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Advies van de Commissie Monumentenzorg

Gelezen het verzoek van de stichtinB Waka Pasi Palmentuin Craft & More d.d. 15 juli 2019 om in

aanmerkingte komen vooreen stukgrond/ groot 4477.2 vierkante meters, gelegen in het district
Paramaribo aan de Grote Combeweg langs de van Sommeldijckskreek en grenzend aan de noordelijke
zijde van de Palmentuin. Dit verzoek is gelezen tegen de achtergrond van de Monumentenwet 2002 en
zijn de volgende overwegingen in beschouwing genomen:

1.

3.

4_

5.

Het vroegere gouverneu rsh u is (tegenwoordig Paleis van de President)rnet daarachter de
Pa lm entuin, grenzend aan de Va n Sommeld ijckskreek, in clusief de svook aa n weerzijde van de kreek,

behoren tot bijzondere historische objecten en plekken van hetsurinaams erfgoed die onlosmakelijk met
elkaarin verbindingstaan en vormen gezamenlijk een belangrijk object voor de geschiedenis van ons land
en kunnen van wetenschappelijke betekenis zijn zoals bedoeld onderdeAlgemene bepalingen van de
Monumentenwet 2002. De ingangvan de Palmentuin aan dezijde van de kreek moet daarom toegankelijk
blijven voor het publiekj
De Van Som melsd ijckskreek , vernoemd naargouverneur CorneJis van Aerssen van Sommelsdijck (1683
1588) is in opd racht va n voornoemde go uverneu r eegraven met d e bedoeling de waterh u ishouding in de
stad te beheren. De skook langs de kreek moet nietworden los gezien van de kreeken heeft
decennialang een belangrijke afdammingsfunctie betekend, voor onder andere de Palmentuin. oe
betekenis hieruan voorde waterhulshouding, bezien vanuit hetSurinaams erfgoed is niette

Deze historische kreek en de plek langs de kreek zal te allen tijde toegankelijk moeten blijven voor
onderzoekers, erfgoed toeristen, vertellers van degeschiedenis, studenten, en uiteraard voor
onderho!dsmedewerkers van de overheid zonder toestemming te vragen aan derden. Hetzou derhalve
niet verstandig zijn om de bedoelde historische strook langs de kreek ofeen deeldaarvan uit te geven aan

een particulier. De overheid moet te allen tijde controle k!nnen uitoefenen op de bedoeldestrook.
Delen van onze bevolking, met name de inheemsen, identificeren zich met dit gebied en daarom moet dat
gebied worden bewaard voor de cultuuruitingen van deze bevolkingsgroep en voor toekomstige
generaties. Deze garantie is ersl€chts als ditstuk totvrijdomein blijft;
De aanvragerheeft nu algebruiksrecht op het gevraagdestuk. Dit gebru iksrecht biedt de aanvrager al

voldoende gara ntie om haar doelen te verwezenlil ken. Titel krijgen op de strook is en mag geen conditio
sine qua non ziin om de doelen van de stichting laanvrager)teverwezenliiken,

Advies
Op grond van het bovenstaande wordt u geadviseerd om het verzoek van de aanvrager afte wijzen en
de bedoelde strook in het belang van het Surinaams Erfgoed niet tot een mogelijke grondaanvraag te
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