Van tijd tot tijd vergaderen we met haar.” (Bewoner 36, 2015). De onduidelijkheid is 

groot, gezien een andere respondent beter geïnformeerd lijkt wanneer hij vertelt: “Er zijn hier nog 

geen reserveringen. Op Hanna’s Lust wel voor een SWM-kantoor of EBS-kantoor, waardoor ze niet 

helemaal naar de stad hoeven te gaan, maar hier niet.” (Bewoner 25, 2015). 

 

In Leidingen 10A is de afwezigheid van openbaar vervoer in een straal van 350m van de woonplaats 

het grootste gebrek binnen het voorzieningenaanbod. De dichtstbijzijnde buslijn bevindt zich op 1,43 

km van de verkaveling. Verder zijn er geen voorzieningen op het terrein. Wel zijn er scholen op elk 
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niveau in de nabije omgeving. Ook het ziekenhuis bevindt zich op slechts 8 km afstand, de 

dichtstbijzijnde polikliniek bevindt zich op 4 km. Desondanks zijn 19 van de 20 respondenten 

ontevreden over het voorzieningenniveau in hun nabije omgeving. 85% van de respondenten geeft 

aan dat ze recreatie of sportgelegenheden in de nabije omgeving missen. Zo vertelt een respondent: 

“Sportvelden zijn er niet. Ik had dat ook niet direct verwacht op een nieuw project. Maar ik hoop dat 

ze de ruimte hebben gelaten om ze aan te leggen. Anders zou het dom zijn. Weet je waarom? Ik heb 

al in buurten gewoond waar ze de fout hebben gemaakt om dat niet te doen, en dan gaat het mis. 

Dan stijgt de criminaliteit. De jongeren hebben niks te doen. Die kleine jongen die ouder wordt en 

zich afvraagt wat te doen na school, begint rond te hangen. Als je het te laat aanpakt, dan gaan ze 

overstag. Vele volksbuurten hebben te laat recreatiemogelijkheden neergezet, en dan gaat de ene de 

andere besmetten. Als je nu al sportfaciliteiten neerzet, kan je criminaliteit tegengaan. Het is leuk als 

de hele buurt gaat basketten. Iedereen is er dan bij betrokken. En het zorgt ook voor sociale 

controle.” (Bewoner 6, 2015). Zoals het aanbod al doet vermoeden, mist 55% van de respondenten 

openbaar vervoer in de nabije omgeving. Velen gebruiken de bus niet, omdat ze die te ver weg 

vinden. Zo getuigt een respondent over het aanbod: “Hier zijn geen bushaltes. In Sophia’s Lust wel, 

maar die rijden niet meer na een bepaald uur.” (Bewoner 5, 2015) Een andere bewoner zegt dat er te 

weinig vraag is naar openbaar vervoer. “We moeten naar Sophia’s Lust voor bussen. Ik ben nooit 

gegaan. Zoveel mensen wonen hier niet, en zoveel mensen gaan ook niet met de bus. Dus dan gaan 

de bussen niet naar hier komen.” (Bewoner 6, 2015) De helft van de respondenten zou meer 

supermarkten dichterbij willen hebben, 35% wil graag een speeltuin in de verkaveling. Over de 

gereserveerde ruimte heerst onzekerheid. Niet iedereen weet wat er precies gaat komen, maar 

vooral niet wanneer dat zal gebeuren. Veel respondenten vermoeden dat het nog een hele tijd zal 

duren vooraleer de voorzieningen op de gereserveerde velden zullen gebouwd worden. Een 

respondent vertelt ons: “Ik denk dat er een speeltuin en een supermarkt komen. Misschien ook een 

poli. Dat zou wel goed zijn. Ik denk niet dat het er snel gaat gebeuren. Ze zijn nog op zoveel andere 

plekken aan het bouwen. Ik denk dat we wel even zullen moeten wachten voor ze gaan beginnen.” 

(Bewoner 7, 2015). 

 

b. Locatie van dagelijkse inkopen 

Hoewel er geklaagd wordt over de weinige voorzieningen in de omgeving, doet toch 65% van alle 

respondenten hun aankopen in de omgeving. Er valt een onderscheid te maken tussen de 

verschillende wijken. In Hanna’s Lust en Waterland wordt overwegend in de buurt inkopen gedaan, 

terwijl de respondenten in Leidingen 10A het vaakst onderweg naar huis hun inkopen doen. Slechts 

de helft van de respondenten in Leidingen 10A wendt zich voor zijn dagelijkse inkopen tot de winkels 
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in de buurt. Aangezien er meerdere antwoorden mogelijk waren, kiezen respondenten vaker 

meerdere locaties om hun dagelijkse inkopen te doen. Slechts een derde van de respondenten doet 

zijn/haar inkopen in het centrum van Paramaribo. Opmerkelijk is dat de helft van de respondenten in 

Hanna’s Lust dagelijks inkopen doet in de stad, terwijl in Waterland maar zeven respondenten naar 

de stad gaan voor inkopen. In Leidingen 10A zijn dat er slechts drie.  
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Hanna's lust  13 4 10 0 

 
Waterland 16 3 7 1 

 
Leidingen 10A 10 13 3 1 

 
TOTAAL 39 20 20 2 81 

Percentage 65 33,3 33,3 3,3 N.v.t. 

Tabel 61: locatie van dagelijkse inkopen van respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 
(Heirman, 2017) 
 

In Hanna’s Lust is er zoals voornoemd een kleine supermarkt in de wijk en zijn er verschillende 

winkels langs de Hannaslustweg en langs de Magentakanaalweg. Hierdoor is het aanbod van 

voorzieningen in de buurt groot. Het is zo niet verwonderlijk dat 65% inkopen doet in de omgeving. 

Verder doet de helft van de respondenten zijn inkopen ook in het centrum van Paramaribo Slechts 

vier respondenten (20%) doet zijn inkomen onderweg naar huis. Van de respondenten die hun 

inkopen in de buurt doen, combineren zes respondenten die nog met inkopen elders. Zeven 

respondenten doen al hun inkopen in de buurt. Zo getuigt een respondent: “Je hebt opties zat, je hebt 

Magentakanaal, je hebt Wanica. Ik moet nog kijken wat het voordeligste is, maar ik moet sowieso niet 

naar de stad om zaken te kopen.” (Bewoner 46, 2015). Zij die in de stad winkelen, doen daar vooral 

hun grote aankopen. Vijf respondenten specifieerden dat ze hun grote aankopen in de Combé Markt 

doen, in de Grote Combéweg in het centrum van Paramaribo: “Mijn vrouw gaat in de stad naar de 

Combé Markt. Daar gaat ze haar inkopen doen.” (Bewoner 47, 2015). Bezoeken aan de Combé 

Markt of andere winkels in de stad worden ook vaker gecombineerd met winkelen dichterbij: “Onze 

inkopen gebeuren hetzij in de markt, hetzij in de winkel. De kleine dingetjes kopen we hier in de 

winkel. Voor de grote aankopen gaan we naar Combé M of de Centrale markt.” (Bewoner 55, 2015). 
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Volgende respondent verklaart dat ze haar inkopen onderweg doet: “Er is hier een supermarkt, maar 

ik koop onderweg.” (Bewoner 57, 2015) Die gewoonte delen slechts vier andere respondenten. 

 

In Waterland doet wel 80% van de respondenten zijn aankopen ook in de buurtwinkels. Het gaat om 

buurtwinkels die langs de Sir Winston Churchillweg liggen. Langs die weg opende een winkel recht 

tegenover Waterland daags voor de interviews de deuren. Van de respondenten geven zeven 

respondenten aan dat ze al hun inkopen in de buurt doen: “Ik doe mijn inkopen bij Kai Du, die grote 

supermarkt daar.” (Bewoner 39, 2015) De overige respondenten combineren de buurtwinkels met 

winkels in de stad: “Mijn dagelijkse inkopen doe ik ook in de stad en soms hier in de buurt.” (Bewoner 

23, 2015). Van diegenen die in de buurt winkelen, gaat ook een deel in Domburg naar de winkel. Ook 

zijn er drie bewoners die aangeven dat ze onderweg hun inkopen doen. 

 

In Leidingen winkelen de meeste respondenten (65%) onderweg naar huis. De helft winkelt ook wel 

in de buurt, slechts 3 inwoners trekken naar het centrum van Paramaribo om hun inkopen te doen. 

Heel wat inwoners combineren de inkopen die ze onderweg doen met winkels in de buurt: “Euh, ik 

zou niet zeggen dat ik ze op één plaats doe. Toen ik in de stad woonde, was het de Combé Markt, nu 

is het een mix. Soms onderweg in Leidingen, soms hier in de buurt. Het is niet bepaald één plaats.” 

(Bewoner 6, 2015). Ook zijn er enkelen die voornamelijk onderweg winkelen: “Meestal onderweg 

naar huis. Het maakt niet uit welke winkel, maar wel onderweg naar huis.” (Bewoner 4, 2015). Van de 

drie respondenten die in de stad hun aankopen doen, zijn er twee die zoals de respondenten in 

Hanna’s Lust hun aankopen in de buurt combineren met Combé markt: “Normaal haal ik mijn inkopen 

aan het einde van de maand in de Combé Markt, brood en groenten haal ik in de buurt.” (Bewoner 

20, 2015).   

 

c. Locatie werk 

Paramaribo is de meest gegeerde locatie onder de respondenten om te werken. Twee derde van hen 

werkt in de hoofdstad. Het overige derde (20 respondenten) werkt verspreid over verschillende 

locaties. Vijf van hen werkt dicht bij hun woonplaats, drie werken heel veraf, in rurale gebieden. 

Daarnaast zijn er nog enkelen die in Paranam, Commewijne en Lelydorp werken. Slechts twee 

respondenten werken niet en eentje heeft de vraag niet beantwoord.  

 

Dat Paramaribo de meest populaire locatie is om te werken is niet verrassend. Zoals het historisch 

overzicht in de inleiding aangeeft, is dat het economische, administratieve en bestuurlijke centrum 

van Suriname. De overheid is een populaire werkgever bij de respondenten, aangezien 20 van de 
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respondenten spontaan vertelden dat ze bij de overheid in de stad werkten. Elf van hen wonen op 

Hanna’s Lust, zeven op Leidingen 10A en twee op Waterland. De overige gaven aan dat ze bij een 

particulier bedrijf werken, of specificeerden hun werkgever niet. 
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Hanna’s Lust 1 14 1 1 1 0 2 0 

Waterland 1 10 0 2 1 3 3 0 

Leidingen 10A 0 16 2 0 0 1 0 1 

TOTAAL 2 40 3 3 2 4 5 1 60 

Percentage 3,3 66,7 5 5 3,3 6,7 8,3 1,7 100 

Tabel 62: locatie werk van respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2019) 
 

In Hanna’s Lust trekt 70% van de respondenten dagelijks naar de stad om te gaan werken. Slechts 

twee respondenten (10%) werken in de omgeving van hun woonplaats. Van de respondenten die 

buiten de stad werken, geven er twee aan dat ze vinden dat hun werk veraf is. Zo vertelde een 

respondent die op Commewijne werkt: “Ik ben onderwijzeres, ik werk helemaal op het district 

Commewijne. Dat is een heel eindje. Ik sta om kwart voor vijf op en ga om zes uur uit het huis met de 

schoolbus.” (Bewoner 51, 2015) Ook twee respondenten die in de stad werken, klaagden erover dat 

hun werk ver van hun woonplaats ligt. Eentje drukte de hoop uit om dichterbij te kunnen werken: “Ik 

sta in het onderwijs. Ja het is ver, in de stad. Ik zoek steeds naar iets dichterbij, want bijna iedereen 

moet naar de stad om te werken.” (Bewoner 57, 2015) Toch vindt niet iedereen werken in de stad 

onoverkomelijk: “Ik werk in het Academisch Ziekenhuis. Eigenlijk is het wel ver, maar als je een auto 

hebt, is niks ver.” (Bewoner 42, 2015). 

 

In Waterland reist de helft van de respondenten dagelijks naar Paramaribo om te werken. Drie van 

hen werkt vlakbij hun woonplaats, drie reizen naar het nabijgelegen secundaire centrum Paranam om 

te werken. Tevens werken twee respondenten in rurale gebieden en eentje in Commewijne. Van de 

respondenten die in de stad werken, werken er twee langs de Martin Luther King Highway. Zij vinden 

het niet ver: “Ja ik werk, aan de Highway voorbij Livorno. Nee dat is niet ver.” (Bewoner 32, 2015). 

Toch zijn er verschillende respondenten die werken in de stad, maar de afstand anders ervaren: “In 

het begin vond ik het ver naar mijn werk, maar nu niet meer. Ik werk in de stad. Het is ver, maar het 

went.” (Bewoner 24, 2015) Zij die in het binnenland werken, werken er aaneengesloten periodes en 
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hebben dus geen dagelijks woon-werkverkeer: “Mijn werk is niet zo ver, zo’n drie à vier uurtjes rijden 

van hier naar Brokopondo. Ik doe dat om de twee weken, waarna ik een weekje in de stad blijf.” 

(Bewoner 28, 2015). 

 
In Leidingen 10A werkt 80% van de respondenten in Paramaribo. Van de overige vier respondenten 

werken er twee in Lelydorp en eentje in Paranam. Een respondent wilde de vraag niet beantwoorden. 

In totaal vertelden acht respondenten spontaan dat ze in bij de overheid werken. Zeven ervan werken 

in Paramaribo, eentje in Lelydorp. Die laatste licht toe dat ze haar situatie niet ideaal vindt: “Ik ben 

onderwijzeres in Lelydorp. Ik moet nog een overplaatsing aanvragen, om het me gemakkelijker te 

maken. Het is wel een afstandje. Het aantal kilometers ken ik niet, maar ik vertrek hier zo om kwart 

over zeven en dan ben ik om vijf voor acht op school. Dat is om en bij drie kwartier rijden.” (Bewoner 

7, 2015). Van alle respondenten die in de stad werken, maken de meesten geen opmerking over de 

afstand tussen hun woning en werkplek. Er is slechts een respondent die de afstand als ver ervaart: 

“Ja, het is toch wel ver. Ik zou niet met de fiets kunnen gaan. Ik werk in het ziekenhuis in het centrum 

van Paramaribo.” (Bewoner 15, 2015) Onder de respondenten zijn er ook die heel bewust voor de 

locatie kiezen. Zij zijn werknemers van Hurricane Steel, die rechtstreeks van hun werkgever een 

woning kochten: “Ik werk niet, maar mijn man werkt voor Hurricane steel in Paramaribo. Waar dat is, 

weet ik niet precies. Ik zoek het even voor je op. Het is aan de Gemenelandsweg in Paramaribo.” 

(Bewoner 3, 2015).  

 

d. Locatie van school 

Van de respondenten met kinderen brengt 38,3% hen naar een school of oppas in de buurt. 51% van 

de schoolgaande kinderen gaat naar de stad. Een kleinere groep van 10,7% gaat elders buiten de 

stad naar school: waar ze vroeger woonden of waar een van de ouders werkt. In Hanna’s Lust gaan 

er evenveel kinderen in de stad als in de buurt naar school, in Waterland gaat slechts een derde in de 

buurt naar school en in Leidingen 10A gaat net geen vijfde van de kinderen naar een buurtschool. 

Zowel in Leidingen 10A als Waterland is Paramaribo de meest gekozen locatie voor school of oppas.  
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 Hanna's lust (17 met kinderen bij 

oppas of op school) 

9 9 0 0 

 Waterland (12 met kinderen bij 

oppas of school) 

6 5 4 (3 

Paranam, 1 

waar we 

vroeger 

woonden) 

0 

 Leidingen 10A (14 met kinderen bij 

oppas of school) 

11 2  1 (Lelydorp) 0 

 TOTAAL (43 respondenten met 

kinderen, waarvan 4 met kinderen 

op 2 locaties) 24 18 5 0 47 

Percentage (100% is 47 kinderen) 51 38,3 10,7 0 100 

Tabel 63: locatie school van de kinderen van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 
(Heirman, 2019) 
 

In Hanna’s Lust gaat net de helft van de kinderen in de buurt naar school, de andere helft gaat in de 

stad naar school. De respondenten waarvan de kinderen in de buurt naar school gaan, geven vaak 

geen verdere verklaring voor die locatie. De respondenten die hun kinderen naar Paramaribo 

stuurden, geven drie soorten verklaringen: een bewuste keuze voor een bepaalde school, omdat ze 

vroeger in Paramaribo woonden of omdat de school vlakbij de werkplek van de ouders ligt. Een 

respondent getuigt over haar keuze om haar dochter vlakbij haar werk in de stad naar school te laten 

gaan: “Mijn dochter gaat naar school in Geyersvlijt, de buurt waar ik werk. Ik kan haar hier niet laten. 

Het is een eindje en ik heb geen oppas of toezicht voor als ze van school komt. Zeker voor een 

meisje is dat nodig.” (Bewoner 53, 2015). Een andere getuigt: “Mijn dochter gaat naar school langs 

Pad van Wanica, aan Nieuwweergevonden. Dat is waar we vroeger woonden.” (Bewoner 44, 2015). 

 

Van de gezinnen met schoolgaande kinderen in Waterland gaan 6 gezinnen naar de stad, 5 gaan in 

de buurt naar school, 3 gaan naar Paranam en tenslotte gaat er nog eentje naar Lelydorp. Zij die hun 

kinderen in de stad naar school sturen, doen dat voor het aanbod en deels omdat ze daar vroeger 

woonden. Een bewoner getuigt over de kinderen die nog naar school gaan vlakbij hun oude 
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woonplaats: “Twee kinderen gaan naar school, eentje naar de opvang. De school is ook helemaal in 

de stad. Ik heb ze hier nog niet inschreven”. (Bewoner 23, 2015). Voor zij die in de stad naar school 

gaan, is de afstand niet makkelijk, verklaart een vader. “Er zit er eentje op de universiteit, dat is 

helemaal in de stad, aan de Leysweg. Er zitten er ook twee op de muloschool La Vigilantia, in 

Paranam. Ons kind dat naar de universiteit gaat, woont bij de grootouders. De verbinding van hieruit 

is te slecht.” (Bewoner 36, 2015). Toch zijn er ook heel wat kinderen die reeds in de buurt naar 

school gaan: “Ja, mijn zoontje gaat al naar school. Hier in de buurt, in Domburg.” (Bewoner 34, 2015) 

Tenslotte zijn er ook nog die naar Paranam reizen. Dat zijn enkel jongeren die naar de lagere 

middelbare of secundaire school gaan: “Ons jongste kind gaat hier naar de lagere school, voorbij de 

tweede drempel. Ik weet niet precies hoe het heet. De grote gaan naar Paranam, naar de 

muloschool. Ze wachten voorop op de schoolbus. Dat is privévervoer, waarvoor we apart betalen.” 

(Bewoner 24, 2015). 

 

Aangezien Leidingen op slechts 2 km van de districtsgrens van Paramaribo ligt, gaan heel wat 

kinderen in de hoofdstad naar school. Slechts enkelen verkiezen de dichtstbijzijnde school. Van zij 

die in de stad naar school gaan, zijn er 7 respondenten waarvan de kinderen nog naar school gaan in 

de oude woonomgeving. Toch ziet niet iedereen dat als een permanente situatie: “Mijn 14-jarige 

dochter gaat naar school in Flora, onze vorige woonplaats. Je kan niet direct hier in de buurt een plek 

vinden. Dus dan gaan we ’s morgens uit huis. Het is een muloschool. Er zijn hier wel andere 

muloscholen, maar ik zou ze nu niet naar hier laten overkomen. Ze zit in een bepaalde fase van haar 

schooljaar, er kunnen misschien verschillen zijn. Dus eerst gaat ze die fase afronden. Nadien maken 

we de overschakeling.” (Bewoner 6, 2015) Er zijn ook hier twee respondenten waarvan de kinderen 

vlakbij de werkplaats van een van de ouders naar school gaan. Een respondente licht toe: “Mijn kind 

gaat in Paramaribo-Noord naar school, omdat ik daar werk. Dan is het makkelijk, toch?” (Bewoner 

18, 2015). Toch zijn er ook kinderen die nu al in de buurt van Leidingen 10A naar school gaan. De 

ouders geven in die gevallen geen bijkomende verklaringen. 

 

e. Conclusie 

De analyse van de voorzieningen geeft de perceptie op de aanwezige en ontbrekende voorzieningen 

weer, de locatie van de dagelijkse inkopen, de locatie van het werk en de locatie van de school of 

opvang van de kinderen. De aanwezige voorzieningen zijn in de drie wijken een heikel punt, toch zijn 

er duidelijke verschillen per verkaveling te merken. In elke wijk is het openbaar vervoer niet optimaal, 

toch verschillen de noden. In Hanna’s Lust missen de respondenten vooral een bus die in de wijk rijdt 

en voldoende frequent rijdt. Terwijl men in Waterland vooral meer bussen wenst die beter verspreid 
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over dag de wijk bedienen. In Leidingen 10A vinden de respondenten het een probleem dat de bus 

enkel tot Sophia’s Lust gaat, hoewel er ook wel begrip voor is gezien de geringe vraag naar 

busvervoer in hun wijk. Op vlak van recreatie wensen de respondenten in de drie verkavelingen 

bijkomende mogelijkheden. Hiervoor kijkt men vooral naar de gereserveerde locaties in de 

verkavelingen waar die voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Wat dat betreft, zijn de 

verschillen tussen de wijken erg groot. In Hanna’s Lust kent men de beoogde functies van de 

gereserveerde terreinen goed. Ook zijn er op andere percelen van de verkaveling al voorzieningen 

gebouwd, of zijn ze in opbouw. Hierdoor kijken de bewoners hoopvol uit naar de komst van de 

overige geplande voorzieningen. Het scepticisme over het al dan niet effectief realiseren van de 

voorzieningen in perceel 2 van Hanna’s Lust is daarom laag. In Waterland zijn er volgens het plan 

geen voorzieningen gereserveerd, maar dat lijken de bewoners niet te weten. De meeste 

respondenten verwachten dat er nog voorzieningen in de wijk komen, al weten de bewoners niet echt 

wat er dan zou komen. Via de complexmanager, mevr. Meyer, kregen de bewoners informatie over 

geplande voorzieningen. Die informatie werd echter niet door het MTH bevestigd. In Leidingen 10A is 

het voorzieningenprogramma voor de gereserveerde percelen niet bij iedereen gekend, niettemin 

heerst er een algemene onzekerheid wanneer en of die er zullen komen.  

 

Winkelen gebeurt in Hanna’s Lust en Waterland vaak in de buurt, soms in de stad en uitzonderlijk 

onderweg. Hierdoor zorgen de dagelijkse aankopen niet voor grote verplaatsingsbehoeftes en kan 

veel lokaal gebeuren. In Leidingen 10A gebeuren de meeste aankopen onderweg, vaak 

gecombineerd met aankopen in de buurt. Hierdoor zorgen de dagelijkse aankopen in Leidingen 10A 

wel voor extra verkeer. De combinatie tussen een lokale winkel en de Combé Markt in de hoofdstad 

blijkt een populair patroon voor aankopen.  

 

Over de drie verkavelingen heen werkt 66,7% van de respondenten in de stad. Er is geen wezenlijk 

verschil tussen de reacties van de respondenten ten aanzien van de afstand tot hun werkplek in 

Paramaribo. Op alle locaties geven de meeste respondenten geen waardeoordeel over hun woon-

werkafstand, enkelen vinden de afstand tussen hun woning en het werk ver, een laatste groep heeft 

geen bezwaar tegen de afstand. Er kan worden opgemerkt dat er in Waterland niet meer ontevreden 

respondenten zijn dan in Hanna’s Lust of Leidingen 10A. Dat zou men verwachten, aangezien deze 

wijk het verst van Paramaribo ligt. Om de afstand tot de werkplek te verkleinen, zoeken enkele 

respondenten een baan dichter bij hun woning. Zij zijn echter de uitzonderingen. De andere lijken de 

afstand tot de stad te hebben aanvaard, er wordt ook verduidelijkt dat het hebben van een auto de 

afstand relatief maakt.  
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De kinderen van de respondenten gaan vaker in de stad naar school dan in de buurt. Enkel in 

Hanna’s Lust is het aandeel gelijk verdeeld. De kinderen gaan in de stad naar school omdat de 

school nabij hun vroegere woonplaats ligt, of omdat de school dichtbij het werk van een van de 

ouders ligt. Tenslotte is er ook nog een groep kinderen die naar de stad gaat om naar een specifieke 

school te gaan. De respondenten die hun kinderen in de buurt naar school laten gaan, gaven daar 

amper een verklaring voor. Er zijn respondenten die hun kinderen willen overplaatsen van een school 

in de stad naar een school in de omgeving, omdat dat volgens hen makkelijker is en minder reistijd 

kost. Slechts enkele respondenten sturen hun kinderen noch in de buurt, noch in de stad naar school. 

Die respondenten wonen, op een na, in Waterland. Die kinderen lopen school in Paranam, omdat 

daar meer middelbaar onderwijs aanwezig is.  

 

Samenvattend kunnen we uit deze analyse concluderen dat in geen van de drie wijken het 

voorzieningenniveau optimaal is. Het centrum en andere delen van Paramaribo zijn dus noodzakelijk 

voor andere voorzieningen. Recreatie is in alle wijken het grootste struikelblok. Verder gebeurt 

werken, het regelen van bankzaken en het betalen van nutsvoorzieningen vooral in de binnenstad of 

in andere secundaire centra. In de drie wijken is het mogelijk om naar de lagere school te gaan en te 

winkelen. Voor lager middelbaar onderwijs, secundair en voortgezet onderwijs moeten de kinderen 

van de respondenten grote afstanden afleggen. Toch benutten niet alle respondenten de lokale 

voorzieningen. Daarbij spelen andere factoren een rol, zoals ketenverplaatsing bij het winkelen of 

naschoolse opvang bij schoolkeuze. Hoewel veel mensen een auto hebben, vragen velen naar beter 

openbaar vervoer. Adequaat openbaar vervoer is in de drie wijken dan ook problematisch. Samen 

met het beperkte voorzieningenniveau zorgt dat voor een auto-afhankelijke relatie tussen de 

respondenten en hun woonomgeving. Verder onderzoek naar de perceptie op de locatie en de 

betaalbaarheid ervan moet hier meer inzicht in brengen.  

  

12.3.9 Perceptie van bewoners op de woningen en de percelen 

a. Gebouwtype en omvang van de woning 

Wanneer de respondenten hun woning moeten evalueren, zijn ze er het meest opgetogen over dat 

het hun eigen woning is, die ze niet moeten delen met andere en waarvoor ze geen huur moeten 

betalen. Verder is 81,7% tevreden tot zeer tevreden met de woning die ze via het LWP konden 

aankopen. Slechts acht respondenten reageerden eerder neutraal, slechts twee respondenten zijn 

echt ontevreden met hun nieuwe woning. Desondanks geeft een van de twee ontevreden 

respondenten in een andere vraag toe dat diens voormalige woonsituatie nog slechter was dan de 
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huidige. Net als over de nutsvoorzieningen en voorzieningen, is de tevredenheid in Hanna’s Lust het 

grootst, gevolgd door Waterland. De minst enthousiaste respondenten zijn die in Leidingen 10A.  
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Hanna's lust  4 13 3  0 0 0 

 
Waterland 2 15 1  1  0 1 

 
Leidingen 10A 1 14 4 1  0 0 

 
TOTAAL 7 42 8 2 0 1 60 

Percentage 11,7 70 13,3 3,3 0 1,7 100 

Tabel 64: tevredenheid woning respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2017) 
 

De respondenten in Hanna’s Lust zijn blij wegens: (1) verwerving eigendom, (2) geen woningnood 

meer, (3) kwaliteit van de woning. Volgende getuigenis illustreert hoe blij de respondenten zijn om 

eindelijk eigenaar van een woning te worden: “Het is een wens van iedereen om een huis en een dak 

boven zijn hoofd te hebben. Iedereen hier is blij dat ze nu een huis hebben. Dus ik denk dat iedereen 

hier tevreden is.” (Bewoner 43, 2015). Daaraan gekoppeld expliciteert een respondent zijn 

opgetogenheid over het einde van zijn moeilijke positie als huurder: “Ik ga niet jokken. In die bijna 

drie jaren heb ik wel kleine dingetjes opgemerkt waaraan gewerkt moet worden. Er worden sowieso 

fouten gemaakt, maar we mogen niet klagen. Wie zou geen eigen woning willen hebben? Wie huurt, 

betaalt tot wel 1000 à 1100 euro. Alles is in euro. We wonen in Suriname en toch is alles in euro. En 

ja, je krijgt dingen aangeboden, maar niemand wil een cent uitgeven om op een huurterrein te 

bouwen. Maar nu heb je een perceel, je werkt, je maakt moeite, je betaalt en na een paar jaar is het 

van jou. Je betaalt ervoor. We hebben de woningen niet gekregen, maar gekocht.” (Bewoner 55, 

2015). Verder lost de woning voor andere respondenten een jarenlange wens in om beter te wonen. 

Toch maakt dat de bewoners niet blind, en zien ze ook gebreken: “Kijk, je hebt zo lang gewacht op 

een huis. Dan ben je zeer tevreden. Maar er zijn toch een paar problemen aan het huis. Als het 

regent heb ik last van water. Het regent binnen en dan ontstaan er gele vlekken.” (Bewoner 50, 

2015). Nog drie respondenten zeggen nog steeds tevreden te zijn, ook al zijn ook zij zeer kritisch 

over de kwaliteit en de lay-out van de woning: “Dit is mijn eigendom dus ik ben erg blij. Ik vind de 
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woning wel goed, maar ik weet niet of ze het snel hebben gebouwd of hoe het eraan toe is gegaan. 

In die stenen heb je telkens barsten. Ze hebben binnen en buiten al gerenoveerd. Ze hebben tot twee 

keer toe gerenoveerd. Een jaar later hebben ze gezegd dat ze klaar zijn en dat ze niet meer zouden 

renoveren, maar de steen blijft scheuren.” (Bewoner 44, 2015). Ook diegenen die vinden dat de 

woningen eerder klein zijn, geven aan dat er opportuniteiten zijn: “De woning is prachtig. Ze is klein, 

maar als je ouder wordt wil je geen grote woning. Dus het is goed voor mij. En het perceel is ruim 

genoeg, dus je kan achterop bijbouwen.” (Bewoner 53, 2015).  

 

In Waterland is het opvallend dat zeven respondenten benadrukken dat ze blij zijn omdat ze 

voorheen niks hadden, en omdat er zoveel anderen zijn die nog steeds niks hebben. Ondanks die 

tevredenheid blijven ook deze respondenten kritisch en merken ze toch problemen op als die zich 

voordoen: “De woning, ik vind het goed want ik had het niet en ik ben zeer tevreden. Ik heb maar een 

probleempje en dat is dat ik me afvraag waarom de septische tank aan deze kant is gebouwd en niet 

achterop of aan die kant. Want daar heb je meer ruimte, en als je misschien na een aantal jaren wil 

verbouwen dan gaat het niet makkelijk.” (Bewoner 21, 2015). Hoewel de respondenten tevreden zijn, 

vinden acht respondenten de woningen aan de kleine kant: “Je wil altijd wel een beetje groter, maar 

tot nu toe is het goed.” (Bewoner 28, 2015). Drie van de acht respondenten vonden die beperkte 

oppervlakte echter relatief, gezien de opportuniteiten: “Vroeger woonde ik vrij ruim, maar hier woon ik 

beperkt. Daarom ben ik nu bezig te verbouwen. Ik had geen plek om dingen te plaatsen. Dus ik ben 

bezig mijn woongenot te verbeteren… De woning is niet wat het wezen moet. Je hebt maar 1 deur en 

een kleine keuken. Je woont samen op een kleine ruimte. Het is wel beperkt. Maar wat voor mij 

belangrijk is, is dat ik kan verbouwen. Ik kijk al niet meer naar de woning, ik kijk naar mijn erf. De 

woning is niet belangrijk, want je hebt ruimte om uit te breiden.” (Bewoner 36, 2015). En een andere 

vond het relatief tegenover wat andere hadden: “Ik vind de woning klein. Het stukje waar het toilet en 

het bad is, dat kan meer naar achteren en dit kan meer naar voor. En ook wat breder. Toch zou ik 

zeggen dat ik tevreden ben, want sommige mensen hebben helemaal niks.” (Bewoner 27, 2015). 

 

In Leidingen 10A zijn opvallend veel respondenten tevreden dat ze een woning hebben, maar wel 

kritisch over de kwaliteit van de woningen. Acht respondenten zijn tevreden, maar merken een 

heleboel kleine mankementen op: “Wel goed, maar op bepaalde gebieden is de kwaliteit wat minder. 

Bijvoorbeeld de kwaliteit van het materiaal waarmee de binnenkant is opgebouwd. Als je naar boven 

kijkt, dan zie je dat ding daar al loskomen.” (Bewoner 9, 2015). Ook ondervinden respondenten de 

nadelen van skeletbouw: “Hier kan ik vanalles doen zonder rekenschap te moeten geven aan de 

eigenaar. Die kan je van de ene op de andere dag buitenschoppen. Tegenwoordig is huren ook heel 
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duur. Je kan geen woning meer vinden onder de 1000 srd. En dan moet je nog licht en water betalen. 

De woning op zich is wel prima. Als er geen lekkages zijn, is het prima. Er is wel een voorwaarde 

gesteld. Het enige wat wij niet mogen doen is bijbouwen tegen het huis. Het materiaal dat is gebruikt, 

ik wil niet zeggen dat het goedkoop materiaal is, maar het is cementboard en je kan niet overal 

boren. Je moet weten waar de stalen frames zijn. Als je wat wil boren, moet je eerst contact opnemen 

met de ondernemer Hurricane Steel. Zodat zij kunnen wijzen waar je een gaatje mag boren.” 

(Bewoner 15, 2015). Net als in Waterland vinden vijf respondenten hun woning klein, maar dat leidt in 

vier gevallen niet tot ontevredenheid: “Tevreden, alleen de ruimte, hé. Er is geen berging, geen 

achterdeur. Dat zijn de enige tekortkomingen.” (Bewoner 12, 2015). Slechts één respondent is 

omwille van de omvang ontevreden over de woning: “Dit is niet wat ik wilde. Ik had een ander huis 

aangeduid, opgetrokken in steen en met drie slaapkamers. Een heel ander huis. Maar ik kreeg dit. Ik 

woon hier graag, maar het is niet wat ik verwachtte want we zijn met drie volwassenen voor twee 

slaapkamers. Je kan niet al je spullen kwijt. Dus dit huis voldoet niet.” (Bewoner 16, 2015). Ondanks 

de mankementen en kleine omvang, zeggen vijf respondenten maar al te goed te beseffen hoeveel 

geluk ze hebben omdat ze een woning konden kopen: “Ze hebben schoonheidsfoutjes gemaakt, dat 

moet ik gewoon zeggen. De afwerking is slordig en af en toe zie je spleten in het huis. Wat kan je 

zeggen. Ze zeggen je dat het budgetwoningen zijn. Je neemt genoegen daarmee, je maakt er het 

beste van. Ik ben allang blij dat ik in aanmerking ben gekomen. Want je hebt iets voor jezelf. Je hebt 

eigendom.” (Bewoner 10, 2015).  

 

Bij de beoordeling van de woningen komt op alle drie de terreinen naar voren dat de respondenten 

vooral blij zijn dat ze binnen het LWP een woning hebben kunnen kopen. Hoewel de woningen 

volgens sommigen te klein zijn, zien respondenten in de verschillende wijken opportuniteiten om uit 

te breiden. Enkel in Leidingen 10A is dat problematisch, aangezien het skeletbouwwoningen zijn. In 

alle wijken zijn er kleine mankementen aan de woningen, maar in Leidingen 10A hebben de 

respondenten de meeste klachten. Een respondent is zelfs ontevreden over haar woning door de 

afmetingen en de constructie.  

 

b. Behoefte om uit te breiden 

Bij de vorige vraag gaven meerdere respondenten uit de verschillende wijken aan dat ze graag willen 

uitbreiden, of al bezig zijn met uitbreidingen. Hier polsen we op een meer representatieve manier 

naar de uitbreidingsbehoeftes van alle respondenten. In de bevraging werd duidelijk dat, op enkele 

na, de inwoners allemaal al diep hadden nagedacht over hun uitbreidingsbehoeftes, en deze ook 

heel goed konden benoemen.  
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Behoefte 

om uit te 

breiden Ja Nee Wat? Non- respons 

 

Hanna's lust  18 0 

3 keuken, 11 garage, 13 slaapkamer, 3 

balkon, 2 opslagruimte, 6 hekwerk 2 

 

Waterland 19 0 

4 keuken, 4 garage, 12 slaapkamer, 3 

balkon, 2 opslagruimte 9 hekwerk, 3 

achterdeur 1 

 

Leidingen 

10A 18 1 

3 keuken, 9 garage, 7 slaapkamer, 1 

balkon, 3 opslagruimte, 5 hekwerk, 1 

watertank, 10 gesloten riolering 1 

 

TOTAAL 55 1 

10 keuken, 24 garage, 42 slaapkamer, 7 

balkon, 7 opslagruimte, 20 hekwerk, 3 

achterdeur, 1 watertank, 10 gesloten 

riolering  4 60 

Percentage 91,6 1,7  6,7 100 

Tabel 65: behoefte om uit te breiden van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 
(Heirman, 2017) 
 

In Hanna’s Lust wenst 65% van de respondenten een slaapkamer bij te bouwen en wil 55% graag 

een garage. Die twee uitbreidingen zijn het populairst. Een respondent verklaart waarom ze een extra 

slaapkamer nodig heeft: “Ik heb drie slaapkamers, maar die zijn klein. In mijn kamer kan ik geen 

kleerkast zetten, enkel mijn bed. Mijn dochter haar kamer heeft een iets kleiner bed, waardoor er wel 

een kleerkast in past. In die derde kamer heb ik mijn kleerkast gezet. Dus mijn zoontje kan daar dus 

niet slapen. Dus voor mijn zoontje moet ik nog een kamer maken.” (Bewoner 44, 2015) Enkele 

respondenten willen ook een balkon, een keuken, een opslagruimte en hekwerk. Iedereen die 

antwoordde op deze vraag wil zeker één, maar meestal meerdere uitbreidingen aan zijn woning 

doen. “Wat ik wil verbouwen? Ik zou natuurlijk een kamer bijbouwen, een master bedroom. En 

achterop een terrasje en op zijn tijd een omheining.” (Bewoner 50, 2015). Verder zijn de bewoners 

van Hanna’s Lust er goed van op de hoogte dat hun uitbreiding met een vergunning moet gebeuren. 

Van de 18 respondenten die aangeven dat ze willen uitbreiden, konden zeven toelichten dat er een 

specifieke procedure bestaat om toestemming te krijgen voor een uitbreiding: “Ja, ik wou nog twee 

kamers bijbouwen en een keuken. De toestemming komt heel snel, want ze zijn nu bezig bij mijn 
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buur. Je moet bij de stichting gaan om het ze te vragen, en vervolgens naar het ministerie van 

Openbare Werken en Stichting Sekrepatu” (Bewoner 43, 2015).  

 

In Waterland, is net als in Hanna’s Lust, een extra slaapkamer een zeer gegeerde uitbreiding. Zo wil 

60% van de respondenten een bijkomende slaapkamer bouwen. Verder wil 45% van de 

respondenten zijn perceel afbakenen met hekwerk. Een respondent licht toe waarom dat zo populair 

is: “Ik ga eerst mijn woning afmaken en pas dan ga ik een omheining plaatsen. Maar ik maak me er 

voorlopig niet druk om. Wel is het verplicht om binnen de vier jaar een te plaatsen.” (Bewoner 36, 

2015). Een kleiner aantal wil ook graag een keuken, garage, balkon, opslagruimte en een achterdeur 

bijbouwen. Drie respondenten hebben al verbouwingen gedaan: “Als ik genoeg geld heb, dan ga ik 

uitbreiden. Het perceel is goed, maar het huis is klein. Bepaalde dingen heb ik al gedaan. Ik heb een 

berghok gemaakt en een balkon om op te zitten. Uit navraag bleek dat ik een vergunning bij OW 

moest vragen voor die werkzaamheden, maar dat heb ik niet gedaan.” (Bewoner 35, 2015). Hoewel 

deze bewoner geen vergunning aanvroeg, blijken andere respondenten beter op de hoogte te zijn 

van de bestaande procedure voor uitbreidingen: “Ik wil graag een kleine garage maken voor mijn 

auto. Want die zetten we hier in weer en wind. Je moet via Stichting Sekrepatu een tekening indienen 

en dan gaat het naar het ministerie van Openbare Werken. En dan wordt het goedgekeurd. Je kan 

niet zomaar iets verlengen, ofzo.” (Bewoner 40, 2015).  

Hoewel een respondent aangaf dat men niet zomaar uitbreidingen mag toevoegen aan de 

skeletwoningen van Leidingen 10A, hebben de respondenten toch heel wat uitbreidingsplannen. De 

meest populaire ingreep is echter geen effectieve uitbreiding van de woning. De helft van de 

respondenten wil de riolering sluiten. Toch blijkt dat niet zo simpel. Een respondent vroeg een 

vergunning aan voor haar werken: “Ik hou van dieren en ook van honden. Maar ik wil geen last van 

mijn buren zijn. Daarom heb ik mijn perceel mooi afgebakend. Het is niet makkelijk om dat aan te 

vragen. Ik heb een vergunning gehad voor mijn hekwerk. Ik wilde de riolering ook dempen maar in de 

vergunning stond aangegeven dat het een open riolering was, dus heb ik me erbij neergelegd.” 

(Bewoner 10, 2015). Deze respons kwam er op vragen naar de tevredenheid over nutsvoorzieningen 

en infrastructuur. Daarnaast wil 45% van de respondenten een garage bijbouwen. Ook dat is geen 

echte uitbreiding van de woning en kan los van de bestaande woning geplaatst worden: “We gaan 

tegen het einde van de maand een garage maken. Ik heb mijn materiaal al gekocht. Ik heb al een 

vergunning. Dan kan mijn kind ook buiten spelen, anders zit ze de hele dag binnen.” (Bewoner 3, 

2015). Toch zijn er ook tien respondenten die hun woning wel effectief willen uitbreiden door een 

slaapkamer of een keuken bij te bouwen: “Ja, sowieso uitbreiden. Liefst een slaapkamer en een 

keuken. Want de keuken is zo klein. En ook een omrastering.” (Bewoner 7, 2015) Op vlak van 
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regelgeving voor verbouwen, blijken de regels op Leidingen 10A anders dan in de andere twee 

wijken. Hier vermelden drie respondenten expliciet de beperkingen qua uitbreiden: “Het is een 

tweekamerwoning, dus ik wil bijbouwen. Nu kan dat echter nog niet. Ik zou graag een kamer erbij 

willen. Dat het nog niet kan, neem ik de bank ook niet kwalijk. De eerste vijf jaar is het huis nog niet 

van ons. In de tussentijd mag je wel bijbouwen, maar niet tegen het huis aan. Na 5 jaar mag je het 

wel doen, dan heb je al een groot stuk afgelost. Dat is een juridisch vereiste, niet om je te pesten.” 

(Bewoners 11, 2015) Toch blijkt niet iedereen de regels te volgen, gezien volgende respondent 

getuigt: “Ja, ik heb al een berghok gebouwd en ik wil nog een slaapkamer bijbouwen.” (Bewoner 8, 

2015). Ook twee andere bewoners bevestigen deze regels. Leidingen 10A is het enige project waar 

een respondent aangeeft niet te willen uitbreiden: “Nee ik denk het niet. Ik heb maar een zoontje. Ik 

denk dat ik het zo laat, maar je weet nooit.” (Bewoner 13, 2015).  

 

c. Fysische kwaliteit van de woningen 

Naast de uitbreidingen vormt de fysische kwaliteit van de woningen een uitdieping van de algemene 

perceptie op de kwaliteit van de woning. Voor sommige respondenten leidde dit tot een zeer 

gelijkaardig antwoord als op de algemene vraag. Bij de meeste respondenten kregen we zo toch 

meer inzicht in de toestand van de woningen en de appreciatie van de respondenten van die 

toestand.  
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Hanna's lust  3 9 5 2 0 1 

 
Waterland 1 14 3 0 0 1 

 
Leidingen 10A 0 9 3 6 0 2 

 
TOTAAL 4 33 11 8 0 4 60 

Percentage 6,7 55 18,3 13,3 0 6,7 100 

Tabel 66: perceptie op de fysische kwaliteit van de woningen in Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A 
(Heirman, 2019) 
 

In Hanna’s Lust is 60% van de respondenten tevreden tot zeer tevreden met de fysische kwaliteit van 

diens woning. Daarenboven is nog eens 25% noch tevreden, noch ontevreden. En twee 
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respondenten of 10% zijn ontevreden met hun woning. Een opmerkelijke vaststelling was dat acht 

respondenten bijzonder tevreden waren dat hun woning uit steen was opgebouwd, en dat vier 

respondenten aangaven dat ze het spijtig vonden dat hun woning geen stenen woning was. Een 

respondent getuigt: “Ja, zeer goed. Mijn woning is van steen. Dat is veel beter dan die groene en 

blauwe ginds. Die zijn uit cementbord.” (Bewoner 41, 2015). Geen van de respondenten gaf aan dat 

een stenen woning ook nadelige thermische effecten heeft. Toch zijn niet alle respondenten 

ontevreden met hun skeletbouwwoning: “De woning is van goede kwaliteit. Het is gemaakt uit 

cementbord en gipsplaten. Hurricane steel bouwde onze woning. Het lijkt op een stenen woning, 

maar dat is het niet. Tot hiertoe hebben we nog geen klachten of problemen.” (Bewoner 46, 2015). Er 

zijn twee respondenten ontevreden. Een klaagde vooral over funderingsproblemen, de andere over 

te veel kleine mankementen. “Mijn woning heeft een paar scheurtjes, maar ik heb er geen moeite 

mee. Ik heb zelf afdakjes voor de zon en de regen geplaatst. De vloeren waren ook nog niet echt 

afgewerkt. Het was een gestorte vloer die je zelf moest afwerken. Wij werkten hem af met tegels, 

anderen zetten vinyl, omdat het allemaal veel geld kost. Ook onze keukenkasten hebben we andere 

handvaten gegeven, betere dan die die erop waren.” (Bewoner 56, 2015). 

 

In Waterland is niemand ontevreden met zijn woning. Wel staan  drie respondenten neutraal 

tegenover de fysische kwaliteit van hun woning. 75% van de respondenten is tevreden tot zeer 

tevreden met hun woning. Van de 15 tevreden respondenten benadrukken zes respondenten dat ze 

vooral blij zijn dat ze een stenen woning ontvingen: “Een stenen woning is goed, je kan altijd 

bijbouwen. Dat is goed, want het is een kleine woning.” (Bewoner 45, 2015). Toch geven twee van 

deze tevreden respondenten ook de thermische nadelen van een stenen woning aan: “Ik heb een 

stenen woning, dat is beter dan prefab. Het is heet, maar we hebben een airco, dus dan is dat geen 

probleem. Niet iedereen heeft een airco, wij gelukkig wel.” (Bewoner 26, 2015). Ook de tevreden 

respondenten blijven kritisch en geven aan dat de materialen niet altijd van goede kwaliteit zijn: “We 

hebben een stenen woning, maar de materialen zijn van lage kwaliteit. We hebben een gescheurde 

muur, en de verf is ook van slechte kwaliteit. Ze houdt niet.” (Bewoner 36, 2015). Ook de nadelen van 

een woning met maar één buitendeur komen aan bod: “Mijn huis is niet echt brandveilig, ik heb maar 

één deur. Ik heb hier ook al een scheurtje. In het begin waren er wat mankementen. Ik had 

problemen met het plafond, er zaten vogels in het dak. Verder waren er nog wel wat slordigheden, 

maar die zijn allemaal verholpen.” (Bewoner 30, 2015). 

 

De respondenten in Leidingen 10A zijn, net als in de vorige vragenronde over hun woning, ook hier 

het minst tevreden van de drie verkavelingsprojecten. In Leidingen 10A is geen enkele respondent 
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zeer ontevreden. 45% van de respondenten antwoordde tevreden te zijn, terwijl drie respondenten 

neutraal bleven. Zes respondenten (30%) uitten hun ontevredenheid over de fysische kwaliteit van 

hun woningen. Ook zij die tevreden waren, bleven toch heel kritisch over hun woning. Zo geven heel 

wat respondenten een reeks van kleine mankementen aan hun woning aan. “Mijn woning heeft een 

heleboel kleine foutjes. Er zijn scheuren in de muur en wat waterlekkages. Ik heb dat gemeld bij de 

aannemer, maar ik heb het ook deels zelf gedaan, want het was te lang wachten op de aannemer. 

De woning is stabiel, dus dat is goed, van de buitenmaterialen ben ik tevreden, maar over de 

gebruikte materialen binnenin net iets minder.” (Bewoner 1, 2015). Naast woningen met kleine 

mankementen, klaagt een respondent ook van grote mankementen die leiden tot ontevredenheid: 

“Het plafond begint al te lossen. De materialen zijn gewoon niet altijd even goed. Het cementbord is 

niet stevig. Ik heb ook al enkele lekkages gehad. Maar Hurricane Steel is het dan komen maken. Ook 

is het materiaal om tegels op te plaatsen in de badkamer heel slecht. Het laat water door. Het water 

sijpelt door naar de andere kamer.” (Bewoner 19, 2015). Zes respondenten gaven ook aan dat ze 

niet geheel of helemaal niet tevreden zijn met hun woning, omdat dat het een prefab 

staalskeletbouwwoning betreft: “Als er geen lekkages is, dan is het prima. Wel spijtig dat we niet 

kunnen bijbouwen tegen de woning. Het moet er los van gebeuren. En als je wil boren, moet je 

vragen waar het kan. Dat komt allemaal omdat het een skeletbouw is.” (Bewoner 9, 2015). Het zijn 

ook deze respondenten die aangeven dat ze liever een stenen woning hadden gekocht. Net als in 

Hanna’s Lust worden de nadelige thermische effecten van een stenen woning niet besproken door de 

respondenten. 

 

d. Omvang en open ruimte op het perceel 

Tijdens de bevraging van de woning gaven enkele respondenten al aan dat de omvang van hun 

perceel ook belangrijk is. Niet alleen om de hoeveelheid buitenruimte, ook omdat het perceel de 

uitbreidingsmogelijkheden van de woning bepaalt. In deze vraag gaan we dieper in op de 

tevredenheid van de respondenten over hun perceel.  
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Hanna's lust  4 14 2 0 0 0 

 
Waterland 4 16 0 0 0 0 

 
Leidingen 10A 1 10 7  1  0 1 

 
TOTAAL 9 40 9 1 0 1 60 

Percentage 15 66,6 15 1,7 0 1,7 100 

Tabel 67: perceptie op tevredenheid perceel van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland 
(Heirman, 2017) 
 

In Hanna’s Lust verschillen de percelen in oppervlakte. De grootste percelen zijn 1000 m² groot terwijl 

de kleinste 250 m² zijn. Op de kleinere percelen staan ook de kleine woningen, en vice versa. Er zijn 

18 respondenten geheel tevreden met hun perceel, twee staan neutraal ten aanzien van hun perceel. 

De tevreden respondenten waren tevreden omwille van drie redenen: (1) groot perceel, (2) groot 

hoekperceel en (3) omdat ze het perceel van de overheid kregen. Een tevreden respondent licht de 

omvang van zijn perceel toe: “Ik ben tevreden, want ik heb een heel groot perceel. Dus ja, ik ben heel 

tevreden.” (Bewoner 46, 2015). Een respondent vertelt over zijn hoekperceel: “Goed, het is ruim. We 

hebben ook geluk, want wij hebben een hoekperceel. Die zijn groter dan de andere.” (Bewoner 60, 

2015). Ook geven vier respondenten aan dat ze blij moeten zijn met wat ze gekregen hebben van de 

overheid. Zij wonen allemaal op een kleiner perceel in de verkaveling: “Ik vind het perceel een beetje 

klein. Vroeger woonde ik op een groter perceel. Het is wel bewoonbaar. Maar als je niets had en je 

hebt er eentje gehad, moet je tevreden zijn.” (Bewoner 43, 2015). De twee respondenten die neutraal 

reageerden, zijn degenen die hun perceel hebben opgehoogd om binnensijpelend regenwater te 

voorkomen. Een van de respondenten vertelt: “Ons perceel hebben we verhoogd om de regen weg 

te kunnen houden. Anders liep alles onder.” (Bewoner 57, 2015). 

 

De percelen in Waterland variëren in oppervlakte. De kleinste percelen zijn 500 m² groot en de 

grootste hebben een oppervlakte van 875 m². In Waterland zijn alle respondenten tevreden met hun 

perceel. In hun argumentatie gaven 18 respondenten aan dat ze specifiek tevreden zijn met de 

oppervlakte van hun perceel: “Het is goed groot, je kan altijd ook bijbouwen.” (Bewoner 24, 2015). 
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Naast de mogelijkheden tot bijbouwen, biedt een groot perceel nog een ander voordeel dat door twee 

respondenten werd toegelicht: “Het perceel is goed groot. Ik heb nu geplant. Zo moet ik geen 

groenten meer kopen.”” (Bewoner 21, 2015). Een bijkomend voordeel aan het perceel is dat de 

respondenten het perceel van de overheid kregen en dat de percelen in Waterland een andere 

grondtitel hebben dan op de andere twee projecten: “Het voordeel is dat het perceel groot is en het 

eigendom is. Bij Hanna’s Lust en Leidingen 10A is het grondhuur, hier niet. Op de andere projecten 

zijn ze bovendien kleiner.” (Bewoner 23, 2015). Slechts twee respondenten maakten een kritische 

opmerking over de grondsoort en afwatering: “Het perceel is ruim genoeg, alleen is de afwatering niet 

goed. De duikers zijn niet goed en het water loopt dus niet weg. Het is niet zo hygiënisch.” (Bewoner 

31, 2015).  

 

In Leidingen 10A zijn alle percelen 300 m² groot. Het enthousiasme van de respondenten over de 

percelen is in Leidingen 10A een stuk lager dan in de andere twee projecten. Zo is maar één 

respondent zeer tevreden. De helft is tevreden, zeven respondenten reageren neutraal en een 

respondent is zelfs ontevreden. Van de tevreden respondenten vermeldden er zeven dat ze tevreden 

zijn met de oppervlakte van het perceel. Net als op de andere verkavelingen gaven deze 

respondenten aan dat een groter perceel opportuniteiten biedt voor uitbreiden en het verbouwen van 

groenten: “Ja mijn perceel ligt goed. Er is ruimte om bij te bouwen. En ik kweek ook groenten op mijn 

perceel. Ik plant tajerblad, boulanger en dagublad. Lekker handig.” (Bewoner 2, 2015). Een 

respondent was ook hier tevreden omdat hij niet enkel de oppervlakte goed vond, maar ook omdat hij 

een hoekperceel kreeg. Een andere respondent had liever een hoekperceel gehad: “Het perceel is 

goed. Ik moet het enkel nog omheinen. Ik had liever een hoekperceel gehad, maar ja, dat wil 

natuurlijk iedereen.” (Bewoner 7, 2015). Naast respondenten die tevreden zijn met de oppervlakte 

van hun perceel, gaven ook zes respondenten aan dat ze hun perceel te klein vonden. Dat zijn 

allemaal respondenten die hun perceel neutraal beoordeelden. Zo getuigt een respondent: “Ik had 

liever een iets ruimer perceel. Om genoeg te kunnen uitbouwen, hadden we dat graag groter gehad.” 

(Bewoner 14, 2015). Tevens waren ook twee respondenten niet tevreden over de grondkwaliteit en 

de afwatering van het perceel. Bij een van de twee respondenten leidde dat zelfs tot het negatief 

beoordelen van zijn perceel: “De erven zouden mogen opgehoogd worden. Het was dramatisch, ik 

heb het zelf goed gemaakt. Tot voorheen, en nog steeds bij anderen die nog niet ophoogden, liep het 

erf vaak onder wanneer het regende.” (Bewoner 19, 2015). Tenslotte merkte ook een respondent in 

Waterland op dat het perceel een gift van de overheid was: “Het perceel hebben we erbij gekregen. 

Dus dat is goed. Ik hou ook erg van dieren. Daarom heb ik mijn omheining al gezet. Nu kan ik twee 

honden houden.” (Bewoner 10, 2015).  
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e. Conclusie 

Op een na willen alle respondenten in de drie projecten hun woningen uitbreiden. Hierbij zijn de 

slaapkamer en de garage de meest populaire uitbreidingen. De uitbreidingen die de respondenten in 

Hanna’s Lust en Waterland willen uitvoeren, zijn eerder gelijkaardig. De regels en mogelijkheden in 

Leidingen liggen iets moeilijker, aangezien de woningen opgetrokken zijn uit staalskeletbouw en de 

bewoners vijf jaar dienen te wachten alvorens verbouwingen aan de woning te kunnen uitvoeren. 

Toch houdt dit enkele respondenten niet tegen om alvast te beginnen. Verbouwen dient te gebeuren 

volgens een procedure die via Stichting Sekrepatu en het Ministerie van Openbare Werken verloopt, 

zodat de eigenaar de juiste vergunningen heeft om de werken uit te voeren. Op elk project zijn er 

respondenten die de procedure kennen en toepassen. Er zijn er andere die er niet specifiek over 

uitweiden en een laatste groep kent de regels, maar volgt ze niet en bouwt zonder vergunning. 

Gelukkig vormen deviante respondenten eerder de uitzondering.  

 

In de drie wijken konden we ontdekken dat een stenen woning de referentie is voor een 

kwaliteitsvolle woning. De respondenten die een stenen woning hadden, waren hierover tevreden en 

zelfs zeer tevreden. De respondenten die een skeletbouw woning hadden, klaagden vaker dat ze 

liever een stenen woning hadden of vergeleken de fysische kwaliteiten van hun woning met die van 

een stenen woning. Ondanks de negatieve thermische kwaliteiten van een stenen woning waren er 

slechts twee respondenten in Waterland die de koppeling tussen de stenen woning en een warme 

woning maakten. Net zoals bij de algemene waardering blijken de respondenten in Leidingen 10A 

minder tevreden over de fysische kwaliteit van hun woning. Dat als gevolg van de karakteristieken 

van een woning opgetrokken door staalskeletbouw, alsook omdat de woningen vele kleine en grotere 

mankementen vertoonden, meer mankementen dan op de andere twee projecten.  

 

Van de zestig respondenten was slechts één respondent ontevreden over zijn perceel, stonden 

negen neutraal tegenover hun perceel en waren er 49 81,7%) tevreden tot zeer tevreden over hun 

perceel. In Waterland was er zelfs 100% tevredenheid, in Hanna’s Lust 80% tevredenheid. De 

respondenten over de verschillende projecten gebruikten dezelfde concepten om hun perceel positief 

of negatief te beoordelen: de oppervlakte die mogelijkheid biedt tot uitbreiden en het aanleggen van 

een moestuin (1), een hoekperceel werd extra gewaardeerd (2), perceel gekregen van LWP (4) en 

goede afwatering en infiltratie van regenwater op perceel (4). 
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12.3.10 Perceptie van bewoners op verhuisintenties 

Het laatste aspect dat bevraagd werd in de interviews waren de verhuisintenties van de 

respondenten. Buiten één respondent willen alle geïnterviewde huishoudens (98,3% van alle 

respondenten) in hun nieuwe woonomgeving blijven. Slechts één respondent in Waterland wilde 

deze vraag niet beantwoorden. Hij was nog bezig te verhuizen en woonde nog niet permanent in 

Waterland. 

 

Verhuisintenties Ja Nee Non- respons 

 
Hanna's lust  0 20 0 

 
Waterland 0 19 1  

 
Leidingen 10A 0 20 0 

 
TOTAAL 0 59 1 60 

Percentage 0 98,3 1.7 100 

Tabel 68: verhuisintenties bij de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland (Heirman, 2017)  
 

In Hanna’s Lust zijn de respondenten vooral opgetogen over het verkavelingsproject. Twee 

respondenten vergelijken Hanna’s Lust met Waterland en Leidingen 10A en besluiten dat hun 

verkavelingsproject het beste is. Een van hen legt uit: “Nee, deze locatie is prima. Zeker niet 

Waterland. Het is te ver. Leidingen is niet zo ver, maar Hanna’s Lust is het beste voor mij. Het ligt 

tussen de stad en Lelydorp, waar mijn familie woont.” (Bewoner 48, 2015). Er zijn acht respondenten 

die heel blij zijn met Hanna’s lust als woonomgeving, maar die als ze zouden kunnen eventueel een 

andere woning zouden kiezen. Meestal een grotere: “Ik zou geen ander project kiezen. Stenen 

woningen zijn goed. Ik zou enkel een grotere woning kiezen.” (Bewoner 44, 2015). Deze 

getuigenissen betreffen geen effectieve verhuisplannen, maar eerder ideaalscenario’s, aangezien al 

deze respondenten aangaven dat ze in de toekomst op deze locatie willen blijven wonen. Er zijn ook 

respondenten die zowel Hanna’s Lust als de woning prima vinden: “Ik wil nergens anders wonen. 

Ook niet in een andere woning op dit project.” (Bewoner 41, 2015). Er zijn ook twee respondenten die 

uitleggen waarom ze liever nergens anders willen wonen: “Ik zou niet dichter bij mijn werk willen 

wonen, want ik werk in het noorden, dicht bij de zee en dat is laag. En als er iets gebeurt, kan het 

daar onder water lopen. Dat zal eerder in Paramaribo-Noord dan in Zuid gebeuren. Zoals in Weg 

naar Zee gebeurd is. Hanna’s lust is goed, en ook beter dan Commewijne, want dat is dan weer te 
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ver. Ik wil in elk geval een stenen woning, zoals ik nu heb.” (Bewoner 53, 2015). Tevens legt een 

bewoner uit dat Hanna’s Lust de perfecte mix is tussen stedelijk en ruraal wonen: “Ik zou het liefst in 

het binnenland wonen. Niet in de stad, met de drukte en alle lawaai. Dus dan woon ik liever hier. Zo 

tussenin.” (Bewoner 60, 2015). 

 

In Waterland waren evenmin respondenten die wilden verhuizen. Zoals voornoemd was er een 

respondent die niet wenste te antwoorden, omdat hij nog bezig was om te verhuizen. Tevens was er 

een respondent die zich zorgen maakte over de toekomst met betrekking tot de zeespiegelstijging: 

“Nee, niet verhuizen. Indien mogelijk zou ik binnen dertig jaar meer in het zuiden gaan wonen. Dan 

zal het nodig zijn, door de overstromingen.” (Bewoner 32, 2015). Alle andere respondenten hadden 

geen verhuisintenties, maar droomden, net als in Hanna’s Lust, wel van hun ideale woonsituatie. 

Acht respondenten gaven aan dat wanneer ze zelf mochten kiezen, ze opnieuw voor Waterland 

zouden kiezen en opnieuw voor dezelfde woning. Een respondent verklaart: “Jawel ik ben blij, ik ga 

niet verhuizen. Ik had het echt niet verwacht, maar de Heer heeft me geholpen om toch een woning 

voor mezelf en de kinderen te krijgen. Ik ben echt gelukkig.” (Bewoner 31, 2015). Zes respondenten 

wilden nog wel op Waterland wonen, maar dan graag in een andere woning, meestal een grotere: 

“Hier is perfect. Ik had wel graag een iets grotere woning gehad, maar voor de rest is het prima.” 

(Bewoner 29, 2015). Drie respondenten hadden liever op Hanna’s Lust gewoond in plaats van op 

Waterland: “Ik woon hier graag en ik zou ook dezelfde woning kiezen, maar eigenlijk wil ik liever op 

Hanna’s Lust wonen. Maar ik moet eerst de modellen zien, pas dan kan ik kiezen.” (Bewoner 25, 

2015).  

 

In Leidingen 10A zijn er geen respondenten die echt willen verhuizen. Toch begonnen 17 

respondenten, net als in Hanna’s Lust en Waterland, te dromen over hun ideale woonsituatie indien 

ze zelf zouden mogen kiezen. Twee respondenten zouden exact dezelfde keuze maken qua locatie 

en woning: “Neen, ik zou niet verhuizen. Als ik zelf mocht kiezen, dan liever hier. Want buiten de 

staat van het huis is het zeer goed. Ik ben tevreden.” (Bewoner 1, 2015). Dan waren er vijf 

respondenten die opnieuw voor Leidingen 10A zouden kiezen, maar dan voor een stenen woning. Zo 

vertelt een respondent: “Neen, ik ga niet verhuizen. Ik wilde liever een stenen woning, want dit is 

prefab en wij Surinamers zijn gewend aan hout of steen. Maar geen andere locatie, ook niet liever in 

Hanna’s Lust of Waterland.” (Bewoner 5, 2015). Ook waren er drie respondenten die zelf opnieuw 

voor Leidingen 10A zouden kiezen, maar dan graag in een grotere woning: “Nee, het project maakt 

niet uit. Het project is goed gekozen. De commissie had wel een ander type woning voor me mogen 

kiezen. Liefst een ruimer type, zoals op Hanna’s Lust staan.” (Bewoner 12, 2015). Dan waren er nog 
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drie respondenten die liever op Hanna’s Lust wilden wonen, in een ruimere of stenen woning: “Als ik 

kon kiezen, dan zou ik een woning dichter bij de stad kiezen. Zoals Hanna’s Lust. Dat ziet er ook veel 

beter uit, met gesloten riolering. En het is goed onderhouden. Een stevig huis van steen met drie 

kamers, groter dus dan ik nu heb.” (Bewoner 16, 2015). Tenslotte waren er nog vier respondenten 

die als ze konden kiezen en voldoende middelen hadden liever in Paramaribo zouden wonen: 

“Meteen verhuizen niet, maar ik zou wel het liefst in Paramaribo willen wonen. Bijvoorbeeld op 

Uitvlugt. Geen ander project van het woningbouwprogramma, ook niet Hanna’s Lust. Een huis op 

hoge neuten, dat zou ik wel willen.” (Bewoner 19, 2015). 

 

12.3.11 Conclusie 

Zowel de analyse van de registratie-, selectie- en toewijzingsprocedure als de analyse van de 

interviews van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland resulteerde in heel 

veel informatie. Daaruit kan geconcludeerd worden dat hoewel de nieuwe verkavelingen ver in de 

stedelijke rand liggen (waardoor ze kampen met de nadelen van stedelijke uitspreiding) en dat 40% 

van de respondenten effectief vanuit de stad naar de rand verhuisde om in hun LWP-woning te 

wonen, de respondenten tevreden zijn met hun nieuwe woonlocatie. Deze beoordeling wil niet 

zeggen dat elke respondent over de gehele lijn tevreden is. De respondenten zijn zeker en vast wel 

kritisch. Ze uiten vooral veel kritiek op de voorzieningen en op de woning zelf. Toch blijkt in de 

eindbeoordeling van hun woonsituatie dat de negatieve kanten niet opwegen tegen de positieve 

kanten. Aangezien de respondenten op verschillende punten heel kritisch zijn, gaat de algemene 

kritiek op tevredenheidsonderzoeken (dat respondenten die positiever beantwoorden dan hun 

werkelijke tevredenheid) hier niet op. Onderstaand vat ik alle argumenten samen die leiden tot de 

grote tevredenheid onder de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland: 

 

Argument 1: niet iedereen die woningbehoeftig is, wordt een goedgekeurde 

geregistreerde woningbehoeftige bij LWP 

Om te kunnen registreren bij LWP dienen woningbehoeftigen te voldoen aan een hele reeks 

voorwaardes die betrekking hebben op hun leeftijd (25 – 55 jaar), inkomen (800 – 6000 srd), 

openstaande schulden en andere eigendommen. Zo komt niet iedereen die woningbehoeftig is in 

aanmerking om zich voor LWP te registreren. Ook vereist de registratieprocedure heel wat stappen 

en dienen de woningbehoeftigen heel wat documenten voor te leggen om aan te tonen dat ze aan de 

voorwaardes voldoen. Hierdoor staat niet elke woningbehoeftige op deze lijst. Het behalen van de 
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status als ‘goedgekeurd geregistreerde woningbehoeftige LWP’ is dus een eerste geprivilegieerde 

stap in het vinden van een oplossing voor de aanwezige woningbehoefte. 

  

Argument 2: slechts een fractie van de woningbehoeftigen op de lijst krijgt 

effectief een woning aangeboden 

Hoewel de procedure niet eenvoudig is en er heel wat voorwaardes gesteld worden, zijn de 

registraties heel populair. Tijdens de interviews in april 2015 stonden er 60 000 personen op de LWP-

lijst van goedgekeurde, geregistreerde woningbehoeftigen. Gezien er op dat moment 1181 woningen 

gebouwd waren, had elke persoon op de lijst minder dan 2% kans om een woning aangeboden te 

krijgen. De respondenten kennen de exacte cijfers niet, maar zijn zich wel heel goed bewust van de 

wanverhouding tussen vraag en aanbod. Degene op de lijst die een woning krijgen aangeboden, 

voelen zich dus erg uitverkoren.  

 

Argument 3: door registraties in vorige volkshuisvestingsprogramma’s 

wachten sommige respondenten al heel lang 

Zoals in hoofdstuk 9 werd toegelicht, is het LWP lang niet het eerste publieke 

woningbouwprogramma. Sinds 1951 registreren burgers zich bij de Stichting Volkshuisvesting 

Suriname en worden er woningen in huur en huurkoop aangeboden. Steeds waren de wachtlijsten 

veel groter dan het aanbod, waardoor sommige geregistreerden al decennialang op een lijst stonden 

voor een woning. Bij de start van dit programma moest iedereen zich (opnieuw) registreren, toch 

percipiëren de respondenten alle programma’s als een geheel. Respondenten geven daardoor aan 

dat ze al heel wat langer wachten dan dat het LWP bestaat. Onder de respondenten zijn er vijf die 

aangeven dat ze langer dan 20 jaar op een woning hebben gewacht. Hierdoor wordt het gevoel van 

uitverkorene te zijn extra versterkt. 

 

Argument 4: de toewijzing gebeurt niet transparant, het is berust op geluk, 

door politieke inmenging of door toekenning buiten de procedure 

Het hele registratieproces is duidelijk uiteengezet in een heldere procedure. De laatste stap van die 

procedure, de toewijzing van de woningen aan specifieke gezinnen, is dat echter niet. Er bestaan 

geen toewijzingsregels, of toch geen die publiekelijk toegankelijk zijn. De toewijzing gebeurt door de 

WGH op basis van suggesties van het MTH. Uit de interviews blijkt dat het overgrote deel van de 

respondenten denkt dat het eerder afhangt van geluk. Enkele respondenten dragen ook aan dat het 

mogelijk is om sneller gekozen te worden indien je jouw zaak bepleit bij vooraanstaande politieke 
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figuren, indien je invloedrijke politieke relaties hebt of – enkel in Leidingen 10A – wanneer je werkt bij 

de aannemer die de woningen bouwt. De weinig transparante selectiemethode en door de mogelijke 

bedeling van de achterban bij de toewijzing van woningen, maakt dat elke persoon op de lijst zich 

zeer vereerd voelt dat hij een LWP-woning krijgt aangeboden.  

 

Argument 5: het aanbod om een LWP-woning te kopen is eenmalig 

Zowel het MTH als de respondenten gaven aan dat je maar één woning krijgt aangeboden. Indien de 

woning of de locatie waar de woning gelegen is niet bevalt en je een woning weigert, eindig je terug 

onderaan de lijst met tienduizenden woningbehoeftigen. Gezien de wanverhouding tussen vraag en 

aanbod, kan er geconcludeerd worden dat dit een uniek aanbod is. Wanneer iemand een woning 

weigert, slinken zijn kansen tot quasi nul om een tweede aanbod te krijgen. Het aanbod is dus een 

uniek en enig aanbod dat een woningbehoeftige kan nemen of laten. Er is geen 

onderhandelingsronde over locatie en type woning. Het type woning wordt bepaald door financiële 

draagdracht en berust niet op eigen keuze. Respondenten gaven aan dat ze hun voorkeuren qua 

woontypes mochten aanduiden, maar veel respondenten klaagden dat ze niet de woning kregen die 

ze hadden aangeduid. 

 

Argument 6: hun nieuwe LWP-woonomgeving is een verbetering tegen over de 

vorige woonsituatie 

Uit de bevraging bleek dat 58 respondenten aangaven dat hun huidige woonsituatie een verbetering 

is tegenover hun vorige situatie. De vorige woonsituaties worden gekenmerkt door samenwonen met 

meerdere gezinnen in een woning (overbewoning), onzekere huursituaties, slechte woonkwaliteit of 

een situatie waarin de woning in een boedel verwikkeld zit. De respondenten wonnen vaak aan 

zelfstandigheid, hadden op fysiek vlak een betere woonomgeving en er werd woonzekerheid 

gecreëerd. Die aspecten blijken zeer belangrijk te zijn voor de respondenten. Daardoor erkennen de 

respondenten andere nadelen aan hun nieuwe woonsituatie wel, maar laten ze die niet zwaar 

doorwegen bij de evaluatie van hun nieuwe woonsituatie.  

 

Argument 7: LWP biedt een heel ontzorgingspakket aan ten aanzien van het 

vinden en regelen van nieuwe woning, alsook voor de begeleiding achteraf 

Tijdens het hele registratie-, selectie- en toewijzingsprocedure worden de woningbehoeftigen heel 

direct bijgestaan door leden van het MTH, de Registratie Unit en de bank. Hierdoor kunnen de 

woningbehoeftige van een grote administratieve ontzorging genieten tijdens de hele procedure, tot 
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aan de ontvangst van de sleutel. Zo wordt een koopwoning vinden een heel stuk toegankelijker. De 

nieuwe eigenaars krijgen zelfs financiële begeleiding, waarin ze uitgaverichtlijnen meekrijgen. Indien 

gewenst is ook latere begeleiding beschikbaar. Ook nadat men de sleutels in ontvangst neemt, 

krijgen de bewoners van een LWP-woning nog bijkomende ondersteuning via het beheer van de 

wijken, net als via persoonlijke begeleiding. Vooral de respondenten in Leidingen 10A zijn niet geheel 

tevreden over het beheer van hun wijk. Toch blijkt dat de ondersteuning die ze via Sekrepatu 

ontvangen indien ze willen uitbreiden, weeral een ontzorgingstraject is dat door LWP wordt 

aangeboden. Daardoor kunnen de bewoners makkelijker en sneller de juiste vergunningen voor 

verbouwingen aanvragen.  

 

Argument 8: voordelige financiële regeling met betrekking tot start aflossing 

hypotheek 

De hypotheek van de LWP-woning start bij de overhandiging van de sleutels, waardoor er niet zoals 

bij andere nieuwbouwwoningen reeds moet worden afgelost wanneer de woning nog in opbouw is. 

Zo worden dubbele woonkosten vermeden en wordt de financiële haalbaarheid verhoogd. Tevens 

worden enkel de woningen verkocht en worden de grondpapieren overhandigd aan de toekomstige 

bewoners. Dat voor domeingrond, zoals in Hanna’s Lust en Leidingen 10A het geval is, als bij 

eigendomsgronden, zoals in Waterland. Verder worden de kosten voor de aanleg van de 

nutsvoorzieningen, infrastructuur en voorzieningen niet doorgerekend aan de koper, wat bij private 

verkavelingen wel het geval is. Hierdoor is de woning veel goedkoper dan een vergelijkbare 

marktconforme woning op een private verkaveling.  

 

Argument 9: LWP is een springplank naar zelfstandigheid en eigenaarschap 

Na het ontvangen van de sleutels wonen de voormalige woningbehoeftigen zelfstandig, in een eigen 

woning die, ondanks aanwezige gebreken, een goede woonkwaliteit vertoont en de eigendom is van 

de bewoner. Daarmee is woonzekerheid gecreëerd. Een situatie waarin de meeste respondenten 

voor het LWP niet in slaagden.  

 

Argument 10: relativiteit van afgelegen wonen (gewenning, auto, sommigen 

moeten nog verder) 

In objectief gemeten afstanden liggen de drie verkavelingen een heel eind buiten het centrum van 

Paramaribo. Toch verschillen de afstanden van de drie verkavelingen erg. Vooral Waterland ligt een 

stuk verder. Elk van de locaties is erg gericht op de auto. Daarbij biedt  Hanna’s Lust de beste 
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verbinding tot het openbaar vervoer, Waterland ziet de minste bussen per dag en de bewoners van 

Leidingen 10A hebben geen openbaar vervoer binnen een straal van 350 meter van hun woonplaats. 

Toch worden deze locaties niet over de hele lijn en door elke respondent negatief gewaardeerd. 

Hiervoor zijn er drie verklaringen: ten eerste went de afstand volgens de respondenten, ten tweede 

maakt het hebben van een auto de afstanden relatief en ten derde troosten de respondenten zich 

met het besef dat heel wat anderen nog een heel stuk verder wonen en dagelijks nog grotere 

afstanden moeten overbruggen. 

 

Argument 11: auto-afhankelijkheid is duur, maar wordt vaak gezien als 

noodzakelijk en is de norm in Suriname (overal slecht OV) 

De combinatie van de afstand naar de hoofdstad en andere secundaire stedelijke centra en het 

gebrekkige openbaar vervoer maakt van de auto eigenlijk de enige optie. Wie aangewezen is op het 

openbaar vervoer moet in Hanna’s Lust en Waterland naar de nabijgelegen hoofdstraten wandelen, 

in Leidingen 10A moet men naar de naburige wijk wandelen. Verder is vooral de OV-frequentie in 

Waterland laag. Daardoor moet men in elke wijk zijn verplaatsingen met het openbaar vervoer goed 

plannen. Om zich flexibel te kunnen verplaatsen, zijn de respondenten aangewezen op een auto of 

motorfiets. De weguitrusting en afstanden maken wandelen of fietsen minder aantrekkelijk. Toch blijkt 

dat minder problematisch, aangezien 83,3% van de respondenten over een auto beschikt. 

Daarenboven geeft slechts 10% van de respondenten aan dat ze zich geen auto kunnen veroorloven. 

Ook vindt 21,7% de auto duur; 51,6% geeft toe dat ze de auto duur vinden, maar dat er geen ander 

alternatief bestaat waardoor de auto noodzakelijk is.  

 

Het hoge autobezit is geen uniek gegeven voor de respondenten van de drie LWP-projecten. In heel 

Suriname ligt het autobezit hoog. Hierdoor is heel Suriname een auto-georiënteerd land. Er rijden 

geen treinen, metro’s of trams. De bus is er de enige vorm van openbaar vervoer. Dat maakt de 

autogerichtheid, de noodzaak om grote afstanden te overbruggen en de kostprijs om zich met de 

auto te verplaatsen eerder gangbaar dan uitzonderlijk. Toch geven veel respondenten aan dat beter 

openbaar vervoer het gezinsbudget zou verlichten. De vraag naar openbaar vervoer is er dus wel, 

ook al zorgt de huidige openbaarvervoerssituatie er niet voor dat bepaalde locaties onbereikbaar 

worden.  
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Argument 12: grote afstand leidt er niet toe dat respondenten overwegend 

kiezen voor andere locatie 

Hoewel de afstanden direct verband houden met de kostprijs van het privé-vervoer, weerspiegelt zich 

dat niet in de vragen over verhuisintenties of ideale woonsituaties. Hier dient een duidelijk 

onderscheid gemaakt te worden tussen ideale of droomscenario’s en effectieve verhuisintenties.  

 

Wanneer de respondenten hun ideale woonlocatie en woning mogen kiezen, blijven de meeste 

respondenten binnen het kader van het LWP redeneren. Vanuit Leidingen 10A en Waterland wordt al 

eens reikhalzend naar Hanna’s Lust gekeken, maar ook niet altijd. Wanneer de respondenten zelf 

een locatie mogen kiezen, zijn er in elke wijk respondenten die terug voor hun eigen wijk zouden 

kiezen. Vanuit dat perspectief zijn er ook respondenten in Waterland en Leidingen 10A die liever in 

Hanna’s Lust zouden willen wonen, al nemen ze geen actie om dat effectief te bewerkstelligen. 

 

Argument 13: LWP-verkavelingen zijn aangename woonomgevingen met een 

sociaal weefsel dat in ontwikkeling is  

Zowel Hanna’s Lust, Leidingen 10A als Waterland zijn quasi-conflictvrije woonomgevingen. Buiten 

enkele opmerkingen van beperkte burenruzies en inbraak, voelen de inwoners in Hanna’s Lust en 

Waterland zich veilig tot zeer veilig in hun nieuwe woonomgeving. Enkel in Leidingen 10A is het 

onveiligheidsgevoel groter, door de aanwezige straatcriminaliteit in de nabijgelegen wijk Sophia’s 

Lust. Toch blijkt dat in verdere vragen over verhuismotieven of de algemene waardering van de wijk 

niet terug te komen als een doorslaggevend argument om niet tevreden te zijn over de wijk, of om te 

willen verhuizen. 

 

In alle wijken zijn er kiemen voor de ontwikkeling van een sociaal netwerk en buurtactiviteiten. 

Aangezien Hanna’s Lust het langst bewoond is en de beheersstructuur op punt staat, inclusief 

complexmanager en buurtcommissie, kan er gesteld worden dat daar het sociale weefsel zich al het 

meest ontwikkeld heeft. Toch zijn ook in Waterland en Leidingen 10A de eerste kiemen van 

groepsactiviteiten of buurtorganisatie te ontdekken. In Waterland organiseerde men zich voor een 

groepsaanvraag voor internetaansluiting, terwijl inwoners zich in Leidingen 10A samen scharen tegen 

Sekrepatu, die volgens hen haar taken niet goed uitvoert.  

 

Verder kent 92,5% van de respondenten zijn buren en begroeten ze deze als ze hen tegenkomen. 

Van deze groep kent 53,7% enkele buren beter en beweert 7,5% dat ze alle buurtbewoners kennen. 
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Slechts 3 respondenten op Hanna’s Lust en 1 op Leidingen 10A geven aan dat ze geen contact met 

hun buren hebben.  

 

Door de goede sfeer, het veilige gevoel en het groeiende sociale netwerk, lijkt het dat zeker Hanna’s 

Lust en Waterland vanuit een sociaal perspectief zeer aangename woonomgevingen zijn. Leidingen 

10A doet het op dat vlak iets minder goed, zonder dat het dramatisch is.  

 

Argument 14: nutsvoorzieningen scoren goed ten opzichte van vorige 

woonsituatie en rest van de stad 

Alle drie de wijken hebben toegang tot drinkwater, zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn 

uitgerust met riolering. Hanna’s Lust is de eerste wijk die uitgerust is met glasvezelkabel. Op vlak van 

elektriciteit is er in de drie wijken een grote tevredenheid door de geringe stroomuitval. Op vlak van 

drinkwater zijn er vooral in Leidingen 10A klachten over de waterdruk, maar over het algemeen zijn 

de klachten eerder beperkt en kunnen ze opgelost worden door het plaatsen van een hydrofoor. De 

riolering in Hanna’s Lust is gesloten en werkt uitstekend. Die in Waterland en Leidingen 10A is open, 

waar niet iedereen voorstander van is. Op sommige plekken in de wijk blijken problemen te ontstaan. 

Nergens werd melding gemaakt van grote overstromingen of schade aan de woningen door slecht 

werkende riolering.  

 

Deze uitgangsituatie is goed en wordt door respondenten uit alle drie de wijken bevestigd. 

Verschillende respondenten vergeleken hun huidige situatie met vroegere situaties, waar de 

respondenten geconfronteerd werden met veel stroomuitval, geen stromend water, verstopte 

rioleringen met als gevolg onderlopende percelen bij hevige regenval. De nutsvoorzieningen op de 

nieuwe woonomgeving van de respondenten zijn dus een hele verbetering ten opzichte van hun 

vroegere situatie. 

 

Verder zijn de wijken beter uitgerust qua nutsvoorzieningen dan vele andere locaties in Paramaribo. 

Grote delen van Paramaribo kampen vaker met stroomuitval en waterdruk. Verder zijn delen van de 

stedelijke rand, zoals delen van Commewijne, niet aangesloten op het drinkwaternetwerk. Verder 

zorgen problemen in het rioleringsnetwerk vaak voor overstromingen na een hevige regenbui.  

 

Ten opzichte van de vorige woonsituaties van de inwoners en vergeleken met de rest van de stad 

zijn de aanwezige nutsvoorzieningen en riolering een troef voor de wijken  
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Argument 15: voorzieningenniveau kan beter, maar is niet problematisch 

Wanneer we het voorzieningenaanbod in de drie wijken vergelijken, is Hanna’s Lust zowel in als rond 

de wijk beter uitgerust dan de andere twee verkavelingen. Dat beseffen de respondenten uit Hanna’s 

Lust ook, waardoor ze ook blij zijn met het aanwezige aanbod. Toch missen de bewoners van 

Hanna’s Lust, net als die van de andere twee wijken, nog heel wat voorzieningen in de nabije 

omgeving van hun woning. 86,7% van de respondenten geeft daarom aan dat ze ontevreden zijn 

over het voorzieningenaanbod in hun woonomgeving. Tijdens de bevraging gaven de respondenten 

in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland aan dat ze openbaar vervoer, recreatie en een 

speeltuin het meest misten in hun woonomgeving. Verder somden ze een hele waslijst van 

bijkomende voorzieningen op, gaande van een ATM-machine, politiepost tot een dokter of polikliniek. 

 

Hoewel er vele tekortkomingen werden opgelijst, blijkt echter dat 65% van de respondenten ervoor 

kiest om in de omgeving hun dagelijkse inkopen te doen. Dat wordt meestal gecombineerd met 

inkopen in de stad of elders. Zo combineren respondenten uit elke wijk de maandelijkse aankopen in 

de Combé Markt in de stad met dagelijkse inkopen in de buurt. Ook de bewoners van Waterland 

kunnen hun inkopen nabij doen, aangezien recht tegenover de wijk recent een supermarkt opende.  

 

Geen van de respondenten maakte de opmerking dat het voorzieningenniveau van hun nieuwe 

woonomgeving lager was dan elders in de rand. Wel werd aangegeven dat ze hopen dat het 

voorzieningenniveau in hun omgeving snel zou verbeteren, door de realisatie van  de reserveringen 

in hun wijk. De kennis over het programma, de timing en het geloof in realisatie verschilde erg per 

wijk. In Hanna’s Lust was men goed op de hoogte en waren de verwachtingen hoog, omdat tijdens 

de interviews er op andere percelen van het verkavelingsproject nieuwe voorzieningen werden 

gerealiseerd. In Waterland komen volgens het plan en het MTH geen voorzieningen, toch vond een 

vergadering met de complexmanager plaats over geplande voorzieningen. De timing van de 

realisatie alsook het programma was niet erg duidelijk en verschilde van respondent tot respondent. 

In Leidingen 10A zijn er reserveringen, maar is de hoop dat ze gerealiseerd zullen worden een stuk 

lager. Er bestaat zelfs de vrees dat deze stukken zullen bebouwd worden met woningen. 

 

Ondanks de lage waardering voor het voorzieningenniveau werd die bij verdere vragen niet 

aangedragen als argument om voor een andere wijk te kiezen of om effectieve verhuisplannen te 

maken. 
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Argument 16: scholen als voorbeeld dat dichtbij niet steeds de meest gekozen 

optie is 

Niet elke voorziening dient op loopafstand te zijn, zeker niet de scholen. Slechts 38,3% van de 

respondenten stuurt de kinderen in de buurt naar school, terwijl 51% dagelijks naar Paramaribo reist. 

Enkelen reizen dagelijks naar Paranam of Lelydorp. De keuze voor Paramaribo hangt ten eerste 

nauw samen met de werkplek van de ouders. De kinderen gaan dan na hun schooltijd naar het werk 

van hun ouders, zo moet er geen opvang voorzien worden na school. Ook kunnen de ouders en 

kinderen dan samen naar school en hun werk gaan. Daarnaast zijn niet alle soorten scholen, zoals 

secundair onderwijs, in de directe omgeving van de woning aanwezig, waardoor men naar de stad of 

een ander secundair stedelijk centrum moet reizen. Dat is geen unicum voor de bewoners van de 

LWP-projecten, maar geldt voor alle ouders die in de stedelijke rand wonen. Ook zijn er 

respondenten die hun kinderen nu nog naar school sturen nabij de oude woonomgeving. Daarbij 

wordt gekeken waarheen en wanneer de kinderen kunnen worden overgeplaatst, zodat ze dichtbij 

huis naar school kunnen gaan.  

 

Argument 17: tevredenheid over nieuwe LWP-woning  

Van de respondenten is 81,7% tevreden tot zeer tevreden met zijn of haar nieuwe woning. De grote 

tevredenheid wordt door de respondenten beargumenteerd door: (1) einde woonbehoefte of 

onzekere woonsituatie, (2) hebben van eigendom, (3) gelukkig zijn omdat zij uitverkozen werden om 

een woningaanbod te krijgen. Verder moet de woning niet perfect zijn voor de respondenten om 

tevreden te zijn. Zo geeft 91,6% aan dat ze al wel eens nadachten over uitbreidingen. Daarbij zijn 

sommigen al effectief overgegaan tot het verbouwen van de woning, anderen hebben al nagedacht 

over uitbreidingsplannen maar die nog niet gerealiseerd. Dat maakt het begrijpelijk dat de soms zeer 

scherpe oordelen over de fysische kwaliteit van de woningen uiteindelijk niet leidt tot ontevredenheid 

over de woning. Het hebben van een woning is belangrijker dan de kwaliteit en indeling van die 

woning.  

 

Argument 18: grote tevredenheid over verkregen LWP-percelen 

Zoals voornoemd krijgen de woningbehoeftigen bij de toewijzing van een woning de grondrechten 

over het perceel waarop hun woning werd gebouwd. Bij Hanna’s Lust en Leidingen 10A krijgen de 

bewoners van de domeingrond gebruiksrechten toegekend op de percelen. In Waterland krijgen de 

bewoners eigendomspapieren van de grond, aangezien de verkaveling bestaat uit gronden waarop 

een eigendomstitel rust. Door het kosteloos verkrijgen van het perceel, zijn de respondenten er zeer 

tevreden over. 
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De omvang van de percelen verschilt, zowel binnen elke verkaveling alsook tussen de verkavelingen 

onderling. De grootste tevredenheid heerst in Waterland. Daar waren alle respondenten tevreden, 

omdat ze ruime percelen kregen die nog voldoende ruimte bieden om zowel een moestuin in te 

richten als om de woning uit te breiden. In Hanna’s Lust waren vooral de respondenten met de grote 

percelen en met de hoekpercelen zeer tevreden. Ze staafden hun tevredenheid met dezelfde 

argumenten als in Waterland, zijnde mogelijkheid tot planten en uitbreiden van de woning. In 

Leidingen 10A zijn de percelen kleiner, waardoor ze ook kritischer worden benaderd. Toch blijkt men 

ondanks de minpunten tevreden over het perceel. Verschillende respondenten bevestigen dat het 

bezit van grondpapieren op zich belangrijker is dan de fysieke eigenschappen. Slechts een 

respondent Leidingen beoordeelde dat anders en vond dat de fysische nadelen van zijn perceel 

ervoor zorgden dat hij ontevreden was over het perceel. In verdere vragen leidt deze ontevredenheid 

echter niet tot verhuisintenties.  

 

Argument 19: geen verhuisintenties, enkel woondromen - meestal binnen LWP 

Tijdens de voorgaande vragen in de interviews werden soms gemengde signalen uitgezonden over 

de tevredenheid betreffende hun nieuwe woonsituatie. Enerzijds waren de respondenten zeer 

dankbaar om een woning te hebben, anderzijds waren ze vaak ook kritisch. Daardoor was het niet 

altijd goed in te schatten wat de verhouding tussen beide was. Zouden de woningkwaliteit en het 

einde van de woningbehoefte van de respondenten doorwegen op de kritische evaluatie van de 

nieuwe woonomgeving, of niet? Uiteindelijk bleek niemand effectief intenties te hebben om te 

verhuizen. Slechts een respondent was bezorgd over de situatie binnen 30 jaar, wanneer de 

zeespiegel zou zijn gestegen. Twee dachten eraan te verhuizen mochten ze de lotto winnen. Verder 

waren er wel die bespraken waar ze wilden wonen, als ze zelf mochten kiezen. Hierbij waren de 

antwoorden heel gelijkaardig als op de exacte vraag, eerder in het interview. Dat toont consistentie 

met de ‘woondromen’ van de respondenten. Binnen de geformuleerde woondromen zijn er in elke 

wijk respondenten die opnieuw dezelfde wijk en woning zouden kiezen. Ook komt het voor dat ze 

dezelfde wijk kiezen, maar dan een grotere of stenen woning. In Waterland en Leidingen 10A waren 

er ook respondenten die liever op Hanna’s Lust wilden wonen. Enkel in Leidingen 10A waren 

respondenten die liever in Paramaribo wilden wonen dan in een van de LWP-wijken.  

 

Op basis van deze 19 argumenten blijkt dat de nieuwe woonsituatie voor de respondenten op 

Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland zeer uniek is, waardoor de nadelen die gepaard gaan met 

het wonen in de uitgespreide zone van Paramaribo niet opwegen tegenover het unieke aanbod dat 
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de respondenten van het LWP kregen. Het wordt al snel duidelijk dat wanneer de respondenten het 

aanbod van het LWP niet hadden gekregen, de mogelijkheden om uit hun woningbehoefte te 

geraken zeer beperkt waren. Veel respondenten beseffen dat, waardoor ze ook heel dankbaar zijn 

voor hun LWP-woning. Verder blijkt ook dat afgelegen wonen en de mobiliteitskwestie voor velen net 

haalbaar is. De auto is financieel zwaar, maar nog net betaalbaar. Zij die geen auto hebben, lukt het 

net om zich hiernaar te organiseren. Ze doen dat door het gebrekkige openbaar vervoer te 

combineren met de taxi of door hun reizen te beperken. Het is duidelijk dat de respondenten de 

afweging maken tussen de nadelen van wonen in de uitgespreide rand van Paramaribo en de 

voordelen die gepaard gaan met het LWP-aanbod. Het is dan ook begrijpelijk dat de respondenten 

gelukkig zijn om te wonen in hun eigen woning op hun eigen perceel in de verspreide stedelijke rand. 
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13 Discussie en openingen van institutionele 

verandering voor stedelijke verspreiding 

op basis van publieke woningbouw 

13.1 Inleiding 
In dit onderdeel structureer en analyseer ik de bovenstaande empirische bevindingen op basis van 

het theoretische kader van het IAD en het dienstverleningsmodel van het IAD. Op die manier tracht ik 

de institutionele context van de stedelijke uitspreiding ten gevolge van projecten van het LWP te 

identificeren. Daarna ga ik op basis van de inzichten over het doorbreken van padafhankelijkheid in 

op mogelijke openingen om institutionele verandering te creëren, zodat publieke woningbouw niet 

langer bijdraagt tot stedelijke uitspreiding. 

 

13.2 Overkoepelend IAD-schema en dienstverlenings-

model als leidraad voor afbakening institutionele 

drijfveren voor stedelijke uitspreiding binnen publiek 

huisvesting 
Onderstaande schema’s brengen op basis van de inzichten uit de bovenstaande analyse de 

beïnvloedende aspecten samen in het IAD-schema en het dienstverleningsmodel. In het IAD-schema 

worden vooral individuele aspecten benoemd, bij de bespreking van deze factoren wordt ook de 

aandacht gevestigd op de onderlinge relaties tussen die factoren. In de bespreking van het 

dienstverleningsmodel worden de onderlinge relaties tussen de actoren onderling benadrukt, net als 

de actoren en de beïnvloedende factoren.  Zo ontstaat er een meer geïntegreerd overzicht van de 

beïnvloedende factoren.  
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Figuur 74: schema sleutelrelaties van macht binnen landelijk woningbouwprogramma en stedelijke uitspreiding 
in Paramaribo (Heirman, 2019) 
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Figuur 75: overzichtsschema beïnvloedende factoren van de woonprojecten binnen landelijk 
woningbouwprogramma in het IAD schema (Heirman, 2019) 
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13.2.1 Grote woonbehoefte verlagen kritische blik in maatschappij 

In bovenstaand IAD-schema wordt de problematiek van de woningmarkt op verschillende plaatsen 

geduid. Onderstaande figuur (zie figuur 76) brengt die inzichten samen en geeft zo een overzicht van 

de Surinaamse woningmarkt en de opties van alle lagen van de bevolking op die woningmarkt.  

 

 

Figuur 76: schematische voorstelling van de woningmarkt in Paramaribo (Heirman, 2019)18 
 

Op basis van die analyse bleek dat de woningmarkt in Paramaribo heel wat beperkingen kent die een 

heel groot deel van de bevolking treft. Enkel de elite in de maatschappij is in staat om zelf een 

bestaande woning te kopen en indien nodig te renoveren, of om bouwgrond te kopen en er zelf een 

woning op te bouwen. Die elite vormt echter een beperkt deel van de maatschappij. In 201219 

bedroeg het gemiddelde formele inkomen per capita 1761 srd. Slechts 10% van de bevolking 

verdiende meer dan 3300 srd (Sobhie, et al., 2015). Op basis van die cijfers zou enkel een gezin met 

tweeverdieners uit het bovenste centiel van de bevolking zelf een woning kunnen kopen, verbouwen 

of bouwen. Uiteraard houden die gegevens geen rekening met informele inkomens. Er zijn geen 

cijfers bekend van het werkelijke inkomen per capita, waarin het formele en informele inkomen 

worden opgeteld. Hoewel de cijfers niet helemaal accuraat zijn, geven ze wel een indicatie van de 

geringe omvang van de groep die vrije toegang heeft tot de vastgoedmarkt. 

 

                                                                 
18 Koppeling van inkomensklassen aan welstandsgroepen gebeurde aan de hand van de inkomensgrenzen per gezin uit het 
LWP. Die koppeling werd gemaakt op basis van inzichten uit de interviews   
19 Dit zijn de meest recente beschikbare inkomensgegevens.  
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Woningbehoefte is dus een breed maatschappelijk probleem in Paramaribo. Verder verloopt de 

mobiliteit binnen de woningmarkt zeer moeizaam. Die moeilijke situatie op de woningmarkt is niet 

nieuw, maar is al sinds de afschaffing van de slavernij aanwezig in Paramaribo. Ondanks veel 

beleidsinspanningen, hulpprogramma’s vanuit Nederland en steun uit China is de situatie op de 

woningmarkt niet significant verbeterd. Dat maakt dat woonbehoefte een padafhankelijk probleem is, 

waardoor een heel groot deel van de bevolking reikhalzend uitkijkt naar nieuwe opportuniteiten op de 

woningmarkt. Hierdoor zijn veel actoren (burgers, ambtenaren, professionelen…) vooral blij dat LWP 

de woonbehoefte aanpakt en is men minder kritisch in de manier waarop en de locaties van de 

nieuwe projecten.   

 

13.2.2 Ruimtelijke uitspreiding van LWP projecten slechts beperkt 

onder de aandacht, ze sluiten immers aan bij bestaande 

verstedelijkingstrends 

De locaties van Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A vormen, net als de andere geselecteerde 

projectgronden, geen uitzondering op de bestaande verstedelijkingstrends in Paramaribo. Door de 

stedelijke dominantie trekt de stad sinds de afschaffing van de slavernij het overgrote merendeel van 

de bevolkingsgroei aan, waardoor de stad steeds groeit. Sinds het begin van de 20e eeuw gebeurt 

die groei voornamelijk op basis van individuele verkavelingen. Sindsdien wordt in de vier zones van 

de stedelijke rand gebouwd, namelijk in: (1) de ecologisch waardevolle en drassige noordelijke rand, 

(2) de moeilijk bereikbare en vruchtbare oostelijke rand, (3) de goed ontsloten en vruchtbare 

westelijke rand en (4) de hoger gelegen zuidelijke rand. Zowel de locaties van reeds gebouwde 

projecten als de toekomstige projectsites van het LWP sluiten hierdoor aan bij de bestaande 

verstedelijkingtrends. Er worden geen nieuwe gebieden aangesneden. Gezien hun reguliere ligging 

binnen de stedelijke rand liggen alle nadelen van stedelijke uitspreiding in de lijn der verwachtingen 

van de bewoners: de afstanden tot voorzieningen, de afhankelijkheid van het stadscentrum, de 

autogerichtheid en het ontbreken van degelijk openbaar vervoer. Zo zijn de bewoners wel kritisch 

over de uitrusting en voorzieningen in hun nieuwe woonomgeving, maar worden die niet dermate 

negatief geëvalueerd dat ze aanleiding zouden geven tot grote ontevredenheid of verhuisintenties. 

 

In vergelijking met de rest van de rand zijn de LWP-verkavelingen ontwikkeld op basis van hogere 

kwaliteitsregels voor de verkavelingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de verkavelingen door de 

medewerkers van het LWP, de respondenten en stakeholders erkend en geprezen. Die regels 
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omvatten minimale eisen voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, openbaar domein, reserveringen 

voor voorzieningen, percelen en woningen.  

 

13.2.3 Padafhankelijke neopatrimonialistische relaties domineren 

grond-, ruimtelijke ordenings- en woonbeleid 

In de analyse zijn verschillende neopatrimonialistische relaties ontdekt die contraproductief werken 

op de ontplooiing van een kwalitatief, divers en transparant woon-, grond- en ruimtelijk 

ordeningsbeleid. Hierbij is het vooral de combinatie van de verschillende relaties die zorgt voor de 

padafhankelijke, problematische situatie in grondbeleid, op de woningmarkt en in het ruimtelijke 

beleid. Onderstaande neopatrimoniale relaties zijn aanwezig: 

 

- De toekenning van domeingronden wordt gedomineerd door een mechanisme van 

cliëntelisme. Grondbeleid kampt vooral met de bedeling van de achterban en het 

verzekeren van wederdiensten en steun op basis van het toekennen van domeingronden. 

Alle pogingen die gedaan worden om het grondbeleid te depolitiseren, falen.  

- Goede ruimtelijke ordening zoals de wet voorschrijft, met structuurplannen en 

bestemmingsplannen, creëert duidelijke gebruiksregels over gronden. Het maakt ook de 

handhaving mogelijk, waarbij de naleving van die gebruiksregels kan worden 

gecontroleerd. Zo’n beleidsomgeving beperkt de beweegruimte van politici die gronden 

willen bedelen of conflicterend grondgebruik in de stad oogluikend willen toestaan. Dat 

verklaart waarom de vele inspanningen om de ruimtelijke ordening te verbeteren, falen, en 

dus ook waarom de vele ruimtelijke instrumenten nooit goedgekeurd worden. 

- Niet enkel gronden worden gebruikt als politiek middel, ook woningen worden gebruikt om 

electoraat te bedelen, maar vooral om nieuw electoraat te binden. Die strategie werd reeds 

door verschillende regeringen en partijen toegepast. Voorstellen om het beleid te 

diversifiëren, lijken te falen. Enkel de voordelige hypotheken lijken succesvol en worden 

niet gebruikt voor politieke doeleinden, maar zijn onvoldoende bekend. Hierdoor bieden ze 

geen tegengewicht tegen de dominante overheidsstrategie om nieuwe woningen te bouwen 

en toe te kennen. 

- Sinds de militaire periode is patronage op basis van ambtenarenfuncties zeer courant in 

Suriname. Bij aanstellingen primeert zo vaak de politieke achtergrond op de vaktechnische 

kennis van sollicitanten. Hierdoor worden vele openbare diensten op ministeries uitgehold. 

De beperkte groep van vaktechnische ambtenaren heeft het, door de beperkte capaciteiten 

van hun collega’s en medewerkers, moeilijk om hun taken gedegen uit te voeren. Hierdoor 
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is het voor de administratie moeilijk om ambtelijk tegengewicht te bieden tegen politieke 

mechanismes die gericht zijn op persoonlijke verrijking en die nefast zijn voor het 

collectieve belang.  

- Er is sprake van verdere uitholling van de ministeries door de creatie van implementatie-

units van beleidsprogramma’s rechtstreeks onder de president en vicepresident. De 

beleidsvoorbereiding en implementatie van publieke huisvesting werd sinds 1941 

uitgevoerd bij het ministerie van SoZaVo, met de SVS als werkarm. Tijdens de 

regeerperiode 2010 - 2015 werd gekozen voor een herstructurering van de sector door de 

oprichting van nieuwe eenheden. In afwachting hiervan stelde de president een tijdelijke 

structuur in, die rechtstreeks valt onder zijn kabinet. Hierdoor verloor het ministerie van 

SoZaVo zijn positie en werd het zo verder uitgehold. Hoewel het ministerie wel in de 

nieuwe werkgroep zetelt, is het onduidelijk wat zijn stem en gewicht is. Duidelijk is dat 

organisaties die kritiek zouden kunnen uiten, zoals Stichting Planbureau Suriname of het 

ministerie van ROGB, niet in de werkgroep zetelen. Zij worden dus volledig buiten het 

programma gehouden.  

 

De combinatie van al deze neopatrimonialistische relaties in het grond-, ruimtelijke ordenings- en 

woonbeleid staan niet los van elkaar, ze beïnvloeden elkaar. Grondbeleid en ruimtelijke 

ordeningsbeleid versterken elkaar en creëren een beleidscontext waarin cliëntelisme mogelijk is.  

Hoewel het woningbeleid werkt met gelijkaardige politieke doelstellingen, ondervindt dat vooral 

nadeel van het padafhankelijke succes van cliëntelisme in grondbeleid. Doordat zoveel gronden 

werden uitgegeven, blijven zeer weinig vrije gronden over waarop een woningenbeleid kan worden 

losgelaten. Hierdoor is er een noodzaak om wijken in de rand van de stad te ontwikkelen, waar het 

beleid zijn neopatrimonialistische mechanismes kan waarmaken. De instandhouding van de vorige 

drie mechanismes is enkel mogelijk in een context met een meegaand ambtenarenapparaat. Door de 

administratie te verzwakken met politiek geplaatste ambtenaren en door directe controle van de 

president en vicepresident op publieke woningbouw, is de beweegruimte van de wel kritische en 

vaktechnische ambtenaren beperkt.  

 

13.2.4 Afwezigheid van kritische stemmen, oppositie en debat door 

beperkte menselijke en technische capaciteit  

Zoals voornoemd zorgt de politieke plaatsing van ambtenaren en de ontwikkeling van 

beleidsprogramma’s direct onder de president en vicepresident voor een ambtenaren apparaat met 

weinig kritische slagkracht. Toch zijn dit niet de enige actoren in de maatschappij die een kritische 
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stem op zowel de locaties van de LWP wijken alsook op zulk eenzijdig woonbeleid. Toch stel ik vast 

dat dit amper gebeurd. Er zijn verschillende verklaringen voor: 

- Beperkt aantal organisaties actief op vlak van ruimtelijke ordening, grond- en woonbeleid. 

Bestaande organisaties zijn zeer gefocust of beperkt in capaciteit waardoor ze vaak kiezen 

voor andere prioriteiten.  

- Geen koppeling tussen neopatriomoniale mechanismes enerzijds en de ontwikkelde 

strategieën ter versterking van het grond-, ruimtelijk ordenings- en woonbeleid. Alle actoren 

erkennen deze mechanismes maar bij de uitwerking van hun beleidsvoorstellen of 

ondersteuningstrajecten worden deze mechanismes niet actief aangepakt. Hierdoor falen 

vele initiatieven zoals bijvoorbeeld het initiatief van WWF om de hun werk in zake 

duurzaam grondbeleid een weg te doen vinden naar implementatie.  

- Politieke oppositie blijkt volledig afwezig in dit verhaal. Nergens tijdens het veldonderzoek 

kon ik iets terugvinden van politieke oppositie voering. Ook in de DNA waren de locaties 

van de LWP projecten geen voorwerp voor discussie of althans niet dat ik kon traceren.  

- Het middenveld is zeer beperkt tot enkele internationale organisaties en Stichting 

Sekrepatu. Verder zijn er geen niet-gouvernementele organisaties actief op vlak van 

woonbeleid of stedelijke uitspreiding.  

 

13.2.5 Onvoldoende kennis over relatie tussen stedelijke 

uitspreiding en stedelijke problemen 

In het theoretisch kader werd uitvoerig aandacht besteed aan zowel de generieke als de context-

specifieke negatieve effecten van stedelijke uitspreiding. Tijdens het empirisch onderzoek ontdekte ik 

dat de algemene beschrijving van de effecten van stedelijke uitspreiding in Paramaribo beschreven 

wordt in verschillende structuurplanningspogingen. Ook wordt ze erkend door planologen en 

stakeholders. De effecten werden echter nooit helemaal doorgerekend. De enige uitzondering hierop 

is Dr. Naipal. In zijn onderzoek bouwde hij over de jaren heen heel wat wetenschappelijk data op 

over de effecten van het kappen van mangrove in Paramaribo–Noord. Hij slaagt erin om op basis van 

cijfers de effecten van het kappen van mangrove en het bebouwen van wetlands te kwantificeren. 

Met die gegevens slaagt Dr. Naipal er ook in om het debat over het beschermen van de mangroves 

aan te zwengelen en te voeden met data. 

 

Andere effecten van stedelijke uitspreiding, zoals oplopende transporttijden door files, CO2-uitstoot, 

verlies aan ecologisch waardevolle gebieden (met uitzondering van Paramaribo- oord), verlies aan 

landbouwgronden, de impact van transportkosten op het gezinsbudget, verhoogde kosten voor 
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publieke dienstverlening en nutsvoorzieningen en de bedreiging van traditionele 

leefgemeenschappen, zijn nergens in beeld gebracht. Dat zorgt ervoor dat de effecten van stedelijke 

uitspreiding voor de stedelijke gemeenschapsdiensten en  gemeenschapsgoederen, het rurale 

hinterland en de stedelingen amper gekend zijn. Daardoor zijn de discussies over stedelijke 

uitspreiding in Paramaribo voornamelijk normatief van aard. 

 

Daarenboven worden oorzaak en gevolg niet steeds aan elkaar gekoppeld. Zaken als 

overstromingen door het falen van de afwatering, het wegvallen van de druk op drinkwaterleidingen, 

elektriciteitsuitval, lange files en beperkt openbaar vervoer worden gekoppeld aan slechte 

infrastructuur en wanbeheer. Het causale verband tussen die stedelijke problemen en stedelijke 

uitspreiding wordt amper gelegd, en al zeker niet geëxpliciteerd. Dat maakt de discussies over 

stedelijke uitspreiding niet enkel normatief, maar vaak ook onvolledig, vaag en vrijblijvend. 

 

13.3 Institutionele opties om stedelijke uitspreiding te 

kenteren  
In dit laatste deel van het empirische hoofdstuk zoek ik vanuit bovenstaande inzichten naar 

openingen om strategieën te ontwikkelingen om stedelijke uitspreiding in Paramaribo te kenteren. 

Hiervoor grijp ik terug naar het doorbreken van padafhankelijkheid uit het theoretisch kader. Vanuit 

de aangereikte strategieën om padafhankelijkheid te doorbreken (zie 6.7), zoek ik in de inzichten van 

het empirische luik naar mogelijke openingen om stedelijke uitspreiding te kenteren.  

 

13.3.1 Openingen voor institutionele verandering via het 

doorbreken van padafhankelijke relaties 

Op basis van tabel 17 was het mogelijk om de verschillende destabilisatie-opties te analyseren voor 

de stedelijke uitspreiding van Paramaribo ten gevolge van publieke woningbouw. Niet alle opties voor 

de destabilisatie van padafhankelijke relaties waren van toepassing op deze specifieke context. 

Onderstaand een overzicht van mogelijke insteken voor de destabilisatie van padafhankelijke 

mechanismes: 
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Mechanismes Voortgangslogica Destabilisatie-opties Opties voor stedelijke 

uitspreiding ten gevolge 

van publieke woningbouw 

in Paramaribo 

Verhoogd 

rendement 

Zelfversterkend 

effect 

- De vorming van adaptieve 

verwachtingen tegen 

gevestigde instituties 

- Lage transactiekosten bij 

verandering  

- Overtreding kwantitatieve 

drempels in combinatie met 

substantiële 

efficiëntiekloven 

- Overgang van dalende 

opbrengsten als gevolg van 

veranderingen in de 

leefomgeving 

- Creatie van 

alternatieven in 

woonbeleid die 

dezelfde politieke 

baten opleveren als 

toekennen van 

woningen 

- De alternatieven 

moeten 

implementeerbaar zijn 

op basis van lage 

transactiekosten 

Opeenvolging Onomkeerbaarheid 

of quasi 

onomkeerbaarheid 

van de 

opeenvolging van 

acties 

- Overlap van effecten 

- Tegenbewegingen met een 

neutraliserend effect 

- Beëindiging van een 

reactieve opeenvolging van 

acties als gevolg van het 

ontstaan van een 

alternatief 

- Creëren van 

alternatieven door 

ontwikkeling van 

tegenbewegingen voor 

bestaand eenzijdig 

woonbeleid 

Complementariteit Effect van 

interacties 

- Domino-effect als gevolg 

van gedeeltelijke 

verandering, einde van de 

complementariteit door 

beïnvloedende factoren, 

verlies van relevantie van 

het 

complementariteitseffect 

- Leren van bestaande 

initiatieven waarbij 

individueel en 

neopatrimoniaal 

handelen wordt 

omgezet in handelen 

in voordeel van 

collectief belang 

Macht Vetorecht, behoud 

van macht 

- De formatie van 

compenserende macht 

- Ontstaan van 

tegenwerkende macht 

- Ondersteunen van 

initiatieven die mogelijk 

oppositie en 

tegengewicht kunnen 

vormen tegen 
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bestaand beleid en 

neopatrimoniale 

mechanismes 

Legitimiteit Geloof in legitimiteit, 

sancties 

- Divergerende interpretaties 

en tradities 

- Afbrokkelen van legitimiteit 

door contradicties 

- Creëren van nieuwe 

inzichten in de effecten 

van neopatrimoniale 

mechanismes en de 

effecten van stedelijke 

uitspreiding door die 

mechanismes duiden 

Tabel 69: opties voor destabilisatie van de padafhankelijke relaties binnen stedelijke uitspreiding op basis van 
publieke woningbouw (Heirman, 2019) 
 

Vanuit die tabel konden drie openingen gevonden worden die institutionele verandering teweeg 

kunnen brengen aan de bestaande padafhakelijke relaties: 

- Investeren in bestaand weefsel: combinatie van verhoogd rendement en opeenvolging 

- Kennis over de effecten van stedelijke uitspreiding op basis van residentiële verkavelingen 

vergroten: combinatie van legitimiteit en macht 

- Ontwikkelen van een kritische houding inzake woonbeleid en stimuleren van debat over 

woonbeleid en de effecten ervan op stedelijke uitspreiding: combinatie van 

complementariteit en macht 

 

13.3.2 Investeren in bestaand weefsel  

De cijfers, rapporten en inzichten uit de interviews tonen aan dat de woonbehoefte vooral gecreëerd 

wordt door de slechte staat van en de druk op het bestaande weefsel. Tevens blijkt het bestaande 

weefsel heel wat opportuniteiten te bieden. Toch lijken bewoners en politici nog niet overtuigd van de 

mogelijkheden die investeringen in het bestaande weefsel zouden bieden. Het is nodig om zowel 

burgers als politici te tonen dat er alternatieve strategieën zijn. Die alternatieve strategieën moeten 

zowel voor de burgers als voor de politici gelijke opbrengsten bieden als het bestaande woonbeleid, 

dat gebaseerd is op de bouw van nieuwe woningen. Voor burgers betekent dit dat ook de alternatieve 

strategieën moeten focussen op ruimtelijke kwaliteit en woonkwaliteit, en dat ze dezelfde financiële 

en administratieve voordelen moeten bieden als het LWP. Voor politici moeten de alternatieven ook 

de mogelijkheid bieden om hiermee het electoraat tevreden te stellen en om nieuw electoraat te 

creëren.  
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a. Bouw- en woonwinkel voor de technische, financiële en administratieve 

ontzorging bij investeringen in het bestaand weefsel  

Nu domineert de strategie om politiek te scoren met nieuwe huizen, terwijl er wereldwijd heel veel 

voorbeelden zijn waarbij de investeringen in bestaand weefsel ook leiden tot politiek voordelige 

situaties. Zo zouden investeringen in het bestaande weefsel kunnen uitgebouwd worden vanuit de 

sterktes van het LWP. Burgers en actoren geven immers aan dat de technische, administratieve en 

financiële ontzorging een van de grootste troeven van het LWP is. Dieze ontzorging speelt in op een 

grote nood. In latere gesprekken over beheer onderschrijft technisch manager Muntslag dat als volgt: 

“De bewoners van de verkavelingen wilden allemaal uitbreiden, een garage ofzo. Het lukte velen niet 

om de vergunning rond te krijgen. Daarom hebben wij destijds vanuit het managementteam een 

aantal mogelijke uitbreidingen per type woning ontwikkeld. Zo konden de burgers bij ons een 

dossiertje ophalen, waarop ze enkel hun gegevens dienden in te vullen. Zo konden ze dan hun 

aanvraag bij Openbare Werken indienen.” (Muntslag, 2019) 

 

Het Ecorys-rapport uit 2005 (De Graaf, et al., 2005) en het onderzoek van Maks en De Bruijne (2008) 

onderschrijven die ontzorgingsnoden bij investeringen in het bestaande weefsel. Het Ecorys-rapport 

geeft aan dat een voorlichtingscentrum of bouwwinkel een grote behoefte aan voorlichting op het 

gebied van de huisvestingsopgave zou inlossen. Zij beschrijven volgende taken voor dit 

voorlichtingscentrum: het informeren over subsidies, aanvragen van domeingrond, bouwtechnische 

ondersteuning, begeleiding in beschikbare woningaanbod, financieringsmogelijkheden en 

nutsvoorzieningen. In dit voorstel ga ik een stap verder en wens ik ook de effectieve begeleiding van 

de woonbehoeftige te integreren. Het is hierbij de ambitie dat woonbehoeftigen met hun concrete 

woonvragen naar de bouw- en woonwinkel komen, waarna ze dan zowel met het ontwerp, de 

technische uitwerking, de administratie als de logistiek geholpen worden bij bouw- en woonvragen. 

Die dienstverlening is niet helemaal nieuw. Tussen 2013 en 2015 was het mogelijk om via het 

ministerie van SoZaVo een ‘bouwsubsidie’ aan te vragen. De bouwsubsidie was gericht op gezinnen 

die “financieel minder draagkrachtig zijn”. “Om in aanmerking te komen voor bijstand van het 

ministerie dienen deze gezinnen een aanvraag in te dienen bij de minister van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting. De aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria beoordeeld: 1. de 

sociaal - economische situatie van het gezin; 2. de leef- en woonomstandigheden (de staat waarin de 

woning zich bevindt). In verband met de behandeling van de aanvraag wordt een technisch en 

sociaal-financieel onderzoek verricht. De uitkomst wordt meegenomen in de beoordeling van de 

desbetreffende aanvraag. Op grond van de voornoemde criteria wordt vastgesteld hoe en/of in welke 

mate de aanvragers in aanmerking kunnen komen voor technische bijstand, dan wel financiële hulp 



397 
 

van het ministerie.” (Republiek van Suriname , 2013) Die subsidie stond in geen van de 

beleidsdocumenten vermeld, noch werd die vermeld tijdens de interviews in 2015. Het bestaan ervan 

werd toevallig ontdekt, tijdens een workshop in 2019. Tijdens een gesprek met de betrokken 

ambtenaar werd duidelijk dat in de drie jaren dat de subsidie bestond, er 89 woningprojecten mee 

werden ondersteund. Dat gebeurde voornamelijk bij crisissituaties, zoals een brand. Zowel de 

administratieve als de technische staf van het programma zijn nog steeds in dienst van het ministerie 

en zouden bij de opstart van de bouw- en woonwinkel hun expertise kunnen gebruiken. Ook LISP 

werd ondertussen ingelijfd bij het ministerie van SoZaVo, waardoor ook hun expertise zou kunnen 

ingezet worden om deze dienst te bemannen.  

 

Bij de ondersteuning van woningbehoeftigen op individuele percelen in het bestaande weefsel, 

identificeer ik vijf mogelijkheden om te werken aan het bestaande weefsel. Ten eerste kunnen op 

bestaande percelen geheel nieuwe constructies worden gebouwd. Dat kan zowel op een leeg 

perceel, als op een bestaand perceel dat nog voldoende ruimte biedt voor bijkomende bebouwing. 

Ten tweede kan er gekeken worden op welke manier een bestaand gebouw kan worden uitgebreid 

door een achterbouw of een geheel nieuw deel bij te bouwen. Ten derde kan er ook verticaal worden 

uitgebreid door een of meerdere bouwlagen aan een bestaand gebouw toe te voegen. Ten vierde 

kunnen hele slechte woningen vervangen worden door een nieuwe woning. En ten vijfde kan het 

bestaande volume behouden worden, maar wordt de woning gerenoveerd.  

 

Figuur 77: mogelijkheden om te investeren op individuele percelen in het bestaande weefsel (Heirman, 2019) 
 

Naast de technische, administratieve en operationele ontzorging, is er ook nood aan financiële 

ontzorging. Het empirisch onderzoek toont immers dat financiën een groot struikelblok zijn bij het 
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oplossen van de woonbehoefte van de burgers in het stedelijke gebied van Paramaribo. Ook werd 

aangegeven dat de hypotheek met voordelige rentes van 5 en 7% zeer belangrijk is bij het betaalbaar 

maken van investeringen in de woonsituatie. Toch blijkt dat niet genoeg. LISP biedt aan een beperkte 

groep nog een bijkomende subsidie. Hoewel een deel van de bevolking erg geholpen wordt met de 

ondersteuning via LISP, blijkt dat nog een hele grote groep uit de lage middenklasse in de kou blijft 

staan. Daarom lijkt een bredere subsidie ter ondersteuning van investeringen in het bestaande 

weefsel aangewezen.  

 

De gehele ontzorging voor investeringen in het bestaande weefsel kunnen op twee manieren politiek 

gebruikt worden: zo kan het openen en runnen van de bouw- en woonwinkel gebruikt worden als 

onderwerp voor politieke propaganda (1). De winkel is een plek waar het helpen van 

woningbehoeftigen kan worden waargenomen. Ook is het mogelijk om de geholpen en verbeterde 

woningen te bezoeken en zelfs kenbaar te maken (2). Hierdoor is mediaberichtgeving mogelijk gelijk 

aan die over het LWP. Het informatieprogramma van de overheid InfoAct kan een bezoek brengen 

aan de bouw- en woonwinkel, de president kan families bezoeken die in gerenoveerde woningen 

wonen. 

 

b. Technische, financiële en administratieve ontzorging via groepsrenovaties 

in het bestaande weefsel 

Naast de ondersteuning en ontzorging van individuele woningbehoeftigen, is er ook een nood aan en 

potentieel om buurten, bouwblokken of groepen percelen als geheel aan te pakken. Die 

opportuniteiten werden bijvoorbeeld door de Universiteit van Antwerpen onderzocht in de binnenstad, 

nabij de Petrus en Paulus kathedraal, en in de volkswijk Frimangron. In beide onderzoeken gingen 

studenten na op welke manier open gebieden in een bouwblok beter konden ontwikkeld worden. 

Onderstaand worden resultaten getoond van één van de bouwblokonderzoeken in Frimangron, 

waarbij verschillende ruimtelijke opties gekoppeld worden aan ontwikkelingsstrategieën. Hier wordt 

ofwel gekozen voor herverdeling van de percelen met individuele bebouwing, ofwel voor de 

ontwikkeling van een binnenbouwblok als een geheel dat al dan niet kan worden verder 

onderverdeeld in kleinere percelen. Bij de ontwikkeling dient niet enkel te worden uitgegaan van de 

ruimtelijke randvoorwaardes, maar ook van de maatschappelijke wooncultuur. Zo zullen de erven en 

de percelen van een overwegende marrongemeenschap anders gebruikt worden dan die van een 

Javaanse gemeenschap.  
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Figuur 78: ontwerpend onderzoek Frimangron (De Vylder, 2014)  
 

Tevens dienen zulke projecten realistisch om te gaan met de grondtitels.  Eigendomsregelingen 

moeten dus mee in acht worden genomen. Er dient te worden nagegaan waar dat onderzoek dient te 

gebeuren en onder wiens leiding. Hierbij wordt voorgesteld om de capaciteit van de ontwerpers 

binnen de bouw- en woonwinkel dubbel in te zetten, op iets grotere collectieve of 

groepswoningbouwprojecten. De samenwerking met de planologische dienst van het ministerie van 

Openbare Werken zal hier een meerwaarde bieden. Tevens moet er nagedacht worden op welke 

manier dit ontwerp- en bouwproces zal begeleid worden en of er nood is aan financiële 

ondersteuning door bijvoorbeeld een groepssubsidie. Ook het latere beheer van deze herontwikkelde 

gebieden moet in overweging worden genomen. Hiervoor kan geput worden uit de ervaringen van het 

LWP en stichting Sekrepatu op het gebied van het beheer van woonprojecten door externe partners.  

 

Voor deze projecten is zeer gelijkaardige mediaberichtgeving zoals bij het LWP mogelijk. Denk aan 

een uitzending van InfoAct waarin de president een bezoek brengt aan de oplevering van een 

groepsrenovatie. Op die manier zijn de politieke mechanismes die van tel zijn bij de productie van 

nieuwe woningen, ook mogelijk bij groepsrenovaties in het bestaande weefsel. 

 

c. Ondersteuning en ontzorging voor huurders en verhuurders in het 

bestaande weefsel 

Een deel van het bestaande patrimonium bestaat uit huurwoningen. Tijdens de empirie werd door 

bewoners van de LWP-wijken onderschreven dat de huurmarkt vele gebreken vertoont. 
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Beleidsstudies en interviews met actoren onderschrijven die stelling. Hierdoor is het voor burgers niet 

aantrekkelijk om hun woonbehoefte in te vullen met een huurwoning. Tot hiertoe werd vooral gezocht 

naar oplossingen door burgers eigendom te bezorgen, of door ze een plek te geven in publieke 

huurwoningen. Hoewel dat voor sommigen een oplossing biedt, zou het verbeteren van de huurmarkt 

voor een grote groep een oplossing zijn. Een verbeterde huurmarkt dient betaalbaarder, kwalitatiever 

en zekerder te zijn. 

 

Om de woningmarkt zekerder te maken, dienen huurders beter beschermd te worden. Bijkomende 

wetgeving zou hierbij ondersteunend kunnen werken, maar gezien de institutionele context is dat 

moeilijk. Toch blijkt dat op basis van maatschappelijke en internationale druk hogere standaarden 

kunnen worden afgedwongen dan wettelijk vereist. Een voorbeeld hiervan zijn de milieu-

impactstudies die in Suriname gebeuren, ook al is er geen milieuwet (Nelom, 2015). Hiervoor is er 

ten eerste meer inzicht nodig in de staat van de huurwoningen en in de effectieve precaire situaties 

waarin de huurders zich bevinden. Een woonkwaliteitsstudie kan hiervoor input leveren (zie verder). 

Daarnaast dienen de bestaande partners zoals LISP, ministerie van SoZaVo en Stichting Sekrepatu 

te worden samengebracht, om na te gaan of zij zich via hun kennis en bevoegdheden niet kunnen 

organiseren en verenigen om samen de belangen van de huurders op de private markt beter af te 

dwingen en huurders ook effectief bij te staan bij conflicten met hun huisbaas. Die organisatie zou 

dan kunnen functioneren zoals de huurdersbond in Vlaanderen, weliswaar vanuit een beperkt 

wettelijk, maar groot maatschappelijk kader.  

 

Om de woningmarkt op een politiek aantrekkelijke manier kwalitatiever te maken, zouden ook 

huurders en verhuurders kunnen ondersteund worden in de bouw- en woonwinkel. Tevens kan er 

gedacht worden om specifieke dienstverlening voor hen te ontwikkelen. Denk aan financiële 

ondersteuning van verhuurders die willen bouwen en aan een snel-hersteldienst die huurders helpt in 

erg precaire situaties waarop de huisbaas niet reageert.  

 

Het betaalbaarder maken van de huurmarkt kan op verschillende manieren. Je kunt enerzijds 

ondersteuning bieden aan de huurders, zodat hun huurbudget groter wordt. Anderzijds kan je ook de 

aanbodzijde sturen. Dat kan zowel op een sanctionerende als stimulerende manier. Zoals 

aangegeven zijn sancties politiek niet populair. Een piste is om kortverhuur aan buitenlanders aan te 

merken als verhuur van toeristische accommodatie, waardoor bestaande regelgeving en 

belastingregimes van kracht worden. Zo ontmoedig je verhuurders om clandestien hun huurwoning 

als vakantiewoning te verhuren. Wanneer er geen draagvlak zou zijn om sanctionerend aan de slag 
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te gaan, is het ook mogelijk om verhuurders bijzondere ondersteuning te geven indien ze hun pand 

aan Surinamers of ingeschreven buitenlanders verhuren. Voor hen zouden er bijzondere producten in 

de bouw- en woonwinkel kunnen worden ontwikkeld.  

 

d. Verwerven van bijkomende kennis over het bestaande weefsel: 

woonkwaliteit en wooncultuur 

Om bovenvermelde investeringen in het bestaande weefsel te accommoderen, is een groter inzicht in 

het bestaande weefsel wenselijk, zowel wat woonkwaliteit als wooncultuur betreft. De bestaande data 

inzake woonkwaliteit geven een indicatie van de staat van het woningbestand, maar is niet exact, 

aangezien die data verzameld werden via de achtste volks- en woningtelling in 2012. Bij die telling 

werd burgers gevraagd om zelf de staat van hun woning in te schatten. Hiervoor werden enkel 

hoofdcategorieën weergegeven en werd de woningkwaliteit niet bepaald op basis van objectieve 

woonkwaliteitscriteria. Er is bijvoorbeeld niet geweten wat de kwaliteit van de nutsvoorzieningen is, of 

er gevaren zijn op vlak van elektrische installaties, of er sprake is van gevaarlijke constructies en of 

alle basisuitrustingen – zoals een toilet, badkamer en keuken – in de woning aanwezig zijn. Om de 

algemene staat van de woningen exacter in te schatten en om de soorten gebreken te identificeren, 

is een meer gedetailleerd woonkwaliteitsonderzoek nodig. Op basis van die nieuwe data kan een 

discussie opgestart worden over de kwaliteit van de woningen, maar ook over de invloed van de staat 

van de woningen op de woningbehoefte. Hierbij dient te worden bepaald wie dit onderzoek best 

opstart en op welke manier die gegevens gedissemineerd kunnen worden.  

 

Naast de objectieve gegevens over het bestaande weefsel is er ook meer inzicht nodig in de 

bestaande woonculturen. In Paramaribo zijn geen echte ruimtelijke segregaties op basis van 

etniciteit. Toch zijn er buurten waar een of meerdere bevolkingsgroepen sterker vertegenwoordigd 

zijn, of buurten waar in oorsprong een grotere dominantie was van een bepaalde etniciteit. Zo was 

Frimangron, een wijk voor vrijgelaten slaven, in oorsprong vooral Creools, in de Kampong in 

Mariënburg woonden oorspronkelijk vooral Javanen. Toch zijn er ook zeer sterk gemengde wijken. 

De verschillende woonculturen werden nooit systematisch onderzocht of beschreven. Dat inzicht zou 

ervoor zorgen dat de investeringen in het bestaande weefsel kunnen bouwen op bestaande inzichten 

over de heersende wooncultuur. 
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13.3.3 Voeden van tegenwerkende kracht door berekening van 

effecten en kosten van stedelijke uitspreiding  

Om op een meer accurate manier de kosten-batenafwegingen te kunnen maken over stedelijke 

uitspreiding in Paramaribo is het nodig om meer accurate data te verzamelen over de nadelige 

effecten en kosten ervan. Die effecten en kosten werden uitgebreid toegelicht in het theoretisch kader 

en voor Paramaribo geïdentificeerd in het empirische deel hierboven. In het theoretisch kader werd 

aangegeven dat een deel van de effecten, zoals verlies van habitat of waardevolle landbouwgronden, 

moeilijk te becijferen zijn. Daardoor zijn de effecten vaak minder tastbaar. Toch zijn er ook heel wat 

nadelige effecten die wel gekwantificeerd kunnen worden, zoals bijkomende kosten voor de inrichting 

van publieke voorzieningen en de aanleg van basisinfrastructuur en nutsvoorzieningen. Ook de 

economische verliezen die het gevolg zijn van files kunnen berekend worden, net als de CO2-uitstoot 

van transport als gevolg van het auto-afhankelijke ontwikkelingspatroon. De meest geciteerde 

onderzoeken die zich richten op het begroten van de kosten van stedelijke uitspreiding zijn afkomstig 

uit Amerika (Transit Cooperative Research Program, 2002), maar ook in Spaanse en Japanse 

gemeentes werden gelijkaardige onderzoeken uitgevoerd (Solé-Ollé & Hortas - Rico, 2010) 

(Nakamura & Tahira, 2008). Het begroten van de kosten maakt de effecten van stedelijke uitspreiding 

tastbaarder en zorgt ervoor dat discussies gericht kunnen gevoerd worden en niet langer normatief 

zijn. 

 

Het is niet mogelijk om de discussie over de effecten en kosten in Paramaribo te voeren op basis van 

resultaten in andere steden. De vergelijking van kosten- en effectenberekeningen in Amerika, Spanje 

en Japan toont immers aan dat de kosten overal gestegen zijn, maar dat de mate waarin dat 

gebeurde en de verhoudingen tussen de verschillende kosten context-specifiek zijn. Daarom dient 

een discussie over de effecten en kosten van stedelijke uitspreiding van Paramaribo gevoerd te 

worden op basis van lokaal gegenereerde data. De kracht van zulke cijfers wordt aangetoond door 

de activiteiten van WWF met betrekking tot illegale goudmijnen in het binnenland (Ruysschaert, 

2015) en het onderzoek van Dr. Naipal met betrekking tot de mangrovebescherming (Naipal, 2015). 

Die twee voorbeelden illustreren dat het hebben van accurate data en het becijferen van de impact 

en de kosten op mens en milieu in Suriname wel degelijk discussies op politiek en maatschappelijk 

niveau kunnen aanwakkeren. Daarom is het belangrijk dat er bijkomend onderzoek gebeurt naar de 

effecten en kosten van stedelijke uitspreiding in Paramaribo.  
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13.3.4 Ontwikkelen van een kritische houding inzake woonbeleid 

en stimuleren van debat over woonbeleid en effecten op 

stedelijke uitspreiding 

Enkel de kosten berekenen blijkt echter niet voldoende. Er dient ook nagedacht te worden over de 

disseminatie en de discussie van de gegevens. De resultaten van de studie over broeikasgassen 

(E.R.M. Washington D.C., 2017) zijn een tekenend voorbeeld van hoe interessante data weinig 

slagkracht heeft zonder een georganiseerde disseminatie ervan. Onderstaande grafiek uit die studie 

toont immers aan dat transport de grootste bron is voor CO2-uitstoot in Suriname. Transport stoot 

zelfs meer CO2 uit in Suriname dan de industrie. Het licht in de lijn der verwachtingen dat zulke 

cijfers aanleiding geven voor een groot debat rond de uitstoot van broeikasgassen en de ontwikkeling 

van ambities om de emissies in transport te verlagen. Dat bleek echter niet het geval. In de praktijk 

lijken de cijfers niet te zijn opgepikt door de media, noch gaven ze aanleiding tot debat. Dat toont aan 

dat het genereren van cijfers niet voldoende is om debat aan te wakkeren. Er is een organisatorische 

strategie nodig om die cijfers zo te verspreiden dat de juiste actoren in de maatschappij er toegang 

toe krijgen, waardoor ze in de gepaste discussiearena’s besproken kunnen worden. Er moet ook 

nagedacht worden op welke manier die gegevens kunnen gebruikt worden om een politiek 

aantrekkelijke strategie te ontwikkelen.   

 

 

Figuur 79: uitstoot broeikasgassen in Suriname in 2015 (E.R.M. Washington D.C., 2017) 
 

Een zeer goed voorbeeld van hoe data over verborgen effecten op lange termijn toch onder de 

aandacht kunnen gebracht worden, en daardoor toch worden bediscussieerd, is de campagne rond 

kwikvervuiling ten gevolge van goudwinning. De ‘no kwik’-campagne werd georganiseerd door The 

Back Lot, een Surinaamse stichting die zich richt op de ontwikkeling van educatieve programma’s. 

Voor deze campagne kreeg The Back Lot de ondersteuning van WWF, Small Grant Programme, 
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Conservation Foundation en Suriname Environmental and Mining Movement (The Back Lot, 2002). 

The Back Lot is erin geslaagd om zowel een debat op te starten als om grotere internationale 

organisaties geïnteresseerd te krijgen om het educatieve programma te ondersteunen. Het 

programma is daardoor erg succesvol ligt aan de basis van lezingen,  informatieve websites en meer 

toegankelijke marketing, zoals T-shirts, een informatieve strip, een bordspel, etc.  

 

  

Figuur 80: informatieve strip en bordspel betreffende de effecten van kwikvervuiling (The Back Lot, 2002) 
 

Op die manier is The Back Lot erin geslaagd om het probleem van kwikvervuiling algemeen verspreid 

te krijgen en om politieke steun te krijgen voor het onderwerp. Een gelijkaardige strategie zou kunnen 

uitgezet worden voor stedelijke uitspreiding. Verder onderzoek is nodig om uit te zoeken op welke 

manier een campagne voor stedelijke uitspreiding zou kunnen worden opgezet en op welke manier 

de internationale organisaties die nu weinig aandacht hebben voor de effecten van stedelijke 

uitspreiding enthousiast kunnen worden gemaakt.  
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14 Conclusie 
Het empirische luik startte met de omkadering van publieke woningbouw in Paramaribo. In dat deel 

ontdekte ik dat de stedelijke migratie en woonbehoefte allebei ontstonden na de afschaffing van de 

slavernij. Daarna kon ik een constant verstedelijkingsproces vaststellen, waardoor de stad voorbij 

haar administratieve grenzen groeide. Aan het einde van de 20e eeuw bestond het stedelijk gebied 

van Paramaribo uit de districten Paramaribo, Para, Commewijne en Wanica. Tussen 2001 en 2011 

heeft naast het constante urbanisatieproces ook een suburbanisatieproces plaatsgevonden. Die 

periode steeg de totale bevolking van de stad, maar daalde het bevolkingsaantal van het district 

Paramaribo. Met die migratie in gedachten, werd de huidige en historische woonbehoefte geschetst. 

Op basis van statistische data uit 2012 kon ik achterhalen dat het stedelijk gebied van Paramaribo 

4801 minder woningen telt dan gezinnen. Dat is al een aanzienlijk cijfer, maar de woningbehoefte 

door de slechte staat van de bestaande bebouwing is nog veel groter. 38 133 woningen hebben nood 

aan grote reparaties, 1009 woningen zijn in dermate slechte staat dat ze niet meer gerepareerd 

kunnen worden. Opgeteld verkeert 38.96% van alle woningen in het stedelijk gebied van Paramaribo 

in slechte staat. Dat maakt dat Paramaribo nood heeft aan 5801 nieuwe woningen en dat 38 113 

woningen grote renovaties behoeven. De totale woningbehoefte en –nood samen heeft betrekking op 

43 923 woningen. 

 

In het tweede deel van de omkadering omschreef ik de private en publieke woonmarkt. De private 

woningmarkt kampt met een tekort aan betaalbare gronden (slechte grondkarakteristieken, hoge 

grondprijzen, grondcorruptie bij domeingronden, speculatie en boedelproblematiek), dure 

koopwoningen (hoge hypotheekrentes en importbelasting op bouwmateriaal) en een nadelige 

huurmarkt (duur, slechte kwaliteit en onzeker). De publieke woningbouw startte in 1951. Ondanks alle 

inspanningen slaagde de publieke woningbouw er nooit in de woningnood en woonbehoefte te 

overwinnen. Tussen 1951 en 2006 was de dominante beleidsstrategie van het ministerie van SoZaVo 

om nieuwe publieke woningen te bouwen voor verhuur, in beperkte mate was ook huurkoop 

beschikbaar. De ondersteuning van zelfbouw was in de periode tussen 1951 en 2003 eerder 

verwaarloosbaar. Pas vanaf 2003, bij de oprichting van LISP, won de publieke ondersteuning via 

subsidies voor renovaties en nieuwbouw aan belang. De begunstigden van LISP zijn de onderlaag 

van de middenklasse. Vanaf 2006 werden voordelige hypotheken op basis van kasreserves in het 

leven geroepen, met een rente van 5% en 7%. Zo kon een groter deel van de lagere en 

middenklasse gebruikmaken van deze voordelige leningen met staatssteun. In totaal werden 17 802 

wooneenheden publiek gesteund. In 39.4% van de gevallen betrof dit de bouw van volkswoningen, 
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2.8% betrof de bouw van woningen via stichtingen en ngo’s en 57.8% van de gevallen waren 

voordelige hypotheken en subsidies. Die laatste werden tussen 2003 en 2010 verstrekt. Ondanks de 

grote hoeveelheid voordelige hypotheken worden die cijfers amper in berichtvoering aangehaald, 

noch worden ze aangehaald in de politieke communicatie over de realisaties van het beleid. Hierdoor 

wordt ook de impact ervan op de woonmarkt nergens onderzocht of besproken. Er is bijkomend 

onderzoek nodig om de impact van die hypotheken verder te onderzoeken. 

 

In het derde deel van de omkadering werd aandacht besteed aan het publiek huisvestingsbeleid 

tussen 2010 – 2015. Het Landelijk Woningbouwprogramma (kortweg LWP) ontstond op basis van de 

beleidsambitie die uitgesproken werd door de regering Bouterse – Amerali. Daarin werd een breder 

woonbeleid geschetst, waarin zowel de woningtekorten als de woningbehoefte op basis van de 

slechte staat van het woningbestand aan bod kwamen. Meer concreet kon ik achterhalen dat het de 

doelstelling van de regering is om de woningmarkt bereikbaar en betaalbaar te maken en om te 

voorzien in voldoende woningen. Dat laatste maakte de president concreet door te stellen dat hij 

18 000 nieuwe woningen wenste te bouwen en de ambitie had om 8 flats van telkens 250 

wooneenheden te realiseren. Om dat waar te maken werd het Huisvestingsplan 2012 - 2016 

opgemaakt, waarin de krijtlijnen van het nieuwe woonbeleid staan. Daarin werd vooral visibel ingezet 

op de constructie van 1181 woningen, verspreid over zes projecten. Die nieuwe 

verkavelingsprojecten met LWP-woningen domineerden het nieuws over de publieke ondersteuning 

van huisvesting. Veel minder aandacht ging er naar LISP, dat in die periode meer mensen 

ondersteunde via een nieuwe lening en subsidie. LISP ondersteunde in die periode 2492 gezinnen. 

Verder was er ook nog de hypotheek op kasreserve. Er kon proportioneel berekend worden dat in het 

stedelijk gebied van Paramaribo 1630 hypotheken voor renovatie werden uitgegeven en 2188 voor 

nieuwbouw. Ook kon ik vaststellen dat hoewel er in die periode veel meer hypotheken werden 

uitgegeven dan er huizen werden gebouwd, dat de media hier amper melding van maakt en dat de 

cijfers nergens in het woonbeleid worden geëxpliciteerd. Ook werden die cijfers opnieuw niet 

aangehaald in politieke communicaties over beleidsrealisatie. Aangezien de cijfers voor de 

hypotheken pas verkregen werden nadat alle interviews waren afgerond, was het niet mogelijk om te 

achterhalen waarom die cijfers nergens gecommuniceerd worden. 

 

Na de omkadering ging ik in het empirische deel dieper in op de ruimtelijke karakteristieken van de 

drie geselecteerde LWP-projecten Hanna’s Lust, Leidingen 10 A en Waterland. Die analyse maakte 

ik op basis van heel wat ruimtelijke parameters en startte ik met de positionering van de projecten 

tegenover het centrum van Paramaribo. Zo kon ik vaststellen dat Hanna’s Lust en Leidingen 10A 
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beiden ongeveer 11km in vogelvlucht van het Onafhankelijkheidplein liggen, terwijl Waterland 20.5km 

verwijderd is. Waterland ligt dus bijna dubbel zo ver weg van het centrum dan de andere twee 

projecten. Na de ligging werd de bodemgesteldheid van de projecten besproken. Geen van de drie 

projecten ligt volledig op draagkrachtige gronden. Waterland ligt volledig op kleigrond, Leidingen 10A 

bestaat bijna volledig uit kleigrond, aangevuld met een klein stukje zandgrond. In Hanna’s Lust ligt 

het zuidelijke deel op zandgronden, het noordelijke op kleigronden. Die kleigronden ontwateren 

slecht en zijn weinig draagkrachtig, waardoor ze minder geschikt zijn voor bebouwing. Daarna werd 

de omvang van de onderzochte delen van de projecten besproken. Bij Hanna’s Lust besprak ik enkel 

het tweede perceel (5 hectare), omdat enkel dat deel voorwerp is van de bevragingen van de 

volgende empirische onderdelen. In Waterland (8,5 ha) en Leidingen 10A (5ha) werden de volledige 

projecten bevraagd. Op alle bevraagde zones staan enkel vrijstaande woningen. In Hanna’s Lust 

staan 126 woningen, die uit massief- of skeletbouw zijn opgetrokken. In Waterland staan 85 

massieve woningen, in Leidingen 10A staan 103 woningen opgetrokken uit skeletbouw. In Hanna’s 

Lust staan de kleinere woningen (40 – 60 m²) op kleinere kavels (250 – 400 m²), de grotere woningen 

(60 – 100 m²) op grotere kavels (450 – 1000m²). In Waterland zijn er enkel kleinere woningen (40 – 

75 m²) die op grote kavels (500 –  875 m²) staan. Ook in Leidingen 10A staan enkel kleinere 

woningen (40 – 70m²), allemaal op kleine kavels van 300 m². Vervolgens wijd ik in de ruimtelijke 

analyse veel aandacht aan de voorzieningen in en op de verkaveling. Zo hebben Leidingen 10A en 

Waterland geen voorzieningen, terwijl Hanna’s Lust reeds een sportveld, een kinderopvang en een 

supermarkt heeft. Ook in een straal van 350 meter is Hanna’s Lust het best uitgerust, met 

supermarkten en sportvelden. In de omgeving van Waterland staan enkele supermarkten, Leidingen 

10A heeft geen voorzieningen in een straal van 350 m. Meer voorzieningen zijn te vinden in de 

nabijgelegen secundaire centra. Op iets minder dan negen kilometer van Hanna’s Lust en op zes en 

een halve kilometer van Leidingen 10A ligt de Hermitage Mall. Het dichtst bij Waterland ligt het dorpje 

Domburg. In de nabije omgeving (<2.5km) hebben de drie verkavelingen een lagere school. Voor een 

lagere middelbare school moeten de jongeren van Hanna’s Lust tenminste 7.8 km reizen. Die van 

Leidingen 10A moeten slechts 3.6 km reizen, vanuit Waterland moet maar liefst 13.3 km worden 

afgelegd. De afstand tot een secundaire school is vanuit zowel Hanna’s Lust als Leidingen 10A 

minder dan 10km, maar vanuit Waterland moeten de jongeren 31 km reizen. Ook de afstand tot 

gezondheidszorg varieert. In Hanna’s Lust (5.5 km) en Leidingen 10A (4 km) is de polikliniek veel 

dichter dan in Waterland (13.2km). Qua openbaar vervoer is geen van de locaties goed uitgerust. Het 

slechtst uitgerust is Leidingen 10A, de bewoners daar hebben binnen de gewenste afstand 

vastgelegd door het ministerie van Openbare Werken (350 m) geen toegang tot openbaar vervoer. In 

Hanna’s Lust is er 1 buslijn met 3 bussen binnen deze perimeter, hetzelfde geldt voor Waterland. In 
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een straal van 5 km is opnieuw Hanna’s Lust het best uitgerust wat openbaar vervoer betreft. De 

inwoners kunnen rekenen op 8 buslijnen en maar liefst 35 bussen. Leidingen 10A heeft binnen die 

perimeter 4 buslijnen ter beschikking, die worden verzorgd door 12 bussen. In de perimeter van 5 km 

zijn er geen bijkomende buslijnen toegankelijk voor de bewoners van Waterland. Op basis van die 

analyse kan besloten worden dat Hanna’s Lust het best gelegen is, het meest gevarieerd is 

uitgevoerd en de beste toegang heeft tot voorzieningen en openbaar vervoer. Leidingen 10A ligt 

ongeveer even ver van het centrum als Hanna’s Lust, maar heeft toegang tot een stuk minder 

voorzieningen, ook zijn de percelen en woningen daar kleiner. Waterland ligt een stuk verder, maar 

heeft in verhouding niet minder voorzieningen tot haar beschikking. Enkel op het vlak van openbaar 

vervoer in de bredere omgeving is Waterland (350 – 5 km) minder goed bedeeld dan de andere twee 

projecten. Ook zijn de grootste woningen in Waterland en Leidingen 10A een stuk kleiner dan die in 

Hanna’s Lust. De woningen in Waterland staan echter op grotere percelen.  

 

In een volgend deel van de empirie zocht ik uit waarom de LWP-projecten op suburbane locaties 

gelegen zijn, waardoor de stedelijke uitspreiding wordt gestimuleerd. Dat onderzoek werd gevoerd 

door actoren uit het beleid, het ambtelijk team van het LWP en de andere stakeholders te bevragen. 

Die vraag stelde ik ook mezelf, omdat de theoretische inzichten met betrekking tot stedelijke 

uitspreiding immers stipuleren dat het onlogisch is om als overheid projecten te bouwen die stedelijke 

uitspreiding stimuleren. Ontwikkelingen op zulke verspreide locaties zorgen er namelijk voor dat de 

aanleg en het onderhoud van nutsvoorzieningen een stuk duurder zijn dan ontwikkelingen vlakbij of 

in de stad. De academische bronnen geven verder ook aan dat de organisatie van publieke 

dienstverlening duurder is en dat het omliggende rurale gebied onder druk komt te staan. Op basis 

van interviews met het managementteam en een lid van de werkgroep van het LWP blijkt dat de 

politieke keuze werd gemaakt om in te zetten op de bouw van nieuwe woningen in nieuwe 

verkavelingen, en niet om bijvoorbeeld eerst te investeren in het verbeteren van de staat van de 

bestaande woningen. Het bleek dat bij aanvang van het LWP niet kon worden gesteund op 

bestaande ruimtelijke planfiguren om geschikte ontwikkelingslocaties te detecteren. De ontwikkeling 

van nieuwe planfiguren was geen optie, omdat dat enerzijds bijna de hele bestuursperiode in beslag 

zou nemen, en omdat anderzijds tijdens vorige bestuursperiodes was gebleken dat ook de 

ontwikkeling van een planfiguur onderhevig kan zijn aan politieke bijsturingen. Daarom werd de 

zoektocht naar ontwikkelbare gronden opgestart zonder overkoepelende ruimtelijke visie of plan. Zo 

maakte het LWP de afweging tussen ruimtelijke ordening en woonbehoefte. Het LWP vond de snelle 

oplevering van woningen prioritair op woningbouw op de juiste locaties. Ook zonder planfiguur bleek 

dat gronden niet makkelijk en snel verworven konden worden. Door de stedelijke dominantie van 
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Paramaribo gebeuren nagenoeg alle ontwikkelingen in en rond de hoofdstad. Dat verhoogt de druk 

op gronden. Door de padafhankelijkheid van een cliëntelistische manier van gronduitgifte, zijn ten 

eerste zeer weinig gronden rond de stad beschikbaar en wordt ten tweede nergens een overzicht 

bijgehouden van de vrije gronden. Het toekennen van domeingrond aan de achterban blijkt al 

decennialang een zeer populaire politieke strategie om die te belonen en tevreden te houden. Vanuit 

dat perspectief is het heel onpopulair om ongebruikte gronden terug te vorderen of om niet-geclaimde 

boedels terug in de boezem van de staat op te nemen. Deze hachelijke ruimtelijke ordenings- en 

grondbeleidssituatie waarin het LWP moest werken is echter een situatie die pas in de jaren tachtig 

van vorige eeuw ontstond. Daarvoor kon men wel rekenen op een ruimtelijke visie en een sterke 

ambtenarij om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. De militaire periode en de Binnenlandse 

Oorlog hebben ervoor gezorgd dat het hele planningsapparaat en de ambtenarij werden uitgehold en 

bemand met voornamelijk politiek geplaatste ambtenaren. Als gevolg van deze zeer moeilijke grond- 

en planningssituatie koos het LWP voor een pragmatische aanpak en zocht het beschikbare gronden 

om haar projecten te realiseren. Hierbij werden oproepen gedaan om beschikbare en bebouwbare 

gronden aan te bieden aan het LWP. Het MTH ontwikkelde een omgevingsanalyse om uit de 

aangeboden gronden een selectie te maken van gronden die betaalbaar en makkelijk ontwikkelbaar 

zijn, maar ook voldoen aan een beperkt aantal ruimtelijke karakteristieken. Toch bleek dat ondanks 

de omgevingsanalyse ook politieke keuzes gemaakt werden. Daardoor werden gronden met minder 

gunstige ruimtelijke karakteristieken toch weerhouden, omdat ze snel ontwikkelbaar waren. 

Waterland is hiervan een goed voorbeeld. Waterland was een spookverkaveling en kon aldus zeer 

snel bebouwd worden, wat primeerde op een andere ruimtelijke criteria uit de omgevingsanalyse. 

Een andere politieke keuze was om elk district te ‘bedelen’ met een project. Zo werden slecht 

gelegen gronden, zoals Okrodam en Morgenstond in Paramaribo-Noord, toch geselecteerd voor 

toekomstige ontwikkelingen. Ondanks de pragmatische selectie van de gronden was bij geen enkele 

geïnterviewde, extern aan het LWP, sprake van een grote ontevredenheid over de locaties. 

Sommigen vinden de locaties zelfs prima, enkelen vinden slechts Waterland wat ver. De meest 

uitgesproken reacties komen er vooral op de intentie van het LWP om in Paramaribo-Noord te 

bouwen. Daar waar het LWP dat ziet als een aansluiting bij bestaande bebouwing en het inlossen 

van beleidsbeloftes in het district Paramaribo, zien de actoren dat anders. Het merendeel van de 

respondenten stelt expliciet dat Paramaribo-Noord dient gevrijwaard te blijven van ontwikkelingen. 

Vooral de milieudeskundige met specialiteit in mangroves en wetlands is de grootste voorvechter 

hiervan. De locaties naar het zuiden worden door hem als minder problematisch beschouwd. Vooral 

de milieudeskundigen onderschreven dat de zuidelijke gronden goede ontwikkelingslocatie zijn, 

omdat die regio zandgronden bevat en hoger gelegen is. Zowel het LWP als de externe architecten 
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en planologen geven aan dat volgens hen de locatie van de LWP-projecten niet de grootste 

bekommernis is van de nieuwe bewoners. Er wordt gespeculeerd dat het kunnen aankopen van een 

woning, een hypotheek mogen afsluiten en een stuk grond krijgen voor de bewoners het belangrijkste 

is. Hoewel de nadelen van verspreide bebouwing gekend zijn bij de meeste respondenten, wordt 

vooral door de milieudeskundigen, maar ook door de planologen, aangegeven dat de 

grondgebruikspraktijken in het binnenland voor vele grotere problemen zorgen. Zij verwijzen met 

name naar de effecten van het gebruik van kwik in de illegale goudmijnsector. Hierbij wordt 

aangegeven dat door de beperkte capaciteit milieuorganisaties keuzes moeten maken, en dan 

prioriteit geven aan de conflicten in het binnenland van Suriname. Hierdoor hebben ze geen tijd om 

de effecten van stedelijke uitspreiding aan te pakken. Het belang van ruimtelijke planning en de 

verbetering van de beleidssituatie van ruimtelijke planning wordt daardoor enkel op algemene basis 

behartigd. In de analyse van de huidige situatie erkennen de milieuorganisaties de politieke 

inmenging en neopatriomiale mechanismes in dit beleidsdomein, maar bij de uitwerking van hun 

verbeteringsstrategieën wordt er niet ingegaan op welke manier die mechanismes kunnen worden 

doorbroken. Verder geeft een van de planologische respondenten ook aan dat het veel eenvoudiger 

is om aandacht en actie te vragen voor de effecten van conflicterend grondgebruik in het binnenland, 

omdat het daar echt tot rampen leidt en de effecten op mens en milieu zeer schrijnend zijn. De 

ffecten van stedelijke uitspreiding zijn daarentegen minder gekend. Hoewel de actoren begrip tonen 

voor de verspreide locaties van het LWP om op korte termijn de woningbehoefte aan te pakken, 

verwachten alle groepen van actoren wel dat er op lange termijn een meer structurele visie wordt 

ontwikkeld. Een visie waarbij wel rekening wordt gehouden met goede ruimtelijke ordening. Actoren 

geven ook aan dat er nu iets meer dan 1000 woningen zijn gerealiseerd, maar dat je die strategie niet 

kan blijven volhouden voor de overige 17 000 woningen die de regering ambieert te bouwen. 

Hieromtrent suggereert het merendeel van de actoren om in te zetten op decentralisatie. De 

voorgestelde vormen van decentrale ontwikkelingen variëren per respondent. De meest bescheiden 

respondenten praten over geplande kernen in de rand van de stad, terwijl meer ambitieuze 

respondenten dromen over nieuwe steden in het zuiden van het land. Naast het aansporen van het 

LWP om op lange termijn meer geplande ontwikkelingen te realiseren, pleiten de respondenten er 

ook voor om enerzijds de doelgroep te vergroten en anderzijds alternatieve strategieën uit te werken, 

zodat niet alle woningbehoefte dient te worden opgelost met nieuwe woningen. Wat de doelgroep 

betreft, maken de meeste respondenten, en dan vooral de architecten en planologen, zich zorgen dat 

het LWP zich niet richt op de allerarmsten in de samenleving. Er wordt gepleit om het bestaande 

beleid ook uit te breiden naar de woningbehoeftes van de zwaksten in de samenleving. Verder wordt 

ook aangegeven dat de groep die net iets meer inkomen heeft dan de bovengrens van de huidige 
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doelgroep ook problemen heeft op de woonmarkt. Daarom pleit een beperkte groep om de doelgroep 

uit te breiden naar iets financieel draagkrachtigere gezinnen die het toch nog moeilijk hebben om hun 

woningbehoefte op te lossen. Tevens leidt het verbreden van de doelgroep volgens de architecten en 

planologen tot het vergroten van de sociale mix in de LWP-wijken. Om de woningbehoefte niet enkel 

op te lossen met nieuwe woningen, reiken de respondenten heel wat alternatieve strategieën aan: 

bestaande woningen renoveren, wijkupgrading, wooncorporaties met betaalbare huurwoningen 

oprichten, huurwoningen voor de allerarmsten, huurwoningen voor doelgroepen, stedelijke landbouw 

combineren met wonen. Tevens suggereren milieudeskundigen, planologen en architecten om te 

exploreren of er niet meer mogelijk is onder de vorm van hoogbouw of appartementsgebouwen. Op 

basis van die uiteenzetting kan geconcludeerd worden dat zowel de respondenten binnen het LWP 

als de geïnterviewde actoren beseffen dat de locatiestrategie van de LWP-projecten verre van ideaal 

is, maar dat de institutionele context hen weinig andere opties bood. Het besef van de nadelige 

effecten van stedelijke uitspreiding is slechts bij een deel van de respondenten ten volle gekend. Het 

verlies van landbouwgronden, de grote reisafstanden en auto-afhankelijkheid wordt slechts door een 

beperkt aantal respondenten onderschreven. Verschillende respondenten vinden de locaties van 

Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland niet zo slecht, aangezien ze nog redelijk aansluiten bij de 

stad (op Waterland na) en omdat ze in het zuiden van de stad liggen, en dus niet in de kwetsbare 

zone in Paramaribo-Noord. Veel respondenten duiden deze noordelijke zone van de stad aan als ‘no 

go-zone’. Wel wordt sterk gepleit voor locaties met voorzieningen in de omgeving, om zo de 

reisafstanden te verkleinen. Openbaar vervoer wordt slechts door enkele respondenten gezien als 

een voorwaarde voor een goede ontwikkelingslocatie. Met de langetermijnvisie en de alternatieve 

strategieën hopen de respondenten dat het LWP de woningbehoefte in de toekomst op een meer 

diverse manier aanpakt, zodat een grotere groep uit de samenleving zijn woningbehoefte kan 

inlossen.  

 

In het vierde deel van de empirie worden de bewoners van Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 

10A aan het woord gelaten. Om hun antwoorden beter te kaderen werd het aanmeldings-, registratie- 

en toewijzingsproces eerst toegelicht, waarna werd ingegaan op de inzichten uit de interviews. Op 

basis van de analyse van dat proces en op basis van de toelichting van de resultaten van de 

interviews kon ik concluderen dat 40% van de respondenten effectief vanuit het district Paramaribo 

naar de stedelijke rand verhuisden. Het LWP draagt dus wel degelijk bij tot de verdere verspreiding 

van de stedelijke bevolking naar de rand van de stad. Tevens erkennen de respondenten vaak de 

vele nadelen van stedelijke uitspreiding die in het theoretische kader werden omschreven. Toch 

resulteerde dat niet in ontevreden respondenten. Er kan algemeen gesteld worden dat de 
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respondenten tevreden zijn over hun nieuwe woonsituatie. Dat wil niet zeggen dat elke respondent 

over de gehele lijn tevreden is, maar wel dat de negatieve kanten niet opwegen tegen de positieve 

kanten. Die conclusie kon ik trekken op basis van 19 argumenten die ik kon destilleren uit de analyse 

van de interviews van de respondenten in Hanna’s Lust, Leidingen 10A en Waterland. (1) Niet alle 

woningbehoeftigen zijn in staat om goedgekeurd te worden als geregistreerde woningbehoeftige bij 

het LWP. Inkomens- en leeftijdsgrenzen, maar ook het reeds bezitten van vastgoed, zijn allemaal 

uitsluitende factoren. Hierdoor beseffen de geregistreerde woningbehoeftigen heel goed dat een 

groot deel van hun lotgenoten worden uitgesloten. (2) Slechts een fractie (<2%) van de 

woningbehoeftigen op de LWP-lijst krijgt effectief een woning aangeboden. (3) Door de registratie in 

vorige volkshuisvestingsprogramma’s wachten sommige respondenten al heel lang op publieke 

ondersteuning voor hun hachelijke huisvestingssituatie. (4) De toewijzing van de woningen gebeurt 

niet transparant. Het berust op geluk, maar is ook deels gestoeld op politieke inmenging en op 

toewijzing buiten de procedure. Hierdoor voelen diegenen die een woning toegewezen krijgen zich 

heel uitverkoren. (5) Het aanbod om een LWP-woning aan te kopen is eenmalig. Als je een woning 

niet aanvaardt, kom je onderaan de lijst van het LWP. Aangezien er veel meer woningbehoeftigen 

zijn dan woningen, is de kans quasi nihil dat een woningbehoeftige nog een tweede woning krijgt 

aangeboden. (6) Ondanks de opmerkingen op de woning en woonomgeving, is de nieuwe LWP-

woonomgeving voor de respondenten een verbetering tegenover de vorige woonsituatie. 

Respondenten praten over overbewoning, onzekere huursituaties, slechte woonkwaliteit of zelfs 

boedelsituaties binnen hun vorige woonsituatie. Zelfstandigheid en woonzekerheid dragen in grote 

mate bij tot hun perceptie op de verbetering van hun situatie. (7) Het LWP biedt een heel 

ontzorgingspakket aan ten aanzien van het vinden en regelen van een nieuwe woning, alsook zorgt 

het voor een begeleiding van de bewoners na de aankoop. Die ontzorging is zeer belangrijk, 

aangezien het zowel administratief, financieel als technisch zeer moeilijk is voor de 

woningbehoeftigen om buiten het LWP zelfstandig tot een eigen woning te komen. (8) Het LWP biedt 

niet alleen een hypotheek op kasreserve, maar de bewoners moeten ook pas beginnen aflossen na 

ontvangst van hun sleutel. Dat zorgt voor een heel voordelige financiële situatie die niet mogelijk is in 

de private sector. (9) Het LWP is een nieuwe springplank naar zelfstandigheid en eigenaarschap. De 

respondenten waren buiten het LWP niet in staat om zelf een woning te kopen. (10) Gewenning, een 

over het algemeen suburbaan ingedeelde stad en de toegang tot de auto betekenen dat de 

respondenten de afgelegen locaties vaak als relatief ervaren. (11) De auto is duur, maar wordt vaak 

gezien als noodwendigheid omdat er nergens goed openbaar vervoer voor handen is. Verder is er 

een hoog autobezit in het gehele land. 83.3% van de respondenten heeft een auto in zijn/haar bezit. 

(12) Ondanks de grote afstand zouden respondenten niet voor een andere locatie kiezen indien ze 
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zelf een keuze hadden. Geen van de respondenten heeft verhuisintenties. (13) LWP-verkavelingen 

zijn aangename woningomgevingen die buiten enkele burenruzies conflictvrij zijn. In de wijken is zeer 

weinig criminaliteit. Verder is in Hanna’s Lust al sprake van een sterk sociale weefsel, in de andere 

twee verkavelingen is dat nog in ontwikkeling. (14) De nutsvoorzieningen op de LWP-verkavelingen 

zijn beter dan in de vorige woonsituatie van de meeste respondenten. Alle drie wijken hebben 

toegang tot drinkwater, zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn uitgerust met riolering. Hanna’s 

Lust is de eerste wijk die uitgerust is met glasvezelkabel. Ook stroomuitval en lage waterdruk komen 

er minder vaak voor dan in vele andere wijken in de stad. Ook komen overstromingen door slechte 

rioleringen niet voor in Hanna’s Lust, en slechts zeer beperkt in Leidingen 10A en Waterland. (15) 

Het voorzieningenniveau op de verkaveling en in de buurt kan beter, maar is niet problematisch. 

Hoewel Hanna’s Lust beter voorzien is dan de andere wijken, zijn er geen significante verschillen 

tussen de antwoorden van de respondenten uit de drie wijken. Van de respondenten is 86,7% 

ontevreden over de voorzieningen, waardoor er hele wensenlijst van voorzieningen bestaat. Toch 

leidt dat niet tot verhuisintenties. (16) De meest nabije voorzieningen zijn niet altijd de beste optie. 

Scholen zijn hier het beste voorbeeld van, waar de nabijheid van het werk van de ouders of de keuze 

voor een specifieke school meespeelt. (17) 81.7% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden 

met zijn nieuwe woning. Hoewel de respondenten de mindere kanten van hun woning erkennen, 

blijven ze tevreden. Voor de respondenten moet de woning niet perfect zijn. Ze moet vooral 

aanpasbaar zijn, want 91.6% van de respondenten wil graag uitbreiden. (18) Aangezien uitbreiden 

mogelijk is op de gekregen percelen, zijn de respondenten tevreden met hun perceel. Een bijkomend 

voordeel is dat de percelen ruim genoeg zijn om een moestuin aan te leggen. (19) Er is geen 

verhuisintentie, enkel woondromen. Uit die 19 argumenten blijkt duidelijk dat de respondenten hun 

woonsituatie zeer nauwkeurig en kritisch kunnen beoordelen, maar dat de afgelegen locatie ook voor 

hen ondergeschikt is aan het oplossen van hun woonbehoefte. 

 

Om bovenstaande inzichten te kunnen kaderen binnen de theoretische inzichten, werden ze 

gekoppeld aan het IAD en het dienstverleningsmodel. Hieruit werd duidelijk dat een groot deel van de 

generieke oorzaken van stedelijke uitspreiding ook gedetecteerd werden op basis van het IAD. Ook 

werden heel wat lokale, beïnvloedende factoren ontdekt. Ten slotte was het ook mogelijk om de 

koppeling tussen verschillende oorzaken te detecteren, en om de onderlinge relaties tussen en 

beïnvloeding van de betrokken actoren in beeld te brengen. Zo was het mogelijk om een 

geïntegreerde verklaring op te bouwen, bestaande uit vijf argumenten, van de redenen waarom er 

gekozen wordt voor LWP-projecten die stedelijke uitspreiding veroorzaken en waarom er vanuit de 

maatschappij en het middenveld hiertegen weinig weerstand is. (1) De grote woonbehoefte verlaagt 



414 
 

de kritische blik van de maatschappij, (2) LWP-projecten sluiten aan bij bestaande 

verstedelijkingstrends, (3) padafhankelijke neopatrimoniale relaties domineren grond-, ruimtelijk 

ordenings- en woonbeleid, (4) de afwezigheid van kritische stemmen, oppositie en debat door 

beperkte menselijke en technische capaciteit en (5) onvoldoende kennis over de relatie tussen 

stedelijke uitspreiding en stedelijke problemen in Paramaribo. Drie van deze vijf argumenten komen 

niet voor in de geanalyseerde literatuur betreffende de oorzaken van stedelijke uitspreiding. Hierdoor 

toont de empirie aan dat bij de analyse van Paramaribo de combinatie van het IAD met het 

diensverleningsmodel nieuwe inzichten in het stedelijk uitspreidingsonderzoek opleverde. Eveneens 

bleek dat het mogelijk is om uit de brede waaier van generieke oorzaken de van toepassing zijnde 

oorzaken te selecteren. Vanuit die verklaringen ontstonden nieuwe openingen om stedelijke 

uitspreiding in Paramaribo te kenteren. Daarbij wordt niet uitgegaan van de onmiddellijke doorbreking 

van neopatriomoniale mechanismes. Er wordt wel gezocht naar waardige alternatieven die een 

voordelige kostenbatenanalyse opleveren voor de betrokken actoren. Hierbij is de aantrekkelijkheid 

van de strategieën voor de bestaande politieke mechanismes mee in overweging genomen. (1) 

Investeren in bestaand weefsel met politiek aantrekkelijke beleidsprogramma’s, die op korte termijn 

de woningbehoefte van stedelingen verbeteren op basis van bijvoorbeeld ontzorging via een bouw- 

en woonwinkel, ontzorging van groepsrenovaties, ontzorging van huurders en verhuurder, maar ook 

door het verwerven van bijkomende kennis over de woonkwaliteit en woonculturen in het bestaande 

weefsel, (2) voeden van een tegenwerkende kracht door een berekening van de effecten en kosten 

van stedelijke uitspreiding in Paramaribo, (3) ontwikkelen van een kritische houding inzake 

woonbeleid en effecten op stedelijke uitspreiding, inclusief stimuleren van debat. Voor elk van die 

ingangen is bijkomend onderzoek nodig, om ze verder uit te werken en implementeerbaar te maken. 
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Deel V: Besluit 
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Figuur 81: mozaïek van luxueuze huizen in Paramaribo (Heirman, 2019)  
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Alvorens het onderzoek af te ronden, koppel ik de inzichten vergaard in dit onderzoek terug naar de 

verschillende onderzoeksvragen uit de inleiding. Die bevatte vier onderzoeksvragen, onderstaand 

worden ze een voor een besproken. 

 

Het onderzoek vond zijn oorsprong in Paramaribo. Die geplande, neokoloniale Caribische stad kampt 

sinds drie decennia met snelle, onsamenhangende en ongestuurde stedelijke groei. Die wordt 

gedreven door residentiële verkavelingen in de rand en het rurale gebied rond de stad. Alle 

inspanningen om de wettelijk voorgeschreven ruimtelijke planfiguren goedgekeurd te krijgen, falen. 

Ook andere inspanningen om de technische en menselijke capaciteit binnen de planning te 

vergroten, lijken geen echte verandering in de situatie te brengen. Ook vele ontwerpideëen om de 

groei in te dijken en om te buigen naar meer wenselijke stedelijke groeipatronen blijven ondanks 

enthousiasme tijdens workshops en presentaties uiteindelijk toch maar een schets op papier. Door 

die vele teleurstellingen ontstond bij mij de vraag hoe het kon dat het voor Paramaribo zo moeilijk 

was om de ongebreidelde stedelijke groei te kenteren. Een eerste screening van de bestaande 

literatuur bood geen antwoorden. Daarom besloot ik om dieper onderzoek naar stedelijke uitspreiding 

aan te vatten.  

 

Op basis van de eerste onderzoeksvraag ging ik op zoek naar de uitdagingen in de literatuur met 

betrekking tot stedelijke uitspreiding, beter gekend onder de Engelse term ‘urban sprawl’. Om te 

begrijpen waarom het zo moeilijk is om stedelijke uitspreiding om te buigen naar meer gewenste 

vormen van stedelijke ontwikkelingen, voerde ik een analyse uit naar de theorievorming rond het 

concept. Zo ontdekte ik bij het historisch luik van de literatuurstudie dat het concept ‘stedelijke 

uitspreiding’ in de jaren 1930 van vorige eeuw in de Verenigde Staten van Amerika ontstond en dat 

het gebruikt werd om de negatieve effecten van de snelle suburbanisatie van Amerikaanse steden te 

beschrijven. In de decennia erna bleef het hoofdzakelijk een Amerikaans probleem en 

onderzoeksonderwerp. Pas in de jaren 70 van de vorige eeuw kwam dit ook onder de aandacht in 

Europa. Begin deze eeuw was het allang geen Westers probleem en concept meer. Stedelijke 

uitspreiding is een globaal concept geworden, waar een hele waaier aan steden over de hele wereld 

mee kampen. De hoofdzakelijk Amerikaanse en Westerse oorsprong van het concept en de eerder 

recente uitbreiding tot globaal fenomeen, zorgt ervoor dat een groot deel van de beschikbare 

literatuur van Westerse oorsprong is. Ook onderzoek buiten de Westerse context baseert zich 

voornamelijk op Westerse literatuur. Hierdoor is de literatuur vanuit een zeer Westerse perceptie 

opgebouwd. Die houdt daardoor weinig rekening met de specifieke situaties en eigenheden van 

snelgroeiende steden in andere contexten.  
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Stedelijke uitspreiding wordt breed onderzocht. Veel onderzoeken gaan in op de betekenis, de 

oorzaken en de gevolgen van het concept, zowel in het algemeen als in specifieke cases. Binnen dat 

groot aanbod aan academische literatuur heerst geen consensus over de definitie van het concept. 

Op basis van een analyse van 44 definities van stedelijke uitspreiding kon ik variaties ondervinden in 

onder andere patronen, locaties, sociale context en type landgebruik. Ook kon ik een verschil in mate 

van planningscontrole onderscheiden. Hierdoor kon ik de variaties in stedelijk uitspreiding duiden, 

waardoor ik ook het brede toepassingsgebied van de definitie kon bepalen. Naast de vele verschillen 

ontdekte ik ook drie gemeenschappelijke karakteristieken: (1) elke vorm van stedelijke uitspreiding is 

het product van stedelijke groei (2) met een relatieve lage densiteit (3) die één of meerdere types van 

onsamenhangende stedelijke ontwikkeling bevatten. Zo kon ik de relaties tussen de varianten en de 

gemeenschappelijke karakteristieken structureren en visualiseren. Op basis van dat schema werd 

duidelijk dat stedelijke uitspreiding niet enkel gestoeld is op drie gemeenschappelijke 

karakteristieken, maar ook dat het een context-specifiek en multidimensionaal concept is dat leidt tot 

vele varianten van stedelijke uitspreiding, met elk hun eigen specifieke verschijningsvorm. In een zelf-

geformuleerde definitie probeerde ik al die aspecten te vervatten, maar ook om de definitie zo te 

formuleren dat ze de Westerse dominantie in de literatuur van stedelijke uitspreiding achter zich liet.  

 

Uit de literatuuranalyse bleek ook dat de oorzaken en gevolgen van stedelijke uitspreiding maar al te 

vaak op een generieke manier benaderd worden, op basis van een opsomming van de meest 

voorkomende oorzaken en gevolgen. Die opsommingen kon ik samenbrengen in twee 

overzichtstabellen met de meest geciteerde oorzaken en gevolgen van stedelijke uitspreiding. Het 

overzicht van de oorzaken toont aan dat een deel van de oorzaken die aan stedelijke uitspreiding 

worden toegewezen in feite oorzaken van alle vormen van stedelijke groei zijn. Met andere woorden, 

in sommige gevallen dragen die oorzaken inderdaad bij tot stedelijke uitspreiding, maar in andere 

gevallen dragen ze bij tot andere vormen van stedelijke groei, zoals inbreiding. Over de oorzaken die 

enkel tot stedelijke uitspreiding leiden, kon ik ook vaststellen dat de generieke oplijsting meestal 

uitgaat van oorzaken in Westerse steden. Er wordt bijvoorbeeld weinig aandacht besteed aan de 

oorzaken en gevolgen van informeel gegroeide stedelijke uitspreidingspatronen. Op die manier 

ontstaat de noodzaak om voorbij te gaan aan de voornamelijk Westers geconcipieerde 

oorzakenlijsten, en per stad uit te zoeken welke oorzaken van toepassing zijn. Daarnaast bleek dat 

bij de opsomming van de gemeenschappelijke oorzaken de relatie tussen de verschillende oorzaken 

en de effecten van die onderlinge relatie onderbelicht bleven. Hierdoor is het niet enkel nodig om de 

toepasselijke oorzaken te identificeren, maar ook om op zoek te gaan naar de relaties tussen de 
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verschillende oorzaken en hun effecten. Bij het onderzoek naar de gevolgen van stedelijke 

uitspreiding kon ik ontdekken dat de academici die zich focusten op stedelijke uitspreiding in twee 

kampen kunnen onderverdeeld worden. De ene groep geeft aan dat het merendeel van de effecten 

negatief zijn, waardoor stedelijke uitspreiding een niet-wenselijk verstedelijkingspatroon is. Een 

tweede kamp geeft aan dat stedelijke uitspreiding vele voordelen heeft en pleitte net voor die vorm 

van verstedelijking. Op basis van empirisch onderzoek overklassen de anti-uitspreidingsacademici de 

pro-uitspreidingsgroep. Sindsdien worden de voor- en nadelen vaak samengebracht in drie 

categorieën: infrastructuur en publieke diensten, gebruik van hulpbronnen en maatschappelijke 

gevolgen. Naast de algemene gevolgen zijn er ook de directe en indirecte kosten verbonden aan 

stedelijke uitspreiding. Concreet hebben de directe kosten vooral betrekking op de hogere kosten 

voor infrastructuur en publieke dienstverlening in uitgespreide steden. Die kunnen berekend worden, 

terwijl dat veel moeilijker is voor indirecte kosten als het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de 

maatschappelijke gevolgen. Op basis van mijn analyse van de gevolgen van stedelijke uitspreiding 

kan ik concluderen dat de beschrijving van de gevolgen van stedelijke uitspreiding ook vaak op een 

generieke manier benaderd worden. Daarbij blijven, net als bij de oorzaken, de relaties tussen de 

gevolgen onderling onderbelicht. Tevens maakt de literatuur nauwelijks onderscheid tussen de 

gevolgen van alle vormen van stedelijke groei en stedelijke uitspreiding en tussen de specifieke 

varianten van stedelijke uitspreiding. Verder worden de verschillen tussen formeel en informeel 

gegroeide steden amper aangehaald. De complexiteit van de voorkomende gevolgen en hun 

onderlinge relaties vereist, net als bij de oorzaken, een analyse op maat bij elke specifieke zoektocht 

naar de aanwezige gevolgen van stedelijke uitspreiding en hun onderlinge relaties. 

 

De vaststellingen uit dit onderzoek sluiten aan bij vaststellingen van andere academici, zoals Buzbee 

en Feiock. Om de door hun vastgestelde tekortkomingen in stedelijk uitspreidingsonderzoek aan te 

pakken, gebruiken ze vooral neo-institutionele theorieën. Om die koppelingen beter te begrijpen was 

meer onderzoek nodig.  

 

Op basis van mijn tweede onderzoeksvraag onderzocht ik op welke manier neo-institutionalisme 

kan bijdragen om de uitdagingen in de literatuur van stedelijke uitspreiding te overbruggen. Gezien 

de grote hoeveelheid aan varianten van stedelijke uitspreiding en het multidimensionale en context-

specifieke karakter van stedelijke uitspreiding is het niet wenselijk om stedelijke uitspreiding te 

beoordelen aan de hand van Westerse lijsten met generieke oorzaken en gevolgen. Daarom is een 

nieuwe aanpak noodzakelijk. Op basis van inzichten van andere academici, die gelijkaardige 

vaststellingen deden over de tekortkomingen van stedelijk uitspreidingsonderzoek, werd ik in de 
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richting van het institutionalisme geleid. Volgens bestaande literatuur zou een neo-institutionele 

invalshoek het onderzoek naar stedelijke uitspreiding meer context-specifiek en multidimensionaal 

maken. De literatuur van academici die stedelijke uitspreiding aan neo-institutionalisme linken, kan 

onderverdeeld worden in drie groepen: (1) literatuur waarin academici stedelijke uitspreiding 

omschrijven als een collectief actieprobleem. Hierdoor komen andere beïnvloedende factoren naar 

voren, die het voorkomen van stedelijke uitspreiding kunnen verklaren. Die factoren zijn bijvoorbeeld 

eigenbelang, collectief belang, actorennetwerken en macht. Die koppeling werd in de bestaande 

literatuur onvoldoende verder onderbouwd. Noch was er literatuur beschikbaar die inzicht gaf hoe dit 

neo-institutionalisme praktisch toe te passen valt in onderzoek naar stedelijke uitspreiding. Hierdoor 

bleven de linken naar het neo-institutionalisme eerder vaag. (2) Een tweede reeks van literatuur die 

de koppeling maakt tussen stedelijke uitspreiding en neo-institutionalisme, bevindt zich in 

beleidsimplementatie-onderzoek. Hier worden de successen van stedelijk beleid om uitspreiding 

tegen te gaan geëvalueerd vanuit een neo-institutionele invalshoek. (3) Andere academici verrichten 

onderzoek naar stedelijk governance. Zij bewandelen het pad om stedelijke uitspreiding en 

management te koppelen aan politiek-wetenschappelijke theorieën in het algemeen en een neo-

institutionele insteek in het bijzonder. In dat onderzoek ging ik verder in op de koppeling tussen 

stedelijke uitspreiding en collectieve actieproblemen, net als op de  koppeling tussen stedelijke 

uitspreiding en neo-institutionele wetenschappelijke theorieën en praktijktoepassingen. Er was nood 

aan meer systematisch onderzoek. Hierin kon ik nagaan of de insteek om neo-institutionalisme te 

koppelen aan stedelijke uitspreiding opportuniteiten biedt om het concept op een context-specifieke 

en multidimensionale manier te kunnen benaderen. Verder ging ik in de literatuur op zoek naar een 

institutioneel analysekader om stedelijke uitspreidingscases op een systematische manier te 

onderzoeken. Het doel was de oorzaken en gevolgen op een systematische manier te identificeren. 

Ik startte dat deel van het onderzoek door stedelijke uitspreiding te benaderen als een tragedie van 

gemeenschappelijke goederen, waarin de voordelen persoonlijk en direct zijn, en de nadelen zich 

voornamelijk op lange termijn manifesteren en meer diffuus of zelfs verborgen zijn. Zo wordt de 

beoordeling van voor- en nadelen gebruikt om stedelijke uitspreiding aan te wijzen als een tragedie 

van gemeenschappelijke goederen. Dat was mogelijk, aangezien de voordelen van stedelijke 

uitspreiding tastbaar zijn en gericht zijn op een specifieke groep – voornamelijk huiseigenaars en 

nieuwe handelszaken in de uitspreidende rand. Tegelijkertijd zijn de nadelen meestal ontastbaar, 

verborgen of indirect, en hebben ze effect op verschillende sociale groepen, verspreid over 

verscheidene generaties. In een bredere betekenis is de tragedie van de gemeenschappelijke 

goederen een voorbeeld van een collectief actieprobleem, dat zich voordoet wanneer het voorzien in 

collectieve goederen faalt. Een collectief goed is het resultaat van een actie uitgevoerd door een 
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groep. Onderzoek naar problemen van collectieve actie focust zich op het identificeren, positioneren 

en beoordelen van alle actoren en factoren die aanleiding geven tot een probleem van collectieve 

actie in een specifieke situatie. Die aanpak kan dus ook toegepast worden op de context-specifieke 

en multidimensionale vereisten van een alternatieve aanpak voor onderzoek naar stedelijke 

uitspreiding. Omdat onderzoek naar collectieve actieproblemen ruim beschikbaar is, is het belangrijk 

om een onderscheid te maken tussen drie soorten literatuur: (1) literatuur die specifieke inzichten 

verschaft in één of meerdere specifieke beïnvloedende factoren. (2) Literatuur waarin één of 

meerdere relaties tussen de betrokken actoren worden geëvalueerd in een specifiek onderzoekkader. 

(3) En literatuur die probeert om een onderzoeksaanpak of -kader te bieden die de volledige 

collectieve actiesituatie structureert. Mijn onderzoek sluit het meest aan bij de derde groep van 

literatuur.  

 

Op basis van een algemene situering van institutionalisme en collectieve actieproblemen was het 

mogelijk om stedelijke uitspreiding binnen het institutionalisme te plaatsen door het eerst te typeren 

als een voorbeeld van een tragedie van gemeenschapsgoederen, daarna door het te omschrijven als 

een collectief actieprobleem. Op basis van die positionering van stedelijke uitspreiding binnen het 

institutionalisme was het mogelijk om de problematiek van stedelijke uitspreiding te herformuleren 

vanuit een institutioneel perspectief. Met die herformulering kon ik ook de bouwstenen afbakenen 

voor een geschikt analysekader voor institutioneel onderzoek over stedelijke uitspreiding. Na een 

korte verkenning van institutionele analysekaders kon ik de vereiste bouwstenen voor institutioneel 

onderzoek over stedelijke uitspreiding vinden in het ‘institutional analysis and development frame’, of 

kortweg IAD, van Ostrom. Dat frame geeft een plaats aan de invloed van de contextfactoren en de 

interacties tussen verschillende actoren. Tevens schenkt het IAD ook aandacht aan beleid en 

expliciteert het ook de gelaagdheid van menselijk handelen. Vooraleer het frame op mijn specifieke 

case toe te passen, koppelde ik eerst de verschillende lagen en componenten van het IAD aan de 

diverse inzichten en tekortkomen uit de stedelijke uitspreidingsliteratuur. Zo kon ik de verrijking van 

het frame binnen stedelijk uitspreidingsonderzoek theoretisch duiden. Omdat stedelijke uitspreiding 

tot stand komt in een actorenkader waarin politiek, overheid en burgers (individueel of georganiseerd) 

samen participeren, was het nodig om het bestaande IAD aan te vullen met een analyseschema dat 

de relaties tussen die drie groepen van actoren structureert. Het dienstverleningsmodel van de 

Wereldbank lijkt vanuit het theoretische perspectief een ideale aanvulling te vormen op het IAD. De 

koppeling tussen het IAD en het dienstverleningsmodel maakt dat de verschillende factoren, actoren 

en hun onderlinge relaties samen kunnen onderzocht worden. Daarbij is er bijzondere aandacht voor 

de oorzaken en de actoren. De relaties tussen politici, beleidsmakers, ambtenaren, burgers en 
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diverse soorten en groeperingen van burgers worden gezien als actoren. Die relaties tussen beide 

kunnen onderzocht worden vanuit een context-neutraal perspectief. 

 

Om alle karakteristieken van het stedelijk uitspreidingsproces te duiden binnen het institutionele 

kader, besteedde ik ten slotte aandacht aan drie afwijkende institutionele concepten en 

mechanismen: padafhankelijkheid, onverdiend inkomen, cliëntelisme en patronage. Hierbij ging ik 

ook dieper in op de mogelijkheden om padafhankelijke relaties te doorbreken om zo institutionele 

verandering te bekomen. 

 

Op basis van de derde onderzoeksvraag werd het empirisch luik van het onderzoek ingeleid. In het 

empirisch luik wenste ik te testen of de institutionele benadering en de koppeling tussen het IAD en 

het dienstverleningsmodel inderdaad opportuniteiten bieden bij het detecteren van case-specifieke 

verklaringen voor stedelijke uitspreiding. Verder wenste ik na te gaan of de analyse van de instituties 

en diens omgeving, op basis van de het doorbreken van padafhankelijke relaties, openingen creëert 

voor de ontwikkeling van context-specifieke institutionele veranderingsstrategieën. Ik koos ervoor om 

mijn empirie op te bouwen op basis van een enkelvoudige casestudie met verschillende ingebedde 

units. Aangezien dit onderzoek vertrok vanuit een praktische problematiek die in de case van 

Paramaribo werd ontdekt, werd Paramaribo geselecteerd als casestudie. Binnen die case ging ik op 

basis van de derde onderzoeksvraag na welk ruimtelijk ontwikkelingsproces geschikt is voor de 

analyse van stedelijke uitspreiding in Paramaribo. Dat kunnen zijn: infrastructurele projecten, 

woningbouwprojecten, industriële projecten, vrijetijds/toeristische- of winkelontwikkelingsprojecten. In 

de inleiding werd reeds gedetecteerd dat het vooral de residentiële en infrastructurele ontwikkelingen 

waren die stedelijke uitspreiding stimuleerden. Vanwege de beperkingen van dit onderzoek, was het 

onmogelijk om het stedelijke uitspreidingsproces in zijn geheel te onderzoeken. Daarom koos ik om 

een representatieve stedelijke uitspreidingsactiviteit te selecteren die het voorwerp ging vormen voor 

de analyse van stedelijke uitspreiding van Paramaribo. Een stedelijke uitspreidingsactiviteit kon enkel 

in aanmerking komen voor onderzoek indien ze enerzijds significant bijdraagt tot de stedelijke 

uitspreiding in Paramaribo en er anderzijds voldoende data beschikbaar is om ze te onderzoeken, of 

er bereidheid is om mee te werken aan onderzoek om de nodige data te verzamelen. Op basis van 

exploratief veldonderzoek onderzoek ik welke actiesituaties de stedelijke uitspreiding van Paramaribo 

het meest stimuleren. Daarnaast onderzoek ik de toegankelijkheid van data binnen de verschillende 

actiesituaties. Hiervoor werden verschillende interviews en documentenstudies gedaan. In dit 

exploratief veldonderzoek van de infrastructurele ontwikkelingen verwachtte ik dat omwille van de 

hoge kostprijs van wegenonderhoud en de geringe publieke inkomsten overheden er alles aan 
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zouden doen om het aantal lopende kilometers infrastructuur te beperken, om zo hun 

onderhoudskosten te drukken. Vanuit dat perspectief verwachtte ik een zeer actief beleid te 

identificeren om zo weinig mogelijk nieuwe gronden aan te snijden in de rand van de stad, gezien dat 

het aantal kilometers weg verhoogt. Tijdens een eerste exploratie ontdekte ik echter dat er steeds 

meer wegen geasfalteerd worden en dat er grote projecten werden ingericht om zowel de Oost-

Westverbinding als de Afobakaweg (noord-zuidverbinding) te asfalteren. De vraag rees hierbij 

waarom dat gebeurde en hoe dat werd betaald. Dat onderzoek leidde me naar de rol van 

buitenlandse donoren en internationale financiële instellingen. Door het ontbreken van harde cijfers of 

toegang tot die cijfers, maar ook omdat sleutelactoren moeilijk benaderbaar waren, vond ik het niet 

de beste optie om die actiesituatie te onderzoeken. Op basis van het onderzoek binnen de 

residentiële ontwikkelingen bleken recente publieke verkavelingen door hun locatie bij te dragen tot 

stedelijke uitspreiding. Hierover bleken veel bronnen voor handen te zijn, daarnaast bleken betrokken 

actoren bereid te zijn om mee te werken aan het onderzoek. Daarom weerhield ik de recente 

publieke verkavelingen van het Landelijk Woningbouw Programma (LWP) als casestudy.  

 

Door de selectie van de verkavelingen uit het LWP was het mogelijk om de vierde onderzoeksvraag 

aan te vatten. Op basis van die onderzoeksvraag wilde ik ontdekken hoe de inzichten uit de literatuur 

over stedelijke uitspreiding en institutionalisme bijdragen tot het verklaren van stedelijke uitspreiding 

in Paramaribo. Een systematisch onderzoek op basis van documentenstudie en interviews. De 

interviews werden afgenomen van leden van het LWP en van betrokken actoren 

(woningbeleidsexperten, architecten, planologen en milieudeskundigen). Samen met Kristien Marien, 

masterstudent stedenbouw en ruimtelijke ordening, organiseerde ik een bewonersbevraging bij 20 

respondenten in drie LWP-wijken, zijnde Hanna’s Lust, Waterland en Leidingen 10A. Zo kon ik de 

oorzaak ontdekken van die specifieke stedelijke uitspreidingsactiviteit, om op basis daarvan het 

hardnekkige karakter van stedelijke uitspreiding in Paramaribo mee te helpen verklaren.  

 

In dit empirische luik ging ik eerst op zoek naar de context van het LWP, en dat door de historiek en 

context van publieke woningbouw in het algemeen te schetsen, de krijtlijnen van het LWP te 

beschrijven en de ruimtelijke karakteristieken van drie van de zes gebouwde LWP-wijken te 

beschrijven. Op basis van dat empirisch onderzoek werden een hele reeks beïnvloedende factoren 

gedetecteerd. Door de toepassing van het IAD konden die geordend worden. Zo werd duidelijk dat 

een deel van de oorzaken terug te brengen was naar generieke oorzaken, terwijl een ander deel 

lokale beïnvloedende factoren waren. Daarnaast werden de verschillende actoren betrokken bij de 

locatiekeuze van de LWP-projecten geïdentificeerd en konden ze in verhouding met elkaar gebracht 
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worden. Door de actorenanalyse op basis van het dienstverleningsmodel was het mogelijk om de 

relaties tussen politiek, beleid, ambtenarij en maatschappij in beeld te brengen. Hierdoor verschoof 

het accent van het oplijsten van beïnvloedende factoren naar de manier waarop de beïnvloedende 

factoren de onderlinge relaties tussen de verschillende actoren bepalen. Zo was het mogelijk om een 

verklaring op maat te ontwikkelen op de volgende vragen: ‘Waarom wordt er gekozen om LWP-

projecten te bouwen die stedelijke uitspreiding veroorzaken? Waarom zijn de bewoners tevreden met 

deze woonomgeving? En waarom is hier vanuit de maatschappij en het middenveld weinig 

weerstand tegen?’ De beïnvloedende context van het grote aantal woningbehoeften, het beperkte 

aantal vrije gronden, de grote mate van verspreide bebouwing door private residentiële 

ontwikkelingen, de stedelijke dominantie van Paramaribo en de zeer beperkte ontwikkelingsopties 

elders in het land waren zeer bepalend voor de keuzes en standpunten die de actoren innamen bij de 

selectie en de beoordeling van de locaties van de LWP-verkavelingen. De relaties tussen de actoren 

worden vooral gedomineerd door neopatrimoniale relaties op vlak van grond-, ruimtelijk ordenings- 

en woningbeleid. Daar waar grondbeleid vooral cliëntelistische relaties onderhoudt, verzekert het 

zwak ruimtelijk ordeningsbeleid beweegruimte voor het cliëntelistische grondbeleid. Daar tegenover 

staat een woningbeleid dat vooral op basis van neopatrimoniale relaties het electoraat wil bedelen of 

aan zich wil binden door woningen uit te geven. Hiervoor heeft het woningbeleid vrije gronden nodig, 

maar die zijn schaars, aangezien ze reeds eerder bedeeld werden. De stedelijke dominantie, die 

eigen is aan Caribische steden, maakt dat de verdeling van de stedelijke druk – en dus kiezen voor 

meer perifere gronden of gronden in andere stedelijke gebieden – geen optie is. Dit verhoogt de druk 

op de grond en zorgt ervoor dat het woningbeleid moeite vindt om via haar bedelingspolitiek haar 

beleid succesvol te implementeren. Door de grote tekortkomingen op de woonmarkt en de 

padafhankelijke woonbehoefte, zijn alle non-politieke actoren blij dat er resultaten geboekt worden 

om de woonbehoefte te doen dalen. Tevens blijken de LWP-projecten een unieke aanbod voor de 

woningbehoeftigen in kwestie in te vullen. Zo nemen eigenlijk alle actoren individueel, maar zeker in 

ook combinatie met elkaar, een berustende en eerder tevreden houding aan ten opzichte van de 

ontwikkeling van nieuwe woningen op perifere LWP-verkavelingen. Die houding kan ook verklaard 

worden doordat de werkelijke effecten en kosten voor stedelijke uitspreiding in Paramaribo nooit 

werden berekend. De politieke actoren binnen het LWP konden spijtig genoeg niet bevraagd worden, 

dus hun perceptie is niet meegenomen in dit onderzoek. Ook andere actoren, zoals planologen, 

architecten en milieudeskundigen, erkennen de hachelijke situatie op de woonmarkt en de uitloze 

situatie in het grond- en ruimtelijk ordeningsbeleid. Hierdoor is er een weinig kritische houding tegen 

over het LWP en diens projecten. Verder zijn er ook tekortkomingen bij de actoren waarvan verwacht 

wordt dat ze kritisch zouden moeten handelen. Zo heerst er bij milieuorganisaties vaak 
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capaciteitsproblemen, waardoor ze niet alle problemen kunnen aanpakken en de voor hen meest 

prangende problemen eerst aanpakken. Verder blijkt ook dat vele actoren de neopatrimoniale 

politieke mechanismes erkennen, maar dat geen van hen oplossingen aanreikt om die aan te 

pakken. Wel geven vele actoren hun versie van de ideale beleidssituatie weer. Dat zorgt voor een 

frictie tussen de oorzaken die actoren vaststellen en de oplossingen die ze bieden. De bewoners zijn, 

anders dan in vele tevredenheidsonderzoeken, vaak heel kritisch en zeer specifiek in wat ze niet 

goed vinden aan hun nieuwe woonomgeving. Ondanks die zeer kritische uiteenzettingen over de 

kwaliteit van de woningen, de omvang van hun perceel (in sommige wijken), maar ook over de 

aanwezige voorzieningen, zijn de LWP-bewoners zeer tevreden en heerst er geen behoefte om te 

verhuizen. De bewoners expliciteren zeer gedetailleerd de afwegingen die ze maken tussen de voor- 

en de nadelen van hun nieuwe woonomgeving en nuanceren vaak zeer precies waarom ze tevreden 

zijn met hun woning. Hierbij zijn het oplossen van hun woningbehoefte en eigenaar worden van hun 

woning de belangrijkste argumenten. Verder zijn de opzet, inrichting en bebouwing van de LWP-

verkavelingen kwalitatiever dan vele private verkavelingen. Meer exact kon de tevredenheid van de 

bewoners samengevat worden in 19 argumenten. Daarbij zijn deze argumenten een lokale 

verdieping, verbreding en nuancering van de generieke verklaringen voor stedelijke uitspreiding. Het 

IAD, in combinatie met het dienstverleningsmodel, is in dit onderzoek dus zowel dienstig voor het 

ordenen van generieke oorzaken als voor het detecteren van context-specifieke oorzaken. Die 

argumentatie kon worden opgebouwd dankzij de analyse van de actie-arena en de interacties op 

basis van het dienstverleningsmodel, gecombineerd met de beoordeling van de uitkomsten en de 

evaluatiecriteria van de drijfveren en de kosten-baten. Zo konden de overwegingen van alle actoren 

gereconstrueerd worden. Daardoor kan  een narratief worden gevormd dat de oorzaken van 

stedelijke uitspreiding in deze specifieke context duidt. Deze narratieven gaan ver voorbij aan de door 

het Westen gedomineerde inzichten. Zo is het IAD, gecombineerd met dienstverleningsmodel, niet 

enkel dienstig om de context-specifieke en multidimensionale verklaringen voor stedelijke 

uitspreidingen te vinden, maar ook om dat te doen in een onderzoekscontext die neutraal is en niet 

langer gedomineerd wordt door inzichten uit Westerse steden en de stedelijke planningstheorie. De 

beïnvloedende factor van de stedelijke dominantie en de neokoloniale institutionele context van 

Paramaribo zorgen ervoor dat niet alleen conclusies kunnen getrokken worden op niveau van 

Paramaribo en het theoretisch kader, maar dat het ook opportuniteiten biedt voor andere Caribische 

steden. De analyse van Paramaribo toonde immers aan dat de Caribische stedelijke kenmerken een 

grote invloed hadden op de keuzeopties en percepties van de verschillende actoren. 
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Naast verklarende inzichten biedt dit onderzoek ook aanzetten voor het veranderen van de stedelijke 

uitspreiding in Paramaribo. Aangezien de hele context van stedelijke uitspreiding reeds drie decennia 

in stand gehouden wordt en bepaalde contextuele factoren die uitspreiding versterken, lijkt het 

moeilijk om die mechanismes te doorbreken. Daarom ging ik aan de slag met de opties om 

padafhankelijkheid te doorbreken. Door de tabel met opties om padafhakelijkheid te doorbreken toe 

te passen op de context in Paramaribo was het mogelijk om adaptieve beleidsstrategieën uit te 

werken. Die strategieën zijn van andere aard dan strategieën die voorheen werden geformuleerd. Er 

wordt niet gekozen om in te zetten op het begrenzen van de stad of het goedkeuren van planfiguren, 

maar wel om de woonbehoefte op een andersoortige manier aan te pakken. Die stimuleert niet langer 

stedelijke uitspreiding, maar biedt wel mogelijkheden om politiek te scoren en het electoraat zo ook 

tevreden te stellen of te binden. Ook het berekenen van de effecten van stedelijke uitspreiding en het 

zoeken naar mogelijkheden om een kritische stem te ontwikkelen zijn twee andere mogelijkheden om 

de stedelijke uitspreiding op een incrementele manier te veranderen. 

 

Gelet op de beloftevolle toepassing van een neo-institutionele invalshoek bij stedelijke 

uitspreidingsonderzoeken dienen de inzichten van dit onderzoek ten eerste verbreed en anderzijds 

verdiept te worden. De verbreding van het onderzoek dient tot stand te komen door de stedelijke 

uitspreiding in meerdere steden vanuit het IAD te onderzoeken, gecombineerd met het 

dienstverleningsmodel. Op basis van meerdere cases kan er immers nagegaan worden of dit 

analyskader ook daar succesvol kan worden toegepast. Zo kunnen de limieten of tekortkomingen 

geïdentificeerd worden, waardoor de validiteit van de toepassing van dit kader in stedelijk 

uitspreidingsonderzoek verder kan verfijnd worden. De verbreding kan ook regionaal ontwikkeld 

worden, en wel door het analysekader toe te passen op meerdere Caribische steden. Zo kan 

onderzocht worden of de kenmerken van de Caribische steden elders op gelijkaardige manier 

bijdragen tot de instandhouding van stedelijke uitspreiding. De kennisverdieping dient te ontstaan 

door de openingen voor institutionele verandering op basis van het doorbreken van padafhankelijke 

relaties verder te onderzoeken en ontwikkelen voor Paramaribo. Zo kunnen zowel de haalbaarheid, 

wenselijkheid en de randvoorwaarden van de adaptieve strategieën ontdekt worden. Dat kan ons 

meer leren over de bijdrage van het institutionalisme om haalbare en wenselijke adaptieve 

strategieën te formuleren die op termijn effectief de stedelijke uitspreiding doen keren. Voor dat 

laatste dient meer actie en implementatieonderzoek plaats te vinden. Die verdieping is ook mogelijk 

bij de andere cases die bij de verbreding onderzocht werden. Zo kunnen de inzichten van dit 

onderzoek op basis van vergelijkend onderzoek genuanceerd en aangevuld, maar misschien ook 

omvergeworpen worden. Tevens is er bijkomend onderzoek nodig naar de effecten van de vele 
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hypotheken op kasreserve op de woningkwaliteit en woningbehoefte. Door het laattijdig verkrijgen 

van dat gegeven zijn de effecten ervan nog niet onderzocht. 
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